
แบบรายงานผลการรัด4อรัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเสือน ธันวาดม 2563 

หน่วยงานโรงเจยนสาธิตมหาจทยาลัยพะเยา

ลาสบัสิ รา!!)การ จำนวน หนว่ย วงเจนงบประมาณ จ?เร้ัซ/ร้าง รายรัอ้ผ ูเ้สนอราตา ผูท้ ีไ่บร้บัการสตัเสอืก
จำนวนฝน็ดาม 

สญัญา/ชอ่ดกลง

ดากวา่ 

งบประมาณ
เหดทุีส่ตัเสอืกโตยสงัเขป

เลขทีโ่บสัง่ร้ัอ/ 

สงรา้ง

วนัท ีใ่บสงัร้ัอ 

สง์รไ้ง
วนัท ีโ่นขอเบก้ฝน็

1 คา่เชา่เต4องสมิพ ประจำจงบประมาณ  2563 ( จำนวน 28 เตจอ่ง) 

จำนวน 372,000 บาท ตามชอ่ตกลงที ่ 1/2564 ประจำเสอืน ท-ย.63

1 รายการ 31,000.00 จธเิฉพาะเจาะ,จง รา้นเบน้.เอส.บรกัาร รา้นเบน้.เอส.บรกัาร 31,000.00 " เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216PS0001 1 ด.ต.63 3 ธ.ต.63

2 คา่เชา่เตจอ่งถา่ยเอกสาร ประจำปงีบประมาณ  2563 (จำนวน 1 เค4่อง) 

จำนวน 360,000 บาท ตามชอ่ตกลงที ่2/2564 ประจำเสอืน พ.ย.63

1 รายการ 23.352.60 รธเิฉพาะเจาะจง รา้นเบน้.เอส.บรกัาร รา้นเบน้.เอส.บรกัาร 23,352.60 ■ เสอืกผ ูเ้สนอราคาเสยิงรายเสยีว 64216PS0002 1 ต.ต.63 3 ธ.ต.63

3 วรัช เุจ8ํเทสงิและทลอ่ทีน่ ประจำจงบประมาณ  2564 ประจำเสอืน ท.ย.63 1 รายการ 7,050.00 วรัเฉพ าะเจาะจง หจก.วนัสจิ เชอ•{จล หจก.วนัสริ ั เชอ'{จล 7,050.00 - เรอกผ ูเ้สนอราคาเสยิงรายเสยีว 64216PE0066 8 ช.ต.63 8 ธ.ต.63

4 คา่เชา่รถกระบะ สญัญาเลขที ่47/2559 ประจำเสอืน พ.ย.63 1 รายการ 15.640.00 จธสิ ิเสย นายลพุจฟ ้มเฉ นายสพุจน ์ม!ฉ 15,840.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเฟย้งรายเสยีว 63216PS0003 1 ด.ต.63 8 ธ.ต.63

5 คา่เชา่รถผู ้สญัญาเลขที ่92/2562 ประจำเสอืน ท.ย.63 1 รายการ 19,000.00 e-bidding หจก. กจานพะเยา 2014 ทรานสปอรดั หจก. กจานพะเยา 2014 ทรานสปอรัด 19,000.00 64216PS0003 1-ด.ต.-63 3 ธ.ต.63

6 รตัท ีอ่ธตุดกูยางเตจอ่งตรวจชอ่สอบพร้อมโปรแกรมรุ่น PS456U พร้อมสติพง 1 รายการ 8.500.00 จธเิฉพาะเจาะจง บจก.สบิญ โลก ไอส ิธทิ ี่ นจก.สบิญ โลก ไอส ิธทิ ี่ 8.500.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเฟย้งรายเสยีว 64216P00032 24 พ.ย.63 7 ช.ต.63

7 รดั€อไมค้อกไมป้ระสบัแสะวสัดโุนการปรบัภมูห้ตันร์ร.สาธติฯ 5 รายการ 22,724,00 จรเฉพาะเจาะจง หจก. สวนตร ัการเับน้  แอนต ์แลนดสํเคป หจก. สวนคร่ ัการเับน้ แอนด ํแลนดสํเคป 22,724.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216P00033 26 พ.ย.63 7 ธ.ต.63

