
 
 
 
 
 

  

 



รายงานการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปี 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment - ITA) ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีสำคัญท่ีส่วนราชการสามารถเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้มีกระบวนการหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื ่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทุกส่วนราชการ  
มีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับภายใต้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญตามกรณี
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น เพื่อน ำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณา
วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ความเส่ียงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
2.2 เพื่อสร้างความรู้วามเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2.3 เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. วิธีการดำเนินการ 
3.1 ดำเนินการจัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของคณะวิทยาศาสตร์ 
3.2 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการประชุม ท่ีได้วิเคราะห์มาประมวลผลทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ

จัดจ้าง 
3.3 เสนอผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

4. การวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม และนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และร่วมกันพิจารณา
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปท้ังนี้ ใน
ส่วนของ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน ท่ีแต่ละส่วนท่ีกำหนด 
4.1.2 การเปล่ียนแปลงระเบียบ กฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1.3 การเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่แจ้งรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน 
4.1.4 ความเร่งด่วนของการจัดซื้อ จัดจ้างทำใหเ้กิดปัญหาในการดำเนินงาน ทำใหเ้กิดความผิดพลาด 
4.1.5 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับระบบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1.6 การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น 



4.1.7 เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน และมีกำหนดเงื่อนระยะเวลาในการปฏิบัติอาจทำ
ให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

4.1.8 พัสดุบางรายการไม่มีขายในจังหวัดหรือมีแต่ราคาสูงกว่าปกติ เมื่อเทียบกับจังหวัด
ใกล้เคียง 

4.1.9 การจัดซื้อพัสดุ ผู้ประกอบการบางรายส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ภายในกำหนด 

4.2. แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้

เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงปลายปีงบประมาณ 
4.2.2 หน่วยงานควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติงาน 
4.2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทำรายละเอียดของพัสดุท่ีต้องการใช้ให้ชัดเจน 
4.2.4 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แต่ละขั้นตอนดำเนินการด้วยความรวดเร็ว 
4.2.5 ควรมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
4.2.6 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพัสดุ ควรมีการศึกษากรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการแก้ไขปญัหา 

 4.3. บทสรุป การจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างนั้น สามารถแยกออกเป็น ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน และบุคคลภายนอก ท้ังนี้ เนื่องจากระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ เกิดอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ก่อให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือการเข้าระบบ ที่มีขั้นตอน ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุพอสมควร ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องลงมาแก้ไขปัญหาตามกรณีดังกล่าวตามแต่ละกรณี  
ในส่วนท่ีเกิดจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ประกอบการภายนอกท่ีไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดได้ 
เช่น การส่งมอบพัสดุ การส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้า เป็นต้น 
ดังนั้น จะเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข  
ซึ่งจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ และเอกชน นั้นดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงระบบ และในด้านบุคลากร โดยให้
ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานและความ
เจริญก้าวหน้าในสายงานรวมทั้งต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศให้มีความรวดเร็ว 
และไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการและภาคเอกชนจะต้องเข้าใจในบทบาทของ
ตัวเองในการเป็นผู้ค้าท่ีดี ท้ังในเรื่องหลักฐานเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และการดำเนินงานจะต้องโปร่งใสเป็นธรรม 
และยึดหลักสุจริตเป็นท่ีต้ังเช่นเดียวกัน 



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

วันท่ี

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าปกและเย็บเล่ม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

        50,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์  50,000.00 ราคาต  าสุด 65202PS0001 1 ต.ค. 64

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ.2564

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค 900.00 ราคาต  าสุด 65202PS0002 11 พ.ย. 64

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2564
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  30  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2564

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00     2,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 2,400.00  ราคาต  าสุด 65202PO0001 1 ธ.ค. 64
2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาหลักสูตร 9,548.00 9,548.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 9,548.00 ราคาต  าสุด 65202PS0005 8 ธ.ค. 64
3 จ้างเหมาจัดท างานสิ งพิมพ์ เพื อประชาสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์
41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง นพบุรี  การพิมพ์ นพบุรี  การพิมพ์ 41,730.00 ราคาต  าสุด 65202PS0004 28 ธ.ค. 64

