
j f l  บันทึกข้อความ
หน่วยงๆน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โท ร .6806

ท ี่ อว 7 3 3 6 /lz M  วนที่ 5 มีนาคม 2565

เรือง รายงานผลการจัดนี้อจ ัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพ้น# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน อธิการบดี

ตามท ี่โรงเร ียนสาธ ิตมหาร ีทยาล ัยพะเยา ได ้ร ับงบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2 56 5  
ได้ดำเนินการจัดนี้อจัดจ้าง ตามระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดนี้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ัน

เพี่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบรีหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดน ี้อ 
จัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

แะ*'® ''

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชนิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหารีทยาลัยพะเยา



แบบรายงานผลการจัดร่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประจำเสือน คุมภาพ้น? 2565 

หน่วยงานโรงเใยนสา?ตมหาใทยาลัยพะเยา

อำ คบส่ รายการ จำนวน หน่วย วงฝ็นงบประมาณ ใ?ร่อ/จ้าง รายร่อดูเสนอราคา ดูสไดํวับการดัดเสือก จำนวนฝืนตาม 
สัญญา/จ้อตกลง

ตาก?า 
งบประมาณ เหตุส่ดัดเสือกโดยสังเขป เลข?!โบลังร่อ/ 

ลังจ้าง
ใน?!โบลังร่อ 

ส์งจ้าง ใน?!โบขอเอกฝืน

1 อำฟาเคร่องสมพั ประจำปีงบประมาณ 2564 ( จำนวน 28 เคร่อง) 
จำนวน 372,000 บาท ตามจ้อตกลงส่ 6/2565 ประจำเสือน ม.ค.65

1 รายการ 31.000.00 ใ?เฉพาะเจาะจง จ้านเสน.เอส.บใการ จ้านเอํน.เอส.บใการ 31,000.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 64216PS0001 1 ด.ค.2564 1 ก.พ.2565

2 ค่าฟาเคร่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (จำนวน 1 เคร่อง) 
จำนวน 360,000 บาท ตามจ้อตกลง?! 5/2565 ประจำเสือน ม.ค.65

1 รายการ 7,412.00 ใ?เฉพาะเจาะจง จ้านเสน.เอส.บใการ จ้านเสน.เอส.บใการ 7.412.00
;

เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 64216PS0002 1 ต.ค.2564 1 ก.ห.2565

3 ■ 5««เ#อเพร-!และทล่อสิน ประอำจงบประนาณ 2564 ประอำเรอน «.«.65 1 รายการ 20.115.40 ใ?เฉพาะเจาะจง หจก.ในสิใ เชอ?ใส หจก.วันสิใ เชอ?ใส 20,115.40 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 64216PE0293 15 ก.พ.2565 15 ก.พ.2565
4 ล่า๗'ารถรุ สัฤเญาเลฬ่ 92/2562 ประอำเรอน «.«.65 1 รายการ 19,000.00 e-bidding หจก. กใานพะเยา 2014 

ทรานสปอ,!ต
หจก. กใานพะเยา 2014 
ทรานสปอ?ต

19,000.00
.

เป็นดูชนะการประกวดราคา 
รเสืกทรอฟ้กลํ

64216PS0003 1 ต.ค.2564 4 ก.พ.2565

5 จ้างดุแลระบบบใหารงานใชาการ งวดส่ 1 1 รายการ 20.500.00 ใ?เฉพาะเจาะจง นางสาวณ้ฎ^กา ดำพัน? นางสาวณ้ฎJรใกา ดำพัน? 20,500.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0001 1 ต.ค.2564 3 ก.พ.2565
6 จ้างพัฒนาระบบบใหารงานใชาการ ระยะfi 4 (ระบบงานการฝืน) 1 รายการ 130.000.00 % เฉพาะ เอาะ"(ง นางสาวณ้ฎฐใกา ดำพัน? นางสาวณ้ฎฐใกา ดำพัน? 130,000.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0016 29 ธ.ค.2564 4 ก.พ.2565

7
จัดร่อวัสดุโนการจัดทำโครงงาน Molecutaeinsight 0ก the non-ovatent interactions 
between GBA. inhibitors and TxGHt16 protein ONIOM study 3 รายการ 6,500.00 กสิเฉพาะเอาะอง บจก.ไอ ไทเกอ,!ส บจก.ไอ ไทเกอ?ส 6,500.00 _ เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216P00082 26 ม.ค.2565 10 ก.พ.2565

