
แบบ•รายงานผอการรคํสอัรคํรำง ประรำ!!! 2563 ประรำ?*■ รนาฬเ 4 (กรกฎารพ 2563 -  กนัพาพน 2563) 
หนว่ยงาน โรงเรยีนสารตมหาวทิยาลยัพ ะเยา

สำลับ vi รๆยการ
ประกาศ 

เสชทึ่
วัน{ไ 

ประกาศ
วงฝ็นงบประมาณ ว ิเส ์อ /รำง รายร ่อ£jเสนอราคา ฟ ้ร่โร่รับการค ัคเรอก

ร่านวนเงิน 
คามลัญ ญ า

คากว่า 
งบประมาณ

เหคุผสร็เคัคเรอกโคยทัน*ป สัญ ญ าเล*ท ํ่ ป ีญหา อุปสรรค 
ซอเสนอนนะ

1
ค่าฟาเคร้องฟิมพั ประรำปี 
งบประมาณ 2563 ( รำนวน 37 
เค^อง)

- - 496.000.00 วัรเรพาะเราะรง ร้าน เร่น.เอส.บร้การ ร้าน เร่น.เอส.บร้การ 124,500.00 -
คามพ.ร.บ.การอ้ครํออัคร้างนระการ 

บาทารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 to  79 
มาครา 56 วรรคพdl (2) (*)

63216PS0002

หมายเหตุ:
ค่าโร่รำย 

ประรำเสือน ก.ค.
6 3 - ก.ย. 63)

2
ค่าเร่าเครีองก่ายเอกสาร ประรำปี 
งบประมาณ 2563 (รำนวน 1 เค^อง) - - 360,000.00 วัรเนพาะเราะรง ร้าน เร่น.เอส.บร้การ ร้าน เร่น.เอส.บร้การ 48.165.00 -

สามพ.ร.บ.ทารอัครํออัคร้างนระทาร 
บร้ทารพัสดุภาคร้3  พ.ค.2560 to  79 

มาครา 56 วรรคท!!ง (2) (*)
63216PS0001

หมายเหตุ:
ค่าโร่จ่าย 

ประจ่าเสือน ก.ค.
6 3 - ก.ย. 63)

3
วัสดุ'.สัอเพสิงนสะหล่อร่น ประรำป็ 
งบประมาณ 2563 - - 120,000.00 ร้รเรพาะเราะรง หรก.วันสิร้ เชอร้วัส หรก.วันสิร้ เชอรัวัส 26,690.00 -

คามพ.'ร.บ.การ'รัครํอรัค'ร้างนสะการ 
บาทารพัสดุภาคร ั3 พ.ศ.2560 to  79 

มาครา 56 วรรคทปีง (2) (*)

63216PE0462
63216PE0501
63216PE0549

หมายเหตุ:
ค่าโร่จ่าย 

ประรำเสือน ก.ค. 
6 3 - ก.ย. 63)

4 ค่าวัสคุก่อสร้าง - - 8,000.00 ว ัแรพาะเราะรง ร้านหงฟ้ทองโลหะ?พ ร้านพงไ!ทองโลหะ?!'? 70,090.00 -
คามพ.ร.บ.ทารร้ครํอรัคร้างนสะการ 

บาทารพัสดุภาครัฐ «.«.2560 to  79 
มาครา 56 วรรคทปีง (2) (*)

63216P00046 -

5 ค่าวัสดุงานบ้านงานควัว - - 8,000.00 วัรเรพาะเราะรง บรท.พ. พาปี*ร่เสคทร้คเ,)รร่ บรก.พ. พาปี*ร่เรคทร้คเ,!สร่ 8 ,000.00 -
ควมพ.ร.บ.การร้ครํอรัคร้างนสะการ 

บาทารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 to  79 
มาครา 56 วรรคทปีง (2) (ซ)

63216P00048 -

6 ค่าครุ/วัณ,ร่งานบ้านงานครัว - - 4.000.00 ร้ร่ พ*พาะ เราะ'รง บรก.พ. พาปี*ร่เสคทร้คเร้ลร่ บรก.พ. พาปี*ร่เสคทร้คเ,!รร ่ 4 ,000.00 -
คามพ.ร.บ.การรัครํอร้คร้างนสะการ 

บาทารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 to  79 
มาสรา 56 วรรคท!!ง (2) (ซ)

63216P00048 -

7 ค่าวัสดุ?!พัา - - 30,000.00 วัร่เรพาะเราะรง หอก-สปอร้พนมกร่ไมร่ หอก.สปอร้ดนมกร่ไมร่ 30.000.00 -
คามพ.ร.บ.ทารอ้ครํออัคร้างนระการ 
บาทารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 to  79 
มาครา 56 วรรคท!!ง (2) (1)

63216P00054 -

6 ค่าวัสดุก่อสร้าง - - 99,850.00 รัรัเรพาะเราะรง
หรก.สวนคร้ การ้เร่น 

นอนค่ แสนร่สเคป

หรก.สวนค่ร้ การ้เร่น 

นอนร่ นพพร่สเคป
99,850.00 -

คามพ.รบ.การอัคร่ออัคร้างนสะการ 
บาพา'!พัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 to  79 

พาครา 56 วรรคท!!ง (2) (*)
63216PO0055 -

K



สำด้บที่ รายการ
ประทาส 

เลข ท่ี
วันท่ี 

ประทาส
วงฝ็นงบประมา{น วั?ท ี่อ/ราง ราย ท่ีอ^เสนอราคา § ท ี่ไลัรับการคัคเ3รอก รำนวนฝ็น 

ตามส ัญ ญ า
ตากว่า 

งบประมาณ
เหตุผลห๋ึค้'ดเสิอกโดยสังเขป สัญญาเลขท่ี

ป้ญหา ธุปสรรด 
ฟ้อเสนอนนะ

9 ค่าวัสดุ - - 140,145.00 วั?เฉพาะพาะรง หm พงษ์ศักคเคร่ืองเขียน ห^ก.พงห์ศักเคร่ืองเขียน 140,145.00 -
สามพ.ร.บ.การสัคท่ีอสัครางและทาร 
บรทารทัสดุภาอรั2 พ.อ.2560 รอ 79 
มาสรา 56 วรรอหปึง (2) (ข)

63216P00068 -

10 ค่าครุทัพทํสำนักงาน - - 91,600.00 ร?เฉพาะพาะรง บรท.พ. พาปึช?เลอท?อเรลที่ บรก.พ. พาฉธ?เลอท?คเรลที่ 91,600.00 -
สามพ.ร.บ.การรัคท่ีอร้ครางแสะการ 

บรหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 
มาสรา 56 วรรคทปึง (2) (ซ)

63216PO0069 -

11 ค่าวัสดุก่อสรัาง - - 58,250.00 ร?เฉพาะเราะรง หรก.พะเยานำไพศาส หรท.พะเยานำไพศาล 58,200.00 -
ตามพ.ร.บ.การสัตท่ีอสัตรางแสะทาร 

บรพารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รอ 79 
มาตรา 56 วรรคทปึง (2) (ช)

63216PO0073 -

12 ค่าวัสดุ (หลอดภาพโปรพคเตอรั) - - 184,730.00 ร?เฉพาะเราะรง บรก.ฟ้ษเ4โลก โอ? ร็รท่ี บรก.ฟ้อถ(โสกไอ? ริ}ท่ี 184,730.00 -
ตามพ.ร.บ.การรัตช่อร้ดร้างและการ 

บขีหารพัฬคุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 
มาตรา 56 วรรคหฉ่ง (2) (ข)

63216P00075 -

13 ค่าวัสดุคอมฟ้วเตอรั - - 49,180.00 ร?เฉพาะเราะรง บรก.ฟ้อท(โสก ไอ? ?ท ี่ บรท.ฟ้อถ(โสกไอ? ริ}ท่ี 49,180.00 -
ตามพ.ร.บ.การสัคท่ีอสัตรางแสะการ 

บรหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 
มาตรา 56 วรรคหปึง (2) (ข)

