
0
m

ท่ีL .
«ทฟ้ท

0 2 2 >

รันท่ี M LFSSS
ru n . ( ช - ร ป ี

.......... ะ --— ......... ... X I น้ัทึกข้อความ

สำโร,ก งาน อ ธ กิ ารบ ด มี ห าวทิ ยาล ย้พ ะเย ' 

รบัภายในที.่......................................................
รนัที่........... J L i - M - M _________

...............................-

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 6806

ท ี่ อว 7 3 3 6 /lz M  ว้'พที่ i  มีนาคม 2565
เรือง รายงานผลการจัดที่อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียน อธิการบดี

ตามท ี่โรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาล ัยพะเยา ได ้ร ับงบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2 56 5  
ได้ดำเฉนการจัด4อจัดจ้าง ตามระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดที่อจัดจ้างและการบวิหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ัน

เพี่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบวิหารพัฬคุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการพิจารณาการจัด4อ  
จัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบมานั้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

M  ะ*'O '

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชปี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



เรียน อธิการบดี

ตามท ี่โรงเร ียน ฬ าธ ิตมห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา โต้รับ 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจัดนี้อจัดจำง 
ของเด ือนกุมภาพ ันธ์2 5 6 5 โปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นโปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดนี้อจัดจำง 
และการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ พ.ศ. 2 5 6 0  ข้อ 16 และคำสั่ง 
ม ห าว ิท ย าล ัย พ ะ เย า  ท่ี 7 6 3 9 /2 5 6 4  เร ื่อง ม อ บ อ ำน าจ  
ให ้ผ ู้อ ำน วยก ารส ำน ัก งาน อ ธ ิก ารบ ด ีม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี 2

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ 
จึงขอรายงานผลการจัดนี้อจัดจำงของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามที่แนบ 
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



แบบราองาน«amฬ ต้4ธร้คอำง ประ'รำใ}งบประมาณ พ.ศ.2565 

ประ'รำเสิอน ทุมภาพับi  2565 

หน่วยงานโรงส์ยนฬา?ตมหารทยาลัยพะเยา

f «

ลาดับปี รายการ อำนวน หน่วย วงฝ็พงบประมาณ วัช#อ/อำง ราย#อดูเสนอราคา ดูปีไคํวับการดัดเสือก
อำนวนฝ็นดาม 

สัญญา/ชอตกลง
ตากรา 

งบประมาณ
เหตุ#ดัดเสือกโดยสังเขป

เลข#โบลัง#อ/ 
ลังลัาง

ว้น#โบลัง#อ 
สังอำง

ว้น#โบขอเอกฝ็น

1 คำเโ}าเคร่องปีมพั ประอำปีงบประมาณ 2564 ( อำนวน 28 เคร่อง) 

อำนวน 372,000 บาท ดามชอดกลง# 6/2565 ประอำเปีอน ม.ค.65

1 รายการ 31.000.00 ร?เฉพาะพาะวง อำนเอํน.เอส.บ?การ อำนเอํน.เอส.บ?การ 31,000.00
;

เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 64216PS0001 1 ต.ค.2564 1 ก.พ.2565

2 อำฟาเคร่องถ่ายเอกสาร ประอำปีงบประมาณ 2564 (อำนวน 1 เคร่อง) 

อำนวน 360,000 บาท ตาม?อตกลง?! 5/2565 ประอำเ?เอน ม.ค.65

1 รายการ 7,412.00 ร?เฉพาะพาะวง อำนเอํน.เอส.บ?การ อำนเชน.เอส.บ?การ 7,412.00 ~ เธอกรุเสนอราคาเฟ้องรายเธอว 64216PS0002 1 ต.ค.2564 1 ก.พ.2565

3 ธรคุเ#อเพธงและหล่อร่น ประอำธงบประมาณ 2564 ประอำเรอน ม.ศ.65 1 รายการ 20.115.40 ร?เฉพาะพาะวง หจก.รนสิ? เชอ?รส หวก.วันสิ? เชอ?รส 20,115.40 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเสยว 64216PE0293 15 ก.พ.2565 15 ก.พ.2565