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  ธันวำคม  พ.ศ.2564

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  21,760.00  21,760.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน  21,760.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0007 26 ม.ค. 65
2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร    8,550.00    8,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีพูน ซัพพลำย ร้ำนทวีพูน ซัพพลำย    8,550.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0010 28 ม.ค. 65
3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 รำยกำร  24,930.00  24,930.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส  24,930.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0013 31 ม.ค. 65
4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค 450.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0006 12 ม.ค. 65
5 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด 19,260.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0007 12 ม.ค. 65
6 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค 1,500.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0008 13 ม.ค. 65
7 ค่ำตรวจเช็คครุภัณฑ์(เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก) 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค 450.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0010 20 ม.ค. 65
8 จัดจ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 300.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0011 31 ม.ค. 65
9 จัดจ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 650.00 650.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค 650.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0014 31 ม.ค. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน มกรำคม 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  มกรำคม  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวตอร์ 266,382.00 266,382.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน 266,382.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0002 1 ก.พ. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  28  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุกีฬา จ านวน 58 รายการ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเค สปอร์ต ร้านเอ็มเค สปอร์ต 400,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0017 2 มี.ค. 65
2 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 12 รายการ 158,540.00 158,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด
บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

158,540.00 ราคาต  าสุด 65202PO0018 4 มี.ค. 65

3 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ 30,520.00 30,520.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ เอ็น
 แล็บ โซลูชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ 
เอ็น แล็บ โซลูชั น

30,520.00 ราคาต  าสุด 65202PO0019 4 มี.ค. 65

4 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 5 รายการ 17,970.00 17,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด 17,970.00 ราคาต  าสุด 65202PO0020 8 มี.ค. 65
5 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ยาสามัญประจ าบ้าน) 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเนอรี  

พาร์ทเนอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเนอ
รี  พาร์ทเนอร์

12,390.00 ราคาต  าสุด 65202PO0021 9 มี.ค. 65

6 จัดซ้ือน้ ายาเครื องปรับอากาศ 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ ง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา
วงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ ง

2,780.00 ราคาต  าสุด 65202PO0022 10 มี.ค. 65

7 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 15 รายการ 121,192.00 121,192.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปัญญา เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริ
ปัญญา เทรดด้ิง

121,192.00 ราคาต  าสุด 65202PO0023 28 มี.ค. 65

8 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค 650.00 ราคาต  าสุด 65202PS0015 3 มี.ค. 65
9 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 8,126.00 8,126.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์

สุวรรณ เอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา
วงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ ง

8,126.00 ราคาต  าสุด 65202PS0016 25 มี.ค. 65

10 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ 93,571.50 93,571.50 เฉพาะเจาะจง จีเนียส โปรดักชั น จีเนียส โปรดักชั น 93,571.50 ราคาต  าสุด 65202PS0017 28 มี.ค. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน มีนำคม 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  มีนำคม  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

เดือนเมษายน 2565 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน เมษำยน 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ชุดท่ี 5 46,812.50 48,990.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

46,812.50 ราคาต่ าสุด 65202PO0025 19 พ.ค. 65

2 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ชุดท่ี 1-4 856,057.78 951,010.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป 856,057.78 ราคาต่ าสุด 65202PO0026 19 พ.ค. 65
3 จัดซ้ือกระดาษช าระ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย 12,000.00 ราคาต่ าสุด 65202PO0027 25 พ.ค. 65
4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 14,980.00 ราคาต่ าสุด 65202PS0018 31 พ.ค. 65
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ 27,140.00 27,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค 27,140.00 ราคาต่ าสุด 65202PS0019 31 พ.ค. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  พฤษภำคม  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 25,390.00 25,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย 25,390.00 ราคาต่ าสุด 65202PO0028 7 มิ.ย. 65
2 จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 269,970.00 269,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส 269,970.00 ราคาต่ าสุด 65202PO0029 8 มิ.ย. 65
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพ

