
บันทึกข้อค'ทม
หน่วยงาน โรงเรียนสา?ตามหารทยาลัยพะเยา โทร. 6806

ท อว 7336/ n9b ร้นที a เมษายน 2564

เร๋ึอง รายงานผลการจัด^อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน อ?การบดี

ตามv!โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา ใต ้ร ับงบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 

ใต้ดำเนินการจัดสัอจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด^อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นบีเรียบร้อยแล้ว นั้น

เฟือให้เป็นใปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการพิจารณาการจัด$อ 

จัดจ้าง ตามเอกสารบีแนบมานั้

จ้งเรียนมาเฟือโปรดทราบ

(ฝ,

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชนิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา



แบบรายงานผลการจัดจ้อจัดจ้าง ประจ้าใ!!งบประมาณ พ.ศ.2564 ประจ้าเส ือน ปีนาคม 2564 

หน่วยงาน โรง$ ยนสา!เดมหาวทยาลัยพะเยา

สำพนัจ้ รายการ รำนวน หนวอ วงเงินงบประมาณ ล?จ้อ/จ้าง รายล่อรูเสนอราดา รูปีโด่รบการลัดเสือก
รำนวนเงินดาม

สัญญา/เอดกสง

ดากว่า 

งบประมาณ
เหดุจ้ลัดเสือกโดยสังเขป

เสขห่ึใบส่ัง์จ้อ/ 

ส่ัง่จ้าง

วันทใบส่ังจ้อส่ัง 

จ้าง
วันล่ใบขอเฉกเงิน

1 ด่าเลาเดล่องปีมพั ประรำจงบประมาณ 2564 ( รำนวน 28 เด4อง) 

รำนวน 372,000 บาท ดามจ้อดกสงป ี1/2564 ประรำเสือน ก.พ.64

1 รายการ 31,000.00 ล?เฉพาะเราะ«N จ้านเลน.เอส.บ?การ จ้านเลน.เอส.ปลการ 31.000.00 เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสือว 64216PS0001 1 ด.ด.63 2 ป.ีด.64

2 ด่า๗า{คล่องก่าย{อกสาร ประรำจงบประมาณ 2564 (รำนวน 1 m iอง) 

รำนวน 360,000 บาท ดามจ้อดกสงfi 2/2564 ประรำเสือน ก.พ.64

1 รายการ 15,455.40 ล?เฉพาะเราะรง จ้านเลน.เอส.บลการ จ้านเลน.เอส.บลการ 15.455.40 ~ เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสือว 64216PS0002 1 ด.ค.63 2 9.6.64

3 วัสดุเจ้อเพสิงแสะหส่อสั่น ประรำป ีงบประมาณ 2564 ประรำเสือน ก.พ.64 1 รายการ 11,080.00 ล?เฉพาะเราะรง หรก.จ้นสิล เชอ'{ใส ห'รก.1วันสืล เชอ•รใส 11,080.00 - เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสือว 64216PE0221 8 9.8.64 8 ป.ีด.64

4 ด่าฟารถร  ูสัญญาเลขd 92/2562 ประรำเสือน ก.พ.64 1 รายการ 19,000.00 e-bidding หรก. กลานพะเยา 2014 ทรานสปอ-}ด หรก. กลานพะเยา 2014 ทรานสปอจ้ด 19,000.00 - เลนรูชนะการประก'}คราคา6แกทรยฉกสํ 64216PS0003 1 ด.ด.63 4 ปี.ด.64

5 จัดจ้อวัสดุเกบดร 1 รายการ 1.170.00 ล?เฉพาะเราะรง หรก.พะเยาเดล่องเ?ยน หรก.พะเยาเดล่องแอน 1,170.00 - เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสือว 642T6P00092 11 ก.พ.64 2 9.6.64

6 จัดจ้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ 1,265.00 ล?เฉพาะเราะรง หรก.พะเยาเดล่องเ?ยน หรก.พะเยาเดล่องแยน 1,265.00 - เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสืยว 64216P00100 24 ก.พ.64 3 9.8.64

7 จัดจ้อวัสดุงานบานงานครัว 21 รายการ 80.737.00 ล?เฉพาะเราะรง หรก.พะเยาเดล่องเ?ยน หรก.พะเยาเดล่องเ?ยน 80,737.00 - เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสืยว 64216P00089 4 ก.พ.64 2 9.8.64

8 จัดจ้อวัสดุอุปกรณณ์ (ฟ้า) 7 รายการ 17,160.00 ใ?เฉพาะเราะรง จ้านฉวโทยเส่ล จ้านฉวโทยเสล 17,160.00 - เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสืยว 64216P00103 1 9.8.64 5 9.8.64

9 จัดจ้อวัสดุในการดำเฉนลรกรรม ลรกรรมค่ายพักแรมแสะเสืนทางโกส ดุกเสือ - 

เนดรนา?

4 รายการ 2,220.00 ล?เฉพาะเราะรง หรก.พงษ์สักลเดล่องแอน หรก.พงทํลักลเคล่องแยน 2,220.00

■

เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสืยว 64216P00096 19 ก.พ.64 8 9.8.64

10 จัดจ้อวัสดุในการดำเฉนลากรรม ลรกรรมป็รฉมฉเทศพนักเลยน 3 รายการ 14,000.00 จ้านเทเป็ร โนน์ สืโชนั จ้านเทเป็ล โนน สืโชน์ 14,000.00 - เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสืยว 64216PS0013 5 9.6.64 9 9.6.64

ท จัดจ้อลังเลบนา ชนาด 2,000 สืดร 1 รายการ 10,272.00 บรก.เรลญปีดรเ?องใหม่ บรก.เรลญปีดรเ?ยงใหม่ 10,272.00 เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสือว 64216P00112 12 ปี.ค.64 23 9.8.64

