
บนทึกข้อความ
หน่วยงาน โรงเรยีนสารตมหาวทิยาลยัพ,ะเยา.....โทร..,

เรยีน ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ตามที ่ งานพสัด ุ กองคลงั โตแ้จง้ใหห้นว่ยงานจดัทำแบบรายงานผลการจดันีอ้จดัจา้ง 
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ น้ัน

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็โปตามแนวปฏบิตัดิงักลา่ว โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา 
จงึขอสง่แบบรายงานผสการจดันีอ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ใตรมาส ๒ รายละเอยีดตาม 
เอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

Js/
(รองศาสตราจารยป์รยีานนัท ํ แสนโภชน่) 

รกัษาการแทนผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา



นบบ'รายงานพดการจัดฟ้อจัดจัาง ประจำปี 2563 ประจำใดรพา*ฬ่ 2 (พกราดม 2563 -  รนาดพ 2563) 
ทน่วยงาน โรงเ,เยน*ทรดมหารทยารัยพะเยา

ล ่าด ับ v! รา*เการ
ประกาศ 

เสช?!
วันม่ี 

ประกาศ
วงเจนงบประมาณ วัรฟ ้อ /ราง รา*ฟ ้อค ูเส นอราคา ค ูม ี่ไ*ร ับการด ัต เล ัอก

จำนวนเจนตาม 
ล ัญ ญ า

ตากว ่า 
งบประมาณ

เหต ุผลม ี่ด ัต เล ัอกโตยล ังเชป ล ัญ ญ าเลขม ี่
ป ีญ หา อุปสรรศ 

เอ เส น อแน ะ

1
ค่าแาเค?องหัมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

( จำนวน 37 เค?อง) - - 498.000.00 ร?เฉพาะเจาะจง ราน แรน.เอส.บ?การ ราน เย์น.เอส.บ?การ 124.5๓ .00 -
ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางแสะการ 

บ?หารหัส?ภาครั3 พ.ศ.2560 เอ  79 
มาตรา 56 วรรคหนํง (2) (ช)

63216PS0W2

หมายเหตุ:
ค่าโเจ ่าย  

ประจำเลัอน ม.ค. 
63- ปี.ค. 63)

หมายเหตุ:
J ตามพ.ร.บ,การรัฟ้อรัตรางน®ะการ

บ?หารหัส?กาครั3 พ.ศ.2560 เอ  79 
มาตรา 56 วรรคหฉ่ง (2) (ช)

63216PS00012563 (จำนวน 1 เต?อง) ประจำเลัอน ม.ค. 
63- ปี.ค. 63)

3
วัสคุฟ้อเพลังและหล่อลัน ประจำปีงบประมาณ 
2563 - - 120.000.00 ร?เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิ? เชอ?รส หจก.วันสิ? เชอ?รส 37,260.00 -

ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางน®ะการ 
บ?หารพ®ตุกาศรั3 พ.«.2560 เอ  79 

มาตรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216PE0201
63216PE0277
63216PE0344

หมายเหตุ:
ค่าโเจ ่าย  

ประจำเลัอน ม.ค.
63- ปี.ค. 63)

4 ค่าวัสตุยาและเวชภัณท์ - - 50,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง ห้างไพอุล่เภลัข ห้างไพ!Jล่น!ลัช 17,4๓ .๓ -
ตามพ.ร.บ.การรัเฟ้อรัตรางน®ะการ 

บ?หารหัส?กาครั3  พ.ศ.2560 เอ  79 
มาตรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216POM17 -

5 ครุภัณทํคอมหัวเตอ? - - 300.000.00 ร?เฉพาะเจาะจง รานหับถ^โลก ไอห้?ฟ้ รานหับtifโลก ไอหั?ส์ 12,100.๓ -
ดามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางน®ะการ 

บ?หารหัส?ภาครั3 พ.ศ.2560 เอ  79 
มาตรา 56 วรรคพม่ีง (2) (ช)

63216P00019 -

6 วัสคุคอมหัวเตอ? - - 100.000.00 ร?เฉพาะเจาะจง
รานห ับ โลก ไอหั?สั 

หจก.โรงหัมทํเจ?ญลัทบร

รานหับ njโลก ไอ(ฟ ้ม ี่ 

หจก.โรงหัมทํเจ?ญอัทบร
44,755.๓ -

ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางน®ะการ 
บ?หารหัส?กาตรั3 พ.ศ.2560 เอ  79 

มาตรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216P0W20

63216POW29

-

7 รส?ก่อสราง - - 100,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน่าไพศาล หจก.พะเยานำไพศาล 95,3๓ .๓ -
ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางนระการ 

บ?หารหัส?กาตรั3  พ.ศ.2560 เอ  79 
มาดรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216P0M25 -

8 ครุภัณทํก่อสราง - - 50,000.๓ ร?เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยานำไพศาล หจก.พะเยานำไพศาล 11,1๓.๓ -
ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางน®ะการ 

บ?หารหัส?กาครั3 พ.ศ.2560 เอ  79 
มาตรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216P00023 -

9
โครงการปรับปรุงภูฝ็ทัศน์และบ?หารรัตการ 
สิงนวดล่อมโนโรงเ?ยนสา?ต - - 4 ๓ ,0 ๓ .๓ ร?เฉพาะเจาะจง

รานหงษ์ทองฒทัล 

รานลสิล

รานหง!ร์ทอง๓ทัล 

รานลลั®
41,674.๓ -

ตามพ.ร.บ.การรัฟ้อรัตรางน®ะการ 
บ?หารหัส?ภาครั3 พ.ศ.2560 เอ  79 

มาตรา 56 วรรคหม่ีง (2) (ช)

63216POM24

63216PSW22 :
รวมเป ็นเจนหงร้น ส ํแสนห ้าหม ี่นสองพ ันสอง?ออเจตล ับส ์บาทแปคลับสตางล ่ 452,274.80

คูจัคทำ

(นางสาว'แฉบฐา พรหมวาทย') 
เราหนา้?!

คูตรวจสอบ

< f:M  Q p±...
(นางสาวครุ{ฉ อภัยการ)

หัวหน้าเราหน้า?!

คูตรวจสอบ

น 'น '
(นางสาวพน?ตรา กมล) 

รองคูอำนวยการฝ่ายบ?หาร

ผ่าน

......... Jpjie.........
(รองศาสตราจารย์ป?ยานันทํ แสนโกซน้)

คูอำนวยการโรงเ?ยนสา?ตมหา?ทยาลัยพะเยา