พลาย เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพ
พลาย เซอร์วิส

29,000.00 ราคาต่ าสุด 65202PO0030 15 มิ.ย. 65

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาน าไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาน าไพศาล 37,500.00 ราคาต่ าสุด 65202PO0031 24 มิ.ย. 65
5 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย 450.00 ราคาต่ าสุด 65202PS0020 28 มิ.ย. 65
6 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จ ากัด 6,099.00 ราคาต่ าสุด 65202PS0021 28 มิ.ย. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  30  มิถุนำยน  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ถังดับเพลิง) 2 รายการ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเซพต้ี ร้าน โปรเซพต้ี 14,400.00 ราคาต ่าสุด 65202PO0032 4 ก.ค. 65
2 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ถังดับเพลิง) 2 รายการ 11,140.00 11,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเซพต้ี ร้าน โปรเซพต้ี 11,140.00 ราคาต ่าสุด 65202PO0033 4 ก.ค. 65
3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ่ากัด บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ่ากัด 19,400.00 ราคาต ่าสุด 65202PO0034 19 ก.ค. 65
4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 7,280.40 7,280.40 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 7,280.40 ราคาต ่าสุด 65202PS0022 1 ก.ค. 65
5 ค่าจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธนพร ซัพพลาย 3,350.00 ราคาต ่าสุด 65202PS0024 20 ก.ค. 65
6 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณินท์ ชัยพรม นางสาวญาณินท์ ชัยพรม 20,000.00 ราคาต ่าสุด 65202PS0025 20 ก.ค. 65
7 ตรวจเช็คเครื องปร้ินเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ่ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ่ากัด 500.00 ราคาต ่าสุด 65202PS0026 20 ก.ค. 65
8 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ฮิวเมติค 450.00 ราคาต ่าสุด 65202PS0027 20 ก.ค. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  กรกฎำคม  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 52,989.00 52,989.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำเคร่ืองเขียน 52,989.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0035 1 ส.ค. 65
2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 58,210.00 58,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส 58,210.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0036 1 ส.ค. 65
3 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำ ซัพพลำย 

เซอร์วิส
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พะเยำ ซัพพลำย 
เซอร์วิส

38,000.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0037 1 ส.ค. 65

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,160.00 15,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส 15,160.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0038 1 ส.ค. 65
5 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 3 รำยกำร 146,128.00 146,128.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที แอนด์ เอ็น แล็บ 

โซลูช่ัน
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที แอนด์ เอ็น แล็บ 
โซลูช่ัน

146,128.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0039 3 ส.ค. 65

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์-ชุดล ำโพง 3,390.00 3,390.00 เฉพำะเจำะจง รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวำน รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวำน 3,390.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0041 19 ส.ค. 65
7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 48,900.00 48,900.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนพร ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนพร ซัพพลำย 48,900.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0042 23 ส.ค. 65
8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 18,950.00 18,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส ร้ำนพะเยำไอที เซอร์วิส 18,950.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0043 26 ส.ค. 65
9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีพูน ซัพพลำย ร้ำนทวีพูน ซัพพลำย 12,000.00 รำคำต่ ำสุด 65202PO0044 26 ส.ค. 65
10 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์(ตู้ดูดควัน) 16,050.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด บริษัท พีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด 16,050.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0028 3 ส.ค. 65
11 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์(เคร่ืองกรองน้ ำ) 37,400.00 37,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ ำกัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ำกัด

37,400.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0029 3 ส.ค. 65

12 ระบบสำรสนเทศกำรจองห้องปฏิบัติกำรและกำรให้บริกำร
เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์

70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล  เทพมณี นำยณัฐพล  เทพมณี 70,000.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0030 17 ส.ค. 65

13 จ้ำงเหมำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์ 32,650.00 32,650.00 เฉพำะเจำะจง นพบุรี  กำรพิมพ์ นพบุรี  กำรพิมพ์ 32,650.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0031 18 ส.ค. 65
14 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 9,430.00 9,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ 9,430.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0032 19 ส.ค. 65
15 ค่ำจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวเมติค 450.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0033 23 ส.ค. 65
16 ค่ำจ้ำงตรวจประเมินตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล 20,000.00 รำคำต่ ำสุด 65202PS0036 26 ส.ค. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  31  สิงหำคม  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

วันท่ี

1 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเคร่ืองข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ 300,648.35 300,648.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอเอ-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 300,648.35 ราคาต่ าสุด 65202PS0037 8 ก.ย. 65
2 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องสโมสรนิสิต 155,059.58 155,059.58 เฉพาะเจาะจง ร้านวันเพ็ญ ร้านวันเพ็ญ 155,059.58 ราคาต่ าสุด 65202PS0038 8 ก.ย. 65
3 ก่อสร้างลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 281,844.56 281,844.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนศรี การ์เด้น แอนด์ แลนด์สเคป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนศรี การ์เด้น แอนด์ แลนด์สเคป 281,844.56 ราคาต่ าสุด 65202PS0039 15 ก.ย. 65

แบบรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กันยำยน 2565
หน่วยงำน  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วันท่ี  30  กันยำยน  พ.ศ.2565

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ            900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          900.00 ราคาต  าสุด 65202PS0002
2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด        2,400.00 ราคาต  าสุด 65202PO0001
3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร          9,548.00        9,548.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์        9,548.00 ราคาต  าสุด 65202PS0005
4 จ้างเหมาจัดท างานสิ งพิมพ์ เพื อประชาสัมพันธ์ คณะ

วิทยาศาสตร์
       41,730.00      41,730.00 เฉพาะเจาะจง นพบุรี  การพิมพ์ นพบุรี  การพิมพ์      41,730.00 ราคาต  าสุด 65202PS0004