8
จ้างเหมาบรการลัก อบ ใด เร่อฝ่านักเใยน ระดับลันมัธยมสกษาปี?! 1 -  2 
ประจำเสือน มกราคม 2565 1 รายการ 39,171.60 ใ?เฉพาะเจาะจง บจก.ภุกลอง บจก.คุกลอง 39,171.60 เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0013 29 พ.ย.2564 15 ก.พ.2565

9
จ้างเหมาบใการลัก อบ ใด เร่อฝ่านักเใยน ระดับช้ันมัธยมสกษาปีร่ 3 -4  
ประจำเสือน มกราคม 2565 1 รายการ 50.778.00 e-bidcfing นางบุญญาดา วงดัปีญญา นางบุญญาดา วงดํปัญญา 50,778.00

เป็นดูชนะการประกวดราคา 
รเสืกทรอฟ้กลํ 65216PS0011 30 พ.ย.2564 15 ก.พ.2565

10
จ้างเหมาบใการลัก อบ ใด เร่อฝ่านักเใยน ระดับช้ันมัธยมสกษาปี?! 5 - 6  
ประจำเสือน มกราคม 2565 1 รายการ 54,888.60 e-bidding จ้านเร่องไหมลัก อบ ใด จ้านเร่องไหมลัก อบ ใด 54,888.60

เป็นดูชนะการประกวดราคา 
อเสืกทรอฟ้กลํ 65216PS0012 30 พ.ย.2564 11 ก.ท.2565

11 จัดร่อวัดสุลำนักงาน 67 รายการ 282,670.00 ใ?เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเคร่องเ?ยน หจก.พะเยาเดร่องเจ้ยน 282,670.00 - เสิอกเรุแลนอราHาเฟิยงรแแสิยว 65216P00078 21 ม.ค.2565 17 ก.พ.2565
12 จัดร่อวัสดุโนการดำเฟ้น?เจกรรมโรงเใยนส่งเสัใมประชา?ปไตย 13 รายการ 6.275.00 ใ?เฉพาะเจาะจง สิานเอกฤ)Uni สิาฉเอสิญล่'กร่ 6,275.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216P00102 8 ท.พ.2565 17 ก.พ.2565
13 จัดร่อวัสดุโนการดำเฟ้น?เจกรรม?เฬาสืภายโนโรงเใยน DeSUP Sport (ประถม) 50 รายการ 16,500.00 ใ?เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ดักร่เคร่องเจ้ยน หจก.พงษ์ดักร่เคร่องเจ้ยน 16,500.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216P00087 27 ม.ค.2565 22 ก.พ.2565

14 'อํฬํฬรตุในการคำเจน!พทรรพสิฬาสิภารในโรงเสิอน DeSUP Sport (พัธอพ) 14 รายการ 31.830.00 ใ?เฉพาะเจาะจง หจก.สปอ?ตแมกลัไมลั 2020)
หจก.สปอ?ตแมกลัไมลั 
2020) 31,830.00 เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216P00081 26 ม.ค.2565 22 ก.พ.2565

15 จ้างทำฟ้ายไวฟ้ล 3 รายการ 33,700.00 ใ?เฉพาะเจาะจง จ้าน เจ-ปร่นทํ จ้าน เจ-ปในทํ 33,700.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0022 18 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565
16 จ้างทำฟ้ายไวฟ้ลบอกทาง 2 รายการ 7.980.00 ใ?เฉพาะเจาะจง ร่อฟ้ายโฆษณา ร่อฟ้าย'โฆษณา 7,980.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0020 14 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565
17 จัดร่อน้าร่มและน้าแจ้ง ประจำเสือน ม.ค. 65 4 รายการ 11.400.00 ใ?เฉพาะเจาะจง น้าร่มนาคราช น้าร่มนาคราช 11,400.00 - เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216P00098 4 กพ. 2565 4 กพ. 2565
18 จัดร่อนมเปร่ยว+โยเสื?ต 2 รายการ 27,300.00 ใ?เฉพาะเจาะจง จ้านนพดลการดำ จ้านนพดลการดำ 27,300.00 - เรอภดูเรนอราอาเฟ็ยงรายillยร 65216P00073 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565
19 ๗าเคร่องล้างจานพจ้อมน้ายาเคฟ้(น้ายาอำงจานและน้ายาส่วยแน่ง) 1 รายการ 7,000.00 ใ?เฉพาะเจาะจง บใพัท ดับเอ้ล เอส ลัพพลาย 

