
บันทึกข้อความ
หนว่ยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร ะ.!5.9*0๖

ท .ยา...?/??.??๖./.. วนท ี.......กรก!}าคม...๒๕๖๓

เรือง ขอลังแบบรายงานผลเการจัดf อ จ ัด ุเ จ ้า ง . ป ร ะ จ ำ ? เ ง บ ป ร ะ ม า ณ . i ไ.1?...,?]......................

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ งานพัสดุ กองคล ังใด ้แจ ้งให ้หน ่วยงานจ ัดทำแบบรายงานผลการจ ัด^อจ ัดจ ้าง 

ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

เพี่อให้การปฏิบ ัต ิงานเป็นโปตามแนวปฏิบ ัต ิด ังกล่าว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงขอล่งแบบรายงานผลการจัดๆ?อจัดจ้าง ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ใตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ 

ถึง ม ิถ ุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ ๙ รายการ รวมเป ็นเง ิน ๑,60๒๙,๓๖๙ บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่น 

เก้าพันสามร้อยหกสิบเจึดบาทถ้วน) รายละเอ ียดตามเอกสารท ี่แนบมาพร้อมนี้

จ ึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

A/cfc,
(รองศาสตราจารย์ปรียาบันท ํ แสนโภชน) 

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



นบบ'ขายงานผลกาฬัต4 อ'ช้ตจำง ป'ระจำป็ 2563 ประจำใต'รผาลvi 3 (เมษายน 2563 -  รธ ุนายน 2563) 

หน่วยงาน โรงเ3ยนลารตผหาจํทยาลัยหะIยา

ตำคับ{เ รายการ
ประกาศ 

เลข ฟ้

ว่น{เ

ประกาศ
วงเ3นงบประมาณ 1ร4อ/จำง รายส์อ§ เลนอราคา ^{(ใสร้บการคัลเสอก

จำนวนเไน 

คามคัญญา

ตากว่า 

งบประมาณ
เหตุมลส่คัคเสอกโคยคังเชป คัญญาแเช ft

ปิญทๆ 

ธุปลรขค

1
ค่าฟาเฟ ่องฟ้มพ์ ประจำปีงบประมาณ 

2563 ( จำนวน 37 เฟ ่อง)
- - 498.000.00 13 เฉพาะเราะ'รง ?าน เสน.เอล.บ?การ เาน เรน.เอล.บ'1การ 124.500.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หารพ'สตุภาค?;} พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหda (2) (ช)

63216PS0002

หมายเหตุ: 

ค่า!เจ่าย 

ประจำเสอน 

เม.ย. 63- ปี.ย.

ย 1 ตามพ.ร.บ.การรัฟ่อรัคจำงและการ fnvtmf)

2
วัสคุเชอเพรงและหล่อลน ประจำปี 

งบประมาณ 2563
- - 120,000.00 13เฉพาะเราะรง หรก.?นสิ? เชอ??ล หรก.?นสิ? เชอ■แล 25.960.00 ----—---- บ่{หารพ้ลตุภาค'?ฐ พ.ค.2560 เอ 79 

มาตรา 56 วรรคหda (2) (ข)

63216PE0391

63216PE0435

ประจำเสอน 

เม.ย. 63- ปี.ย.

3 ค่า?ลตุการสกยา - - 200.000.00 13เฉพาะเราะรง

บรก.ยูเdยนชา๗  

บรก.แกมมาโfi (ประเทศไทย) 

เานส.อา? กา'{เมนตํ

บรก.ยูเdยนชายน์ 

บรก.แกมมาโร (ประเทศโทย) 

เานส.อา? กา'{เมนตํ

1.945.00

34.400.00

7.000.00

-

ตามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หารพัสตุภาค?;} พ.ศ.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหdง (2) (ข)

63216P00030

63216P00038

63216PS0043

-

4 ค่าครุคัณคัตำนักงาน - - 400.000.00 13เฉพาะเราะรง บรก.พ. พาฉชรเลคท?คเ?ลตํ บรก.พ. พาปีชรเลคท?คเ?ลตํ 63.600.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หารพัส*5ภาค?3 พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคwd) (2) (ข)

63216P00031 -

5 ค่าว้ลตุศอมฟ้วเคอ? - - 100.000.00 13เฉพาะเราะรง บ'รก.สบทiโลก โอส เต*? บรก.สย^โลก โอส เ ฟ ่ 11.500.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงแระการ 

บ?หารพล*}ภาค?ฐ พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหป็ง (2) (ข)

63216P00032 -

6 ค่าหนังสอเ?ยนประจำปีการสกยา 2563 - - 774,276.00 13เฉพาะเราะรง หรก.คุเนฟ้สกยา/?ณ'ตํ หรก.ภูนย์สกยา/?ณร{ 774.276.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หารพล*}ภาค?;} พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหdง (2) (ข)