4 ล่าเล่ารถรุ ธญญาเลชร่ 92/2562 ประอำเรอน ม.ค.65 1 รายการ 19,000.00 e-bidding หวก. กรานพะเยา 2014 
ทรานสปอ?ต

หวก. กรานพะเยา 2014 
ทรานสปอ?ต

19.000.00 เป็นดูชนะการประกวดราคา 
รเสืกทรอปีกส์

64216PS0003 1 ต.ค.2564 4 ก.พ.2565

5 ลัางภูแสระบบบ?หารงาน?ชาการ งวดปี 1 1 รายการ 20.500.00 ร?เฉพาะพาะวง นางสาวณฎฐ?กา คาพัน? นางสาวณัฎฐ?กา คำพัน? 20,500.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216PS0001 1 ต.ค.2564 3 ก.พ.2565

6 อำงพัฒนาระบบบ?หารงาน?ชาการ ระยะ# 4 (ระบ!เงานการฝ็น) 1 รายการ 130.000.00 ร?เฉพาะพาะวง นางสาวณ้ฎฐ?กา คำพัน? นางสาวณ้ฎฐ?กา คำพัน? 130,000.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216PS0016 29 ธ.ค.2564 4 ก.พ.2565

7

ลัด#อวัสดุโนการลัดทำโครงงาน Motecutaeinsight on the non-ovatent interactions 
between GBA. inhibitors and TxGHt16 protein ONIOM study 3 รายการ 6.500.00 ร?เฉพาะพาะวง บวก.โอ โทเกอ?ส บวกโอ โทเกอ?ส 6,500.00 . เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00082 26 ม.ค.2565 10 ก.พ.2565

6

อำงเหมาบ?การลัก อบ ?ด เ#อฝ่าพกเ?ยน ระดับ#นมัธยมปีกษาปี# 1 - 2 
ประ1อำเปีอน มกราคม 2565 1 รายการ 39,171.60 ร?เฉพาะพาะวง บวก.ภูกลอง บวก.ภูกลอง 39,171.60 เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216PS0013 29 พ.ย.2564 15 ก.พ.2565

9

อำงเหมาบ?การลัก อบ 1ด เสัอฝ่านัณ?ยน ระดับช้ันมัธยมปีกษาปีปี 3 -4  
ประอำเปีอน มกราคม 2565 1 รายการ 50,778.00 e-bidding นางบุญญาตา วงล่ปีญญา นางบุญญาค  ๆ วงล่ปีญญา 50,778.00

"

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

10

อำงเหมาบ?การลัก อบ 1ด เสํอฝ่านัณ?ยน ระดับช้ันมัธยมปีกษาปีปี 5 -6  
ประอำเปีอน มกราคม 2565 1 รายการ 54,888.60 e-bidding อำนเ#องโหมลัก อบ รด ฟ้านเร่อง’โหม'ลัก อบ ฟ้ต 54.888.60

เป็นดูชนะการประกวดราคา 
อเสืกทรอปีกส์ 65216PS0012 30 พ.ย.2564 11 ก.พ.2565

11 ลัด#อวัดสุสำนักงาน 67 รายการ 282,670.00 ร?เฉพาะพาะวง หจก.พะเยาเคร่องเ?ยน หวก.พะเยาเคร่องเชยน 282.670.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00078 21 ม.ค.2565 17 ก.พ.2565

12 อํค4อธสคุในการคำเธนธรกรรมโรงฟ้อนล่งเสรมประชา*ปโตย 13 รายการ 6,275.00 ร?เฉพาะพาะวง อำนพ?ญดัก# อำนพ?ญดัก# 6,275.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00102 8 ก.พ.2565 17 ก.พ.2565