แอนดํ เชอ?ใส จำกัด
บใษ้ท ดับเอ้ล เอส ลัพพลาย 
แอนดํ เชอ?ใส จำกัด

7,000.00 เสือกดูเสนอราคาเสยงรายเสยว 65216PS0010 20 ด.ค. 2564 3 กพ. 2565

ดู,จัดทำ

( นางสาว'ธร๒ฐา พรหมวาทย์) 
เจ้าหน่าร่พัสดุ นัวหน่าเจ้าหน่าร่พัสดุ

(ดร.ครุถ! อภัยการ) 
รองดูอำนวยการฝ่ายบใหาร

ทราบ

.............. .......................
(รองศาสตราจารอํปจ้ยาน้นทํ แลนโภชน์)

ดูอำนวยการโรงเใยนสา?ตมหาใทยาลัยพะเยา ปฐฟ้สกา'รแ'ทน 
อ?การบสมหาใทยาลัยพะเยา



รำ#fบร รายการ รำนวน หน่วย วงฝ็นงบประมาณ วัชฟ้อ/รำง รายช่อผู้เสนอราดา ผู้V(ใสจับการภัตเสือก จำนวนฝ็นตาม 
สัญญา/ชอตกลง

ตากว่า 
งบประมาณ เหตุช่ลัดเสือกโดยสังเขป เลขส่ใบร้ังฟ้อ/ 

ส่ัง่รำง
ว่นช่ใบส่ังฟ้อ 

ส่ังจำง จันช่ใบขอเปกฝ็น

20 อำนามนเฟ้อเพสิง เสอนมกราดม 2565 1 รายการ 3.780.00 วัชเฉพาะพาะจง ห้างหันส่วนรำภัต ว้นสิช ห้างหุ้นส่วนรำภัต จันสิรํ 3,780.00 - เสือกผู้เสนอราคาเฟึยงรายเสยว 65216PE0293 15 กพ. 2565 15 กพ. 2565
21 จัดฟ้อจัตชุสบเฟ้อสัตว่และอาหารสำเรํจรุปเสอนมกราคม 2565 ดจังฟ้ 3 2 รายการ 87.618.00

900.00
วัชเฉพาะเจาะจง 
วัชเฉพาะเจาะจง

บชษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

บวัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

87,618.00
900.00

- เสือกผู้เสนอราคาเฟึยงรายเสยว 65216P00095
65216P00094

1 กพ. 2565 
1 กพ. 2565

1 กพ. 2565 
1 กพ. 2565

22 จัดฟ้อจัตชุสบเฟ้อสัตว่และอาหารสำเช่จรูปเสอนมกราคม 2565 คร้ังส่ั 4 1 รายการ 19,935.00 จรเพ'ทะเลาะจง บชษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

บวัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

19,935.00 เร!อทดูเลนอราคาเฟ้ยงรายเรยร 65216P00096 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565

23 จัดฟ้อวัตชุสบประ๓ทผัก เสอนมกราดม คจังฟ้ 1 2 รายการ 71.415.00 วัชเฉพาะเจาะจง นายจแล รำโชยวัง์ นายจนล รำโชยว้ง่ 71.415.00 - เสือกผู้เสนอราคาเฟ็ยงรายเสยว 65216P00091 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565
24 รํคสัอพ้ธุรบเฟ้อสัคจและอาทารสำเจ'ทุจฟ้เอนทุนภาทันi  2565 ค'?งฟ้ 1 2 รายการ 67,112.90

18.421.00
วัชเฉพาะเจาะจง บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 

อุตสาหกรรม รำภัต
บชษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

67.112.90
18,421.00

- เสือกผู้เสนอราคาเฟิยงรายเสยว 65216P00100
65216P00101

7 กพ. 2565 
7 กพ. 2565

7 กพ. 2565 
7 กพ. 2565-

25 จัดฟ้อวัตอุสบเฟ้อลัตรและอาหารสำเรารุปเสอนคุมภาพันช 2565 คร้ังส่ 2 2 รายการ 60.165.00
16.625.00

จ?!เพทะเ'ทะรง บชษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

บวัพัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

60.165.00
16.625.00

- เสือกผู้เสนอราคาเฟึยงรายเสยว 65216P000105
65216P000106

17 กพ. 2565 
17 กพ. 2565

17 กพ. 2565 
17 กพ. 2565

26 <คฟ้อวัคธุรบเฟ้อสัค'รและอาทารสำเจ'ทุปเรอนทุนภาท้นสํ 2565 ค?งร่ 5 2 รายการ 83.771.00
6,916.00

วัชเฉพาะเจาะจง บชษท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จาภัต

บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

83,771.00
6,916.00

- เสือกผู้เสนอราคาเพัยงรายเสยว 65216P00107
65216P00108

17 กพ. 2565 
17 กพ. 2565

17 กห. 2565 
17 กพ. 2565

27 จัดฟ้อวัตถุสบเฟ้อลัตรและอาหารสำเรารูปเสอนคุมภาพันช่ 2565 คร้ังส่ 4 2 รายการ 83.543.00
14.765.00