63216P00076 -

14 ค่าครุทัณทํสำนักงาน - - 1,950.00 ร? เฉพาะเราะรง หรท.พะเยานำโพคาส ทรก.พะเยานำไพคาส 1,950.00 -
ตามพ.ร.บ.การสัตท่ีอสัตรางแสะการ 

บรหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 
มาตรา 56 วรรคหปึง (2) (ช)

63216P00077 -

15 รางทำร่นวางหนัง#อ - - 30,000.00 ร?เฉพาะเราะรง นายยนค่ นท่ีวมาลา นายยนท่ี แท่ีวมาลา 30,000.00 -
สามพ.ร.บ.การสัคท่ีอสัตรางนละการ 

บ?หารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 
มาตรา 56 วรรคหปึง (2) (ช)

63216PS0044 -

16
ร้างช่อมนชมระบบควบคุมทางเข้า -  
ออก ห้องส^ด - - 15,000.00 ร?เฉพาะเราะรง

หสม.ไอ? คอม นอนท่ี 

ร็!เที่ยว?ที่? ฬเท่ีมฟ้

หสม.ไอ? ออม แอนท่ี 

ริ!เท่ียว?ท่ี ริ!สเตมฟ้
15,000.00 -

ตามพ.ร.บ.การสัตท่ีอสัตรางและการ 
บ?หารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 

มาตรา 56 วรรคหปึง (2) (ช)
63216PS0045 -

17 รางทำฟ้ายไวนัล - - 6,120.00 ร?เฉพาะเราะรง รานไอนอม ท่ีไซน์ รานไอแอม ท่ีโชนํ 6,120.00 -
ตามพ.ร.บ.การสัตท่ีอสัตรางแสะการ 

บ?หารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 รอ 79 
มาสรา 56 วรรคหปึง (2) (ช)

63216PS0046 -

18
โครงการปรับภุม็เทัศนํโรงเ?ยนสา?ต 
มหารทอาลัยพะเยา

-  รางเหมาปรับปรุงภูว็เทัศน์
- - 491,300.00 ร?เฉพาะเราะรง

หรก.สวนค? ทารัเท่ีน 

นอนค่ นสนค่สเทป

ทรก.สรนคร การเท่ีน 

นอนท่ี นลนท่ีสเคป
491,300.00 -

ตามพ.ร.บ.การรัตช่อรัตร้างและการ 
บ3หา'รพ้ลคุภาค,รัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 

มาตรา 56 วรรคหปึง (2) (ข)
63216PS0048 -



ลำตบ?! ร'ไยการ
ประกาศ 

เลขร ่
วัน?! 

ประทาศ
วงเจนงบประมากง จ?ร่อ/จาง รานร่อผ ู้เสนอราตา ผ ู้ร ่ใล ัร ับการด ัดแรอก

จำนวนฝ็น  
ตามลญ ญ า

ตากว่า 
งบประมาณ เหต ุมลร่ด ัศเรอกโตยลังเขป สัญญาเลข?! ป้ญทา อุป*รรต 

จอเสนอแนะ

19
โครงการประชาลัมพัน4 

-  จางทำ!!าย่โวน้ล - - 6.500.00 จ?เฉพาะเจาะจง จานร่อฟ้ายโ*เอกท จานร่อฟ้าอโ*เอณา ธ,500.00 -
ดามพ.ร.บ.การจัดร่อจัดจางแสะการ 

บจพารพํสตุภาดจ5 พ.ศ.2560 จอ 79 
มาดรา 56 รรรดห!รง (2) (ช)

63216PS0049 -

รวมเรนฝ็นทํร์งสิน ห!รงลัานร่นลนนปตหร่นหกพัน?!สิบบาทฟ้วน 1,486,020.00

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจลอบ

โ ' ^ 1̂ 1
(นางลาว!เฉอฐา พร!!ม'วาทย์)

เจาหน้า?! ฟ้วหน้าเจาหน้า?!

(นางลาวตรุ{ร อลัยกาจ) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบจ!ทร

เห์นชอบ

...... jj$L ..
(รองศาลตราจารย์ปจยานันทํ แสน,[ก๗ )

ผู้อำนวยการโรงเจยนลา?ตมหา,รทอาลัยพะเยา