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        21,760.00      21,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน      21,760.00 ราคาต  าสุด 65202PO0007
6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ          8,550.00        8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย        8,550.00 ราคาต  าสุด 65202PO0010
7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ        24,930.00      24,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส      24,930.00 ราคาต  าสุด 65202PO0013
8 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์            450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0006
9 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ        19,260.00      19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด      19,260.00 ราคาต  าสุด 65202PS0007
10 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ          1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค        1,500.00 ราคาต  าสุด 65202PS0008
11 ค่าตรวจเช็คครุภัณฑ์(เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก)            450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0010
12 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื องปร้ินเตอร์)            300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด          300.00 ราคาต  าสุด 65202PS0011
13 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ            650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          650.00 ราคาต  าสุด 65202PS0014
14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        21,760.00      21,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน      21,760.00 ราคาต  าสุด 65202PO0007
15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ          8,550.00        8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย        8,550.00 ราคาต  าสุด 65202PO0010
16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ        24,930.00      24,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส      24,930.00 ราคาต  าสุด 65202PO0013
17 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์            450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0006
18 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ        19,260.00      19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด      19,260.00 ราคาต  าสุด 65202PS0007
19 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ          1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค        1,500.00 ราคาต  าสุด 65202PS0008
20 ค่าตรวจเช็คครุภัณฑ์(เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก)            450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0010
21 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื องปร้ินเตอร์)            300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด          300.00 ราคาต  าสุด 65202PS0011
22 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 รายการ            650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          650.00 ราคาต  าสุด 65202PS0014
23 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวตอร์      266,382.00     266,382.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน     266,382.00 ราคาต  าสุด 65202PO0002
24 จัดซ้ือวัสดุกีฬา จ านวน 58 รายการ      400,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเค สปอร์ต ร้านเอ็มเค สปอร์ต     400,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0017

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันท่ี......30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง(บาท)

 ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา



เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง(บาท)

 ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

25 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 12 รายการ      158,540.00     158,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

    158,540.00 ราคาต  าสุด 65202PO0018

26 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ        30,520.00      30,520.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ เอ็น แล็บ 
โซลูชั น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ เอ็น แล็บ 
โซลูชั น

     30,520.00 ราคาต  าสุด 65202PO0019

27 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 5 รายการ        17,970.00      17,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด      17,970.00 ราคาต  าสุด 65202PO0020
28 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา(ยาสามัญประจ าบ้าน)        12,390.00      12,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเนอรี  พาร์ทเนอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเนอรี  พาร์ทเนอร์      12,390.00 ราคาต  าสุด 65202PO0021
29 จัดซ้ือน้ ายาเครื องปรับอากาศ          2,780.00        2,780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์สุวรรณ 

เอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์สุวรรณ 
เอ็นจิเนียริ ง

       2,780.00 ราคาต  าสุด 65202PO0022

30 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 15 รายการ      121,192.00     121,192.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปัญญา เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริปัญญา เทรดด้ิง     121,192.00 ราคาต  าสุด 65202PO0023
31 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค          650.00 ราคาต  าสุด 65202PS0015
32 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ          8,126.00        8,126.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์สุวรรณ 

เอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาวงศ์สุวรรณ 
เอ็นจิเนียริ ง

       8,126.00 ราคาต  าสุด 65202PS0016

33 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์        93,571.50      93,571.50 เฉพาะเจาะจง จีเนียส โปรดักชั น จีเนียส โปรดักชั น      93,571.50 ราคาต  าสุด 65202PS0017
34 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ชุดที  5
    46,812.50    48,990.00 ประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

   46,812.50 ราคาต  าสุด 65202PO0025

35 จัดซ้ือวัสดุการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ชุดที  1-4

   856,057.78   951,010.00 ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป  856,057.78 ราคาต  าสุด 65202PO0026

36 จัดซ้ือกระดาษช าระ     12,000.00    12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย    12,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0027
37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ     14,980.00    14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด    14,980.00 ราคาต  าสุด 65202PS0018
38 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ     27,140.00    27,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค    27,140.00 ราคาต  าสุด 65202PS0019
39 จัดซ้ือเครื องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง     25,390.00    25,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย    25,390.00 ราคาต  าสุด 65202PO0028
40 จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด    269,970.00   269,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส  269,970.00 ราคาต  าสุด 65202PO0029
41 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา     29,000.00    29,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย 
เซอร์วิส