13 รัตร่อ'ไสคุในการค่าเธนธรกรรมธฟ้าธทาอในโรงเฟ้อน DeSUP Sport (ประถม) 50 รายการ 16,500.00 ร?เฉพาะพาะวง หวก.พงษดัก#เดร่องเชยน หวก.พงษดัก#เคร่องเชยน 16,500.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00087 27 ม.ค.2565 22 ก.พ.2565

14 ลัด#อวัสดุโนการคำเอนสิวกรรมสืพัาสิภายโนโรงเ?ยน DeSUP Sport (มัธยม) 14 รายการ 31,830.00 ร?เฉพาะพาะวง หวก.สปอ?ตแมกลัโมลั 2020)
หวก.สปอ?ตแมกลัโมลั
2020) 31,830.00 เธอกรุเสนอราคา!.ฟ้อง'ทยเธอ') 65216P00081 26 ม.ค.2565 22 ท.พ.2565

15 อำงทำฟ้ายโวฉล 3 รายการ 33,700.00 ร?เฉพาะพาะวง อำน พ-ป?นทํ อำน พ-ป?นทํ 33,700.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216PS0022 18 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565

16 อำงทำปัายโวปีลบอกทาง 2 รายการ 7,980.00 ร?เฉพาะพาะวง สือฟ้ไยโฆษณา สือฟ้ไยโฆษณา 7,980.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216PS0020 14 ก.พ.2565 23 ก.พ.2565

17 ลัด#อน้า#มและน้าแชง ประอำเปีอน ม.ค. 65 4 รายการ 11.400.00 ร?เฉพาะพาะวง น้า#มนาคราช น้า#มนาคราช 11,400.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00098 4 กพ. 2565 4 กพ. 2565

18 ลัด#อนมเปร่ยว+โยเสิ?ต 2 รายการ 27,300.00 ร?เฉพาะพาะวง อำนนพดลการคำ ฟ้านนพตลการรา 27,300.00 - เสือกดูเสนอราคาเปียงรายเปียว 65216P00073 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565

19 เไ}าเคร่องสำงวานพอํอมน้ายาเดปี(น้ายาสำงวานและน้ายาโ}วยแห้ง) 1 รายการ 7,000.00 ร?เฉพาะพาะวง บ?ษัท ดับเอล เอส •รพพลาย 
แอนดั เชอ?รส อำภัด

บฟ้ษ้ท ค้บเธ้ล เอส ‘รพพลาย 
นอนร เชอ'?)ศ อำธ'ค

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

..Ju*.
( นางสาวขนัษฐา พรหมวาทฟ้) 

เอำหนา#พัสพุ น วัห น า้เล าัห น า้#พ สั ด ุ
(ดร.ตรุถ่! อภัยกา,5) 

รองดูอำนวยการฝ่ายบ?หาร

ทราบ

.............. ........................
(รองศาสตราวารยป?ยานันทํ แสนโภชน์)

ดูอำนวยการโรงเ?ยนสาชตมหา?ทยาลัยพะเยา ปฎบ้ปีการแทน 
อ?การบ?รมหารทยาลัยพะเยา



รำสับสั รายการ จำนวน หน่วย วงฝ็นงบงระมาณ วับฟ้อ/จำง รายบ่อดูเสนอราคา คูฟ้ใสั?บการสัค!รอก
จำนวนฝ็นตาม 

สัญญา/บอตกลง
ตากว่า 

งบประมาณ
เหตุ*เลัตเสือกโตยลังเขป

เลขบ่ใบส่ังฟ้อ/ 
ส่ังจำง

วันบ่ใบส่ังฟอ้ 
ส่ังจำง

ว้นฟ้ใบ*อ!OniJu

20 รำน้าพันเจํอเพรง !สัอ'นนทราคน 2565 1 รายการ 3.780.00 ’ร!รพาะ!คาะ'งง น้างหุ้นส่วนจำภัค วันสิบ น้างหุ้นส่วนจำภัต วันสิจํ 3.780.00 - เสือกดูเสนอราคาเฟึยงรายเสืยว 65216PE0293 15 กพ. 2565 15 กพ. 2565