8 รดัท ีอ่วสัตหุำร้ัวและรัน้วางวสัคอุปุกรถ!ของบอ้งปฐบส้กิาร 14 รายการ 27,125.00 จรเฉพาะเจาะจง รา้นหงบทองโลหะ?ใจ ร้านหงบทองโลหะ?ใจ 27,125.00 เสอืกผ ูเ้สนอราคาเฟย็งรายเสยีว 64216P00034 26 พ.ย.63 7 ธ.ค.63

9 รัดรัอ้วสัดโุนการดำเฉน?ใจกรรมการแชง่ขนั?ใฬาสภีายโนโรงเรยัน DeSUP Sport 46 รายการ 25,696.00 จรเฉพาะเจาะจง พจก. พงบส์กัทีเ่ตจอ่งเธยิน หจก. พงบสกัทีเ่ตจอ่งเธยิน 25,696.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216P00037 3 ธ.ต.63 29 ธ .ค.63

10 จตํร้ัออปุกรถ!โนการดำเฉน?ใจกรรมการแชง่ขนั?ใฬาสภีายโนโรงเจยน DeSUP Sport 4 รายการ 8,845.00 จรเฉพาะเจาะจง หจก. สปอรดัแมกรไ่มช ่ หจก. สปอ'รดัแมก1เไมช ่ 8.845.00 เสอืกผ ูเ้ลนอราคาเสยิงรายเสยีว 64216P00038 3 ธ.ต.63 29 ธ.ต.63

11 รดัรัอ้วสัดตุอมสวิเตอรั 2 รายการ 7,000.00 จรเฉพาะเจาะจง บจก.สบิญโลก ไอส ิขสั ั บจก.สบิณ โุลก ไอส ิธทิ ี่ 7,000.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216P00040 7 ธ.ต.63 21 ธ.ค.63

12 จตัร้ัอดรุภณัหงัาน■นานงานครัว 1 รายการ 17,450.00 จรเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเตจอ่งเ!๒น หจก.พะเยาเด4องแยน 17.450.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216P00045 16 ธ.ต.63 21 ธ.ต.63

13 รตัรัอ้นายาท า่เรัอ้อเนกประสงค์ 1 รายทาร 4,200.00 จรเฉพาะเจาะจง บา้งไพบลุยเ์ภสชั บา้งไพไ,เลย์เภสชั 4,200.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเพยงรายเสยีว 64216P00046 16 ธ.ต.ธร 28 ธ.ต.63

14 รไ้งชอ่มแชมกระจกหนา้คา่งและกระจกไวหบํอรดั บอ้งเจยน 2 รายการ 6,900.00 จรเฉพาะเจาะจง หจก. สวนตร ัการเับน้ แอนค ์แลนคส์เคป หจก. สวนคร่ ัการเับน้ นอนด ํนลนคล์เคป 6,900.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216PS0006 27 พ.ย.63 4 ธ.ต.63

15 รา้งหำเหรยัญ รางวลัและโคร่างวลั ภจักรรม!r ไรแชง่ขนั?ใฬาสภีายโนโรงเจยน 2 รายการ 17,500.00 จรเฉพาะเจาะจง หจก. สปอรดัแมกชไ่มช่ หจก. สปอรดัแมกเไมช่ 17,500.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงรายเสยีว 64216PS0007 3 ธ.ต.63 29 ธ.ต.63

16 ร้างหำฟา้ซไวฉล ขนาด 200*400 ชม. ภ ัจกรรมการแชง่ขนัสฬีาสภีายในโรงเจอน 1 รายการ 1.920.00 จรเฉพาะเจาะจง รา้นโฮงฟา้ยพะเยา ร้านโฮงฟา้ยพะเอา 1.920.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเสยิงวายเสยีว 64216PS0008 3 ธ.ต.63 29 ธ.ต.©3

17 รา้งหำบายศจ ลจกรรมไหวตัรุดนดรไัทย 2 รายการ 4,600.00 จรเฉพาะเจาะจง นายณ รงคข่ยั ปนีละฟ'้ย นายณ รงคข์ยั ปนีละมยั 4,600.00 เสอืกผ ูเ้สนอราตาเฟย้งรายเสยีว 64216PS0009 17 ธ.ต.ธร 23 ธ.ต.63

รวม เป น็ ฝ น็  248,702.60 รวม เป น็ เจน  248,702.60

ผู้รัดหำ ผ ูต้รวจสอบ 1 ผ ูด้รวจสอบ 2 ทราบ
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