63216P00033 -

7 ค่าครุ/าณลัโทยณาและเผยนฟ - - 394.901.00 13เฉพาะเราะรง

หสม.โอสคอม แอนตํ 

{แรย'ว?d {เสพ่รมสั

หสม.โอสคอม แอนตํ 

แรยว?ส์ เสเฟ้มสั
394.901.00 -

ตามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หารพัส*)ภาค?;} พ.ค.2560 เอ 79 

มาตรา 56 วรรคหdง (2) (ข)

63216P00035 -

8 ค่า?ลตุคนต?และนาฏสลป๋ - - 200.000.00 13เฉพาะเราะรง บรก.เส{เ ปีวสิคเราตํ บรก.รสร  ปีวรคเราตํ 25,430.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 

บ?หาวพัส*}ภาค?;} พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหปืง (2) (ข)

63216P00037 -

9 ค่าครุ/?ณ'ตํ?ทยาศาลค?การแพทตํ - - 50.000.00 13เฉพาะเราะรง ฟ้างโพTJลย์เภสัช ฟ้างโพyล!)เภสัช 15.400.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและการ 
บ?หารพัส!}ภาค?J พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหda (2) (ข)

63216P00040 -

10 ค่า?ลตุเวช/?ณ'ตํและยา - - 50.000.00 13เ0พาะเราะรง ฟ้างโพ^ลย์เภสัช ฟ้างโพyส!)เภสัช 16.880.00 -

คามพ.ร.บ.การ?ฟ่อ?คจำงและกาว 

บ?หารพ้'ส*}ภาค?;} พ.ค.2560 เอ 79 

มาครา 56 วรรคหdง (2) (ข)

63216P00041 -



อำตับฟ ้ รายการ
ประกาศ 

เสชร่

ว ัน ร ่

ประกาศ
วงเปีนงบประมาณ ปีรทั้อ/ราง รายร่อผ ู้เสนอราคา ผ ู้ร ่โส ิร ้บการต ัตเส ิอก

จำนวนเปีน 

ตามลัญญา

ตากว่า 

งบประมาณ
เหตุผลฟ้ตัดเสิอกโดยลังเชป ลัญญาเสชร่

ปิญหา 

อุปสรรค 

ชัอเสนอแนะ
.

11 ค่าวัสดุและครุภัณทัดนตปีแสะนาฎสิลป๋ - - 200.000.00 ปี?เฉพาะเราะจง นายกฤยณพงค่ ทัศนบรรจง นายกฤษณพงค่ ทัศนบรรจง 200,000.00 - บปีหารพัสดุภาศรัฐ พ.ศ.2560 ชัอ 79 63216PS0033 -
มาดรา 56 วรรคหร่ง (2) (ช)

โครงการพัฒนาสภาพภูน้ทัศน์และบปีหาร ดามพ.ร.บ.การวัดร่อวัดจำงและการ

12 วัคการสิงแวดสิอมโนโรงเปียนสา?ต - - 200.000.00 ปี?เฉพาะเจาะจง นายนปีนทปีชัย ผลสิ นายนปีนทปีชัย ผล? 50.000.00 - บปีหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ชัอ 79 63216PS0035 -

รางเหมาทำราวระเปียง มาดรา 56 วรรคหปิง (2) (ช)

โครงการพัฒนาสภาพภุปีทัศน์และบปีหาร 

วัคการสิงแวดรอมโนโรงเปียนสา?ต

—
ดามพ.ร.บ.การวัดร่อวัดจำงและการ

13 63216PS0037• ~ 200,000.00 ”

จำงปรับปรุงภูน้ทัศน์อาคารปีทยาศาสตปี มาดรา 56 วรรคหปืง (2) (ช)

ปีานโอ แอม รโชน์ ปีาน่โอ แอม สิใชน์ 1.100.00 63216PS0034

14
โครงการประชาลัมพันปี 

จำงทำป้ายโวน้ล
- - 240.000.00 ปี?เฉพาะเจาะจง

ปีาน่โอ แอม สิโชน์ 

หจก.โรงฟ้มพ์เจปีญลักร

ปีานโอ แอม สิใชน์ 

หจก.โรงฟ้มทํเจปีญลักร

6.120.00

10.000.00
-

ดามพ.ร.บ.การวัดร่อวัดจำงและการ 

บปีหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ชัอ 79 

มาดรา 56 วรรคหร่ง (2) (ช)

63216PS0038

63216PS0039
-

ปีานส์อป้ายโทยณา ปีานส์อป้ายโทยณา 10,435.00 63216PS0042

รวมเป็นเปีนทั้งสิน หฟ้งสิานเสิาแสนสองหร่นเสิาพันสามปีอยหกสิบเจึตบาทสิวน 1,929,367.00

(นางสาวชอษฐา พรหมวาทอํ) 

เจำหน้าร่

เฟ้นชอบ

ะ/ร.
(นางสาวดรุก! อภัยกา,ร) 

ทัวห น้า เวัาหน้าร่

(นางสาวครุ{ปี อภัยกา,ร) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบปีหาร

(รองศาสตราจารย์ปปียาพันทํ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเปียนสา?ดมหาปีทยาลัยพะเยา