21 สัค€อวัคธุสับฟ้อสัค?!!ระอาหารรำ!?ครุป!สัอนมกราคม 2565 คร•ฟ้ 3 2 รายการ 87,618.00

900.00

วับเฉพาะเจาะจง 

วับเฉพาะเจาะจง

บวัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัค

บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัค

87,618.00

900.00
-

เสือกดูเสนอราคาเบ่ยงรายเสืยว 65216P00095

65216P00094

1 กพ. 2565 

1 กพ. 2565

1 กพ. 2565 

1 กพ. 2565

22 จ้คฟ้อวัตถุ?(บเฟ้อลัตว่และอาหารสำเจํจรูปเสือนมกราคม 2565 ค?งบ่ 4 1 รายการ 19.935.00 ’ร!รพาะ!คาะคง บวัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

บวัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

19,935.00 เสือกดูเสนอราคาเฟยงรายเสืยว 65216P00096 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565

23 จัดฟ้อวัตถุ?(บงระเภทผัก เ?เอนมกราคม ครังบ่ 1 2 รายการ 71.415.00 วับเฉพาะเจาะจง นาย1รมล คำโชยวัง นาอ?มอ รำ!*ย?ง่ 71.415.00 - เสือกดูเสนอราคาเ*!ยงรายเสืยว 65216P00091 1 กพ. 2565 1 กพ. 2565

24 สัคi อ?!!!ธุสับฟ้อสัค?!!ระอาหารรำ!?ครุป!สัอนทุมภาพ่มรํ 2565 ค?’ง์ pi 1 2 รายการ 67,112.90

18,421.00

วับเฉพาะเจาะจง บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

67.112.90

18,421.00
- เสือกดูเสนอราคาเบ่ยงรายเสืยว 65216P00100

65216P00101

7 กพ. 2565 

7 กพ. 2565

7 กพ. 2565 

7 กพ. 2565-
25 จัดฟ้อวัตถุ?(บเฟ้อสัตวันละอาหารสำเจํจรุงเสือนชุมภาพันธ์ 2565 คร้ังบ่ 2 2 รายการ 60.165.00

16.625.00

วับเฉพาะเจาะจง บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

บรัษัท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

60.165.00

16.625.00
- เสือกดูเสนอราคาเฟ็ยงรายเสืยว 65216P000105

65216P000106

17 กพ. 2565 

17 กพ. 2565

17 กพ. 2565 

17 กพ. 2565

26 จัดฟ้อวัตถุ?(บเฟ้อลัตวัและอาหารสำเจํจรูปเสือนชุมภาพันธ์ 2565 คร้ังบ่ 3 2 รายการ 83.771.00

6,916.00

วับเฉพาะเจาะจง บ?สัท !1ท'ทโกร!กพคร 
ธุคราหกรรม คำสัค

บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

83,771.00

6,916.00
- เสือกดูเสนอราคาเพัยงรายเสืยว 65216P00107

65216P00108

17 กพ. 2565 

17 กพ. 2565

17 กพ. 2565 

17 กพ. 2565

27 จัดฟ้อวัตถุ?(บเฟ้อลัตวัและอาหารสำเจํจรูปเสือนชุมภาพันธ์ 2565 ครังบ่ 4 2 รายการ 83.543.00

14.765.00

วับเฉพาะเจาะจง บวัษ้ท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

บวัษท เบทาโกรเกษตร 
อุตสาหกรรม จำภัต

83.543.00

14.765.00
” เสือกดูเสนอราคาเฟ็ยงรายเสืยว 65216P00112

65216P00113

25 กพ. 2565 

25 กพ. 2565

25 กพ. 2565 

25 กพ. 2565

28 วัคฟ้อวัตถุสืบประเภทผัก เสือนชุมภาพันธ์ ค?งบ่ 1 2 รายการ 40,863.00 ’ร!รพ'าะ!'คาะ'คง นายวัมล คำโชยวัง นายวัมล คำโชยวัง 40,863.00 - เสือกดูเสนอราคาเบ่ยงรายเสืยว 65216P00111 21 กพ. 2565 21 กพ. 2565