   29,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0030

42 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร     37,500.00    37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาน าไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาน าไพศาล    37,500.00 ราคาต  าสุด 65202PO0031
43 จ้างตรวจเช็คเครื องปรับอากาศ         450.00        450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย        450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0020
44 จ้างสอบเทียบเครื องมือวิทยาศาสตร์       6,099.00      6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จ ากัด      6,099.00 ราคาต  าสุด 65202PS0021
45 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ถังดับเพลิง) 2 รายการ     14,400.00    14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเซพต้ี ร้าน โปรเซพต้ี    14,400.00 ราคาต  าสุด 65202PO0032
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46 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (ถังดับเพลิง) 2 รายการ     11,140.00    11,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเซพต้ี ร้าน โปรเซพต้ี    11,140.00 ราคาต  าสุด 65202PO0033
47 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     19,400.00    19,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด บริษัท ยูเนี ยน ซายน์ จ ากัด    19,400.00 ราคาต  าสุด 65202PO0034
48 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม       7,280.40      7,280.40 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์      7,280.40 ราคาต  าสุด 65202PS0022
49 ค่าจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ       3,350.00      3,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย      3,350.00 ราคาต  าสุด 65202PS0024
50 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณินท์ ชัยพรม นางสาวญาณินท์ ชัยพรม    20,000.00 ราคาต  าสุด 65202PS0025
51 ตรวจเช็คเครื องปร้ินเตอร์         500.00        500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด        500.00 ราคาต  าสุด 65202PS0026
52 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์         450.00        450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค        450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0027
53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน     52,989.00    52,989.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน    52,989.00 ราคาต  าสุด 65202PO0035

54 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     58,210.00    58,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส    58,210.00 ราคาต  าสุด 65202PO0036
55 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     38,000.00    38,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย 

เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา ซัพพลาย 
เซอร์วิส

   38,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0037

56 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     15,160.00    15,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส    15,160.00 ราคาต  าสุด 65202PO0038
57 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3 รายการ    146,128.00   146,128.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ เอ็น 

แล็บ โซลูชั น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที แอนด์ เอ็น 
แล็บ โซลูชั น

 146,128.00 ราคาต  าสุด 65202PO0039

58 จัดซ้ือครุภัณฑ์-ชุดล าโพง       3,390.00      3,390.00 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน รศ.ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน      3,390.00 ราคาต  าสุด 65202PO0041
59 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     48,900.00    48,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย    48,900.00 ราคาต  าสุด 65202PO0042
60 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     18,950.00    18,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส ร้านพะเยาไอที เซอร์วิส    18,950.00 ราคาต  าสุด 65202PO0043
61 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว     12,000.00    12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีพูน ซัพพลาย ร้านทวีพูน ซัพพลาย    12,000.00 ราคาต  าสุด 65202PO0044
62 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ตู้ดูดควัน)     16,050.00    16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด    16,050.00 ราคาต  าสุด 65202PS0028
63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื องกรองน้ า)     37,400.00    37,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ ากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

   37,400.00 ราคาต  าสุด 65202PS0029

64 ระบบสารสนเทศการจองห้องปฏิบัติการและการ
ให้บริการเครื องมือวิทยาศาสตร์

    70,000.00    70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เทพมณี นายณัฐพล  เทพมณี    70,000.00 ราคาต  าสุด 65202PS0030

65 จ้างเหมาจัดท าสื อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์     32,650.00    32,650.00 เฉพาะเจาะจง นพบุรี  การพิมพ์ นพบุรี  การพิมพ์    32,650.00 ราคาต  าสุด 65202PS0031
66 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม       9,430.00      9,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านจี ก็อปป้ี เซ็นเตอร์      9,430.00 ราคาต  าสุด 65202PS0032
67 ค่าจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์         450.00        450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวเมติค        450.00 ราคาต  าสุด 65202PS0033
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68 ค่าจ้างตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
(Green Office)

    20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล    20,000.00 ราคาต  าสุด 65202PS0036

69 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื องข่าย
อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์

   300,648.35   300,648.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ ง 
จ ากัด

บริษัท เอเอ-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ ง 
จ ากัด

 300,648.35 ราคาต  าสุด 65202PS0037

70 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องสโมสรนิสิต    155,059.58   155,059.58 เฉพาะเจาะจง ร้านวันเพ็ญ ร้านวันเพ็ญ  155,059.58 ราคาต  าสุด 65202PS0038
71 ก่อสร้างลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์    281,844.56   281,844.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนศรี การ์เด้น 

แอนด์ แลนด์สเคป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนศรี การ์เด้น 
แอนด์ แลนด์สเคป

 281,844.56 ราคาต  าสุด 65202PS0039