12 จัดจ้อเดล่องทำสายเอกสาร 1 รายการ 54,000.00 หรก.พะเยาชํพพสาย เชอรัลส หรก.พะเยาช้ร"เพสาย เชอ'}ใส 54,000.00 เสือกรูเสนอราดาเปียงรายเสือว 64216P00111 10 9.8.64 22 9.6.64

13 จัดจ้อวัสดุในการดำเฉนลากรรม ลากรรมส่งเส?มประชา?ปโดย 12 รายการ 6,115.00 จ้านพลญลักจ้ จ้านเรใญลกัล 6,115.00 เสือกรูเสนอราคาเปียงรายเสือว 64216P00113 16 ปี.ด.64 25 9.6.64

รวมเป็นเงิน 263.474.40 •ทมเป็นเงิน 263,474.40

§จัดทำ

( นางสาวm๒5า พรหมวาทล) 
เจ้าหนัาจ้พัสดุ

รูดรพสอบ 2 า

(ดร.ดรุณ ์อลัยกาล) 
รองรูอานวยการฝ่ายบ่ลหาร

M ะ '1e - '

(รองศาสดรพารย์ปลยานัฟ แสนโกชน์)
รูอำนวยการโรงเลยนสา?ดมหาลทยาลัยพะเยา ปบบ้สืการแทน 

อ?การบสืมหาลฑยาลัยพะเยา



รายง'ทเการ »hเน นิกา-!จสํ รรํจ สํ ร'ิH  ประจำปงีบประนาณ  พ.ส. 2564 โรงเรชินสารสมสารทิยาสย้พะเยา
‘■น**พกาว*าเไ}พกาว

เท*Fû วา*)กาว
ทำนวน 

(พพ่วยพบ)
ราพากเท* ง!ท)พนาเพ

เรพขอบแพน 

ทํ#4■ทํ#ทำง

ปวะกา*นมน 

ทํ*4รใพว*บน

•-OP
ทํ*ทำ4

น*ง*ง 
ทววพทาว

ก*าง น*ะ 
วาบ*ท#** 

ข®งพั*ชุ (TOR)

ปวะทา*ว่าง 

เ*กสาว 

ปวะทว*วา*า

กาวทำาวฬว่าง TOR

ไ)วะกา* 

เรญซาน

เ*ขริเ
เ*ท*าว 

ปวะกว* 

วา*า

ผู้ทํพทํ&เ■พ* พ*การ!)พกว* 
วา*า#- bidding

ปว*กา*ผู้ชนะ 

ทา11■น■วา*า
นทงํทำสอุ์)ญา ทำทอุํ)อุ)า ดรวา*น

ฝงเอกสาว 

เปกีทำข
พมายเพตุ

ปี ไพร

1 ท*ํทอํ*รุพนทกําร#!กษา (รทยาสาสต-f) ทำนวน 3 ทุ*

(5 รายการ) ประทำปงีบประมาถ} W.H. 2564

โรงฟแึนแา?ตนพาใทยา*ยพะเยา #าย?8ประกา*รา*า

{นสก์พรอฉกท ํ(e-bidcfing)

5 รายการ 605,000.00 605,000.00 26 พ.ย.63 2 ธ.ค.63 26 พ.ย.63 27 พ.ย.63 9 ธ.*.63 ✓ 16 ธ.*.63 1/2564 บรก.!๒โพย 

นรก.*#าท*ํส

บรก.เ*อะโขแทฟ นอนM เทํ*ภู เ*ขนแน# 

นรก.โอ?แม 8เ#กทรอปีกทํ

28 ธ.*.63 28 ธ.*.ธร 11 ม.*.ธ4 18 ม.*.64

19 ม.*.64 

14 ม.*.64

9 ป.ีธ.64 11 ป.ี*.64

2 ทํ*ทยํ*รุป'ีถ)ทยํานพาหนะแตะขนฟง รถบรรทกุ(สพ*) 

แบบปีบเปี’#แทํบ ฝ!ยทํอ*โนฟ้& โรงเ?ยนสา?*

มหาใทยา*ยทะเยา

1 ทํน 854,000.00 854,000.00 1 ธ.*.63 25 ม.*.64 24 ธ.*.63 24 ธ.*.63 8 ก.พ.64 15 ก.พ.64 2/2564 1. บรก.อา4วพ ตอทปํอเร?น

2. นรก.พระน*ร พอเดอ-5 

3-บรก.ทนุพร ปราทนํบ?ุ

4.บรก.ปี*ทโุข#อน้นท ํ

ร-นรก.เรทชํ)ุ*นตรการ

6. บรก.พรปเฉ# ร  มอเ*อทํ

7. นรก.แกรนโ#ทฟํ 

ร-นรก.นองเท#ํเวร (1994) 

9.บรก.โ*โฬาพะเยา (1994) 

พ.พรก-ปพีรร*ป ีแมท ํออโ*

11 ป.ี*.64 11 ป.ี*.64 22 ป.ี*.64 30 ป.ี*.64

ผู้รั*ทำ

(นางfทวขปีษฐา พรหมวาททํ) 

เ$าหน้าทํพ้สตุ

(รองศาสตรารารช์ป?ยาน้นทํ นสนโกชน์)

ผู้ทำนวยm วโรงฝ็ยนสา?ตมหา?ทยาสชหะ:เยา ปฎบ้รก'ทนทน 

อ?การบรมหา?ทยาสัยพะเยา



นะ
'i 

•■
■■

it 
■

•i.
v'i

r
 

j;>
ri

 
- 

. >
.*

 iO
! 

.iit
-i*

 V
ra

t-'
J 

i 
•.■

■ท
-,:

. -
iv

ct
ar

?