29 ฟ้อราวสาร ชุมภาพันธ์2565 ครัง*) 1 1 รายการ 36,900.00 วับเฉพาะเจาะจง จำนซนใจพาเฉชย์ จำนซนใจพาเอชย์ 36,900.00 - เสือกดูเสนอราคาเฟ็ยงรายเสืยว 65216P00088 4 กพ. 2565 4 กพ. 2565

30 ฟ้อราวสาร ชุมภาพันธ์2565 ควัง*) 2 1 รายการ 12,300.00 วับเฉพาะเจาะจง จำนอนใจพาเฉชย์ จำนปีนใจพาเฉชย์ 12.300.00 - เสือกดูเสนอราคาเทํยงรายเสืยว 65216P00110 21 กพ. 2565 21 กพ. 2565

31 สัครัอนม 1 รายการ 69.750.00 วับเฉพาะเจาะจง น้างหุ้นส่วนจำภัต เจวัญ 
ภัณฑ์สืพารัท เน้นท์สโตรั

น้างหุ้นส่วนจำภัต เจวัญ 
ภัณฑ์สืพารัทเมนท์สโตจํ

69,750.00 เสือกดูเสนอราคาเ*!ยงรายเสืยว 65216P00083 4 กพ. 2565 7 ทพ. 2565

32 วัดฟ้อนม 1 รายการ 24,455.00 วับเฉพาะเจาะจง น้างหุ้นส่วนจำภัต เจวัญ 
ภัณฑ์สืพาจํทเน้นท์สโตจํ

น้างหุ้นส่วนจำภัต เจวัญ 
ภัณฑ์สืพาวัท เน้นท์สโตรั

24,455.00 เสือกดูเสนอราคาเท์ยงรายเ?เยว 65216P00084 4 กพ. 2565 7 กพ. 2565

33 วัดฟ้อนม 1 รายการ 57,350.00 วับเฉพาะเจาะจง น้างหุ้นส่วนจำภัต ต่อยอต 
ทรัพย์

น้างหุ้นส่วนจำภัต ต่อยอด 
ทรัพย์

57,350.00 เสือกดูเสนอราคาเท์ยงรายเ?เยว 65216P00104 24 กพ. 2565 24 กพ. 2565

34 สัอสัสตุงานรานงานคสัว 12 รายการ 12,266.00 วับเฉพาะเจาะจง จำนอนใจพาเฉชย์ ?านจนใคพา(ร*ร ํ 12.266.00 - เสือกดูเสนอราคาเฟัยงรายเ?เยว 65216P00092 9 กพ. 2565 15 กพ.2565

35 ฟ้อวัสดุงานน้านงานควัว 9 รายการ 21.970.00 วับเฉพาะเจาะจง น้างหุ้นส่วนจำภัต พะเยา 
เคบ่องเบยน

น้างหุ้นส่วนจำภัต พะเยา 
เตบ่องเบยน

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

-

รวมเปน็ฝน็ 1.614,641.50 รวมIปน็ฝน็ 1.614.841.50

ดูจํ'ตทำ

( นางสาวขฉษฐา พรหม1วาทย์) 
เจำหนาบ่พัสดุ

(ดร.ตรุอํ! อภัยกาวั) 
หัวหน้าเจำหน้าบ่พัสดุ

ดูตรวจสอบ 2

(ดร.ครุtfl อภัยกา,! ) 
รองดูอำนวยการฝ่ายบวัหาร

ทราบ

.... สั7ว่ .̂..
(รองศาสตราจารย์งบยานนท์ แสนโภชน้)

ดูอำนวยการโรงเบยนสาบตมหาวัทยาลัยพะเยา ป5บ้$การแทน 
อบการบ?เมหาวัทยาสัยพะเยา