จแเพทะเ'จาะ'จง บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม รำภัต

83.543.00
14.765.00 :

เสือกผู้เสนอราคาเ•สยงรายเสยว 65216P00112
65216P00113

25 กพ. 2565 
25 กพ. 2565

25 กพ. 2565 
25 กพ. 2565

28 จัดฟ้อวัตชุสบประเภทผัก เสอนคุมภาพันช คร้ังส่ 1 2 รายการ 40,863.00 วัชเฉพาะเจาะจง นายวัมล ดำโชยจัง นายจนล รำโชย?ง 40,863.00 - เสือกผู้เสนอราคาเฟ้ยงรายเสยว 65216P00111 21 กพ. 2565 21 กพ. 2565
29 ฟ้อชาวสาร คุมภาพันช2565 คจังช่ 1 1 รายการ 36,900.00 วัชเฉพาะเจาะจง รำนปินใจพา*ฉชย์ จานจนโรพา(ปีชอ์ 36,900.00 - เสือกผู้เสนอราคาเฟึยงรายเสยว 65216P00088 4 กพ. 2565 4 กพ. 2565
30 ฟ้อชาวสาร คุมภาพันช2565 คจังช่ 2 1 รายการ 12,300.00 วัชเฉพาะเจาะจง รำนอนใจพา*ปีชอํ รำนอน'ใจพา*ปีชย 12,300.00 - เสือกผู้เสนอราคาเฟ็ยงรายเสยว 65216P00110 21 กพ. 2565 21 กพ. 2565
31 จัดฟ้อ่นม 1 รายการ 69,750.00 วัชเฉพาะเจาะจง ห้างหันส่วนรำภัต เจชญ 

ภัณฑ์สพารํทเม้นท์สโตรํ
ห้างหุ้นส่วนรำภัต เจชญ 
ภัณฑ์สพารํทเมนทํสโตรํ

69,750.00
.

เสือกผู้เสนอราคาเห้ยงรายเสยว 65216P00083 4 กพ. 2565 7 กพ. 2565

32 จัดฟ้อนม 1 รายการ 24,455.00 วัชเฉพาะเจาะจง ห้างหันส่วนรำภัต เจชญ 
ภัณฑ์สพารํทเม้นทํสโตรํ

ห้างหุ้นส่วนรำภัต เจชญ 
ภัณฑ์สพารํท เม้นท์สโตรํ

24,455.00
.

เสือกผู้เสนอราคาเฟึยงรายเสยว 65216P00084 4 กพ. 2565 7 กพ. 2565

33 จัดฟ้อนม 1 รายการ 57,350.00 วัชเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนรำภัต ต่อยอต 
หจัพย์

ห้างหุ้นส่วนรำภัต ต่อยอด 
ทจัพส์

57,350.00 เสือกผู้เสนอราคาเห้ยงรายเสยว 65216P00104 24 กพ. 2565 24 กพ. 2565

34 ฟ้อวัสดุงานป่านงานดวัว 12 รายการ 12,266.00 วัชเฉพาะเจาะจง รำนอนใจพาtปีชอํ จานจนโรพา(ปีชย์ 12.266.00 - เสํอกดูเรนอราคาเฟ้ยงรายเรยา 65216P00092 9 กพ. 2565 15 กพ.2565
35 ฟ้อวัสคุงานป้านงานคf t 9 รายการ 21,970.00 วัชเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำภัต พะเยา 

เดช่องเชยน
ห้างหุ้นส่วนรำภัต พะเยา 
เดช่องเชยน

21,970.00 เสือกผู้เสนอราคาเฟ้ยงรายเสยว 65216P00093 3 กพ. 2565 7 กพ. 2565

-

รวมเป็นเ3น 1.614.641.50 รวมเป็นฟ้น 1.614,841.50

ผู้จัดทำ

( นางรทวขปีษฐา พรหมวาทย) 
เจำหน้าส่ัพัสดุ

(ทร.ทรุ*ปี อภัยกาวั) 
หัวหนา เจำหน้าส่ัพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 2 / I

(ดร.อรุ*ปี อภัยกา,J) 
รอง๙อำนวยการฝ่ายบ1รหาร

ทราบ

..............ZJiC'.........
(รองศาสตรพารย์ป1ยานนทํ แสนโภชน่)

ผู้อำนวยการโรงเชยนสาชตมหาวัทยาลัยพะเยา ปฐบ้สการแทน 
อชการบสมหารทยาลัยพะเยา


