
บนทึกข้อความ
หน่วยงาน โรงเรียนสา?ตามหาวิทยาลัยพะเยา โทร.6806....................................................

ที่ อว 7336/^9^ วนท่ี 3 สิงหาคม 2564

เรือง รายงานผลการลัดนี้อลัดจ้าง ประจำแ!อนุกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน อรการบดี

ตามที่โรงเรียนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา ใตร้ ับงบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 

ใต้ดำเฉนการลัดนี้อลัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลัดนี้อลัดจ้างและการบรีหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นใปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบรีหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรียนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการพิจารณาการลัดนี้อ 

ลัดจ้าง ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ี

จ้งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา



นบบราบงานผลการรํ'ด4อรํ'ครำง ประราป ีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ประรำเส ือน กรกฎาคม 2564 

หน่วยงาน โรงเ?ยนสา?คมหารทยาลัยพะเยา
\

สำ ค ัฬ ่ รายการ สำนวน ทน่วอ วงฝ็นงบประมาณ ๆ๗ ฬ ใง รายเอผู้เสนอราคา ผู้ส่โคั?บการคัคเสือก
สำนวนเรนคาม

สัญญา/เอคกพง

คากว่า 

งบประมาณ
เทตุส่คัทเสือกโคยสังเแป

เสแส่ใบส่ังส่อ/

ส่ัง่สัาง

วันส่ใบส่ังส่อส่ัง 

สัาง
วันส่ใบแอเอกฝ็น

1 ค่าฟาเค4รงห่มท์ ประสำป็งบบ่ระมาณ 2564 ( สำนวน 28 เค4อง) 

สำนวน 372,000 บาท คาม?อคกสงสั่ 1/2564 ประสำเรอน ร.ย.64

1 รายการ 31,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง ?านเรน.เอส.บ่?การ รานเรน.เอส.บ?การ 31,000.00 - เสือกผู้เสพอราคาเห่ยงรายเสยว 64216PS0001 1 ค.ค.63 1 ก.ค.64

2 ค่าฟาเค4รงถ่ายเอกสาร ประสำจง■นประมาณ 2564 (สำนวน 1 เส4อง) 

สำนวน 360.000 บาท คาม?อคกลงส่ 2/2564 ประสำเรอน ร.ย.64

1 รายการ ■ ร?เฉพาะเจาะจง รานเรน.เอส.บ?การ รานเอน.เอส.บ่?การ ■ - เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสยว 64216PS0002 1 ค.ค.63 -

3 วัสตุเรํอเพสืงและพส่อพน ประสำจงบประมาณ 2564 ประสำ!.รอน น้.ย.64 1 รายการ 13,282.90 ร?เฉพาะเจาะจง ทจก.รนร? เชอ?รส หจก.รนร? เชอ?รส 13.282.90 - เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสือว 64216PE0402 5 ก.ค.64 5 ก.ค.64

4 ค่าฟ'ทถผู้ สัญญาเพแส่ 92/2562 ประสำเรอน ร.ย.64 1 รายการ 19,000.00 e-bidding หจก. กรานพะเยา 2014 พรานสโ)อ?ค พจก. กรานพะเยา 2014 ทรานสปอ?ค 19,000.00 - เจพผู้แนะการประกรครา•■ทแสืf i m ฬกส่ 64216PS0003 1 ค.ค.63 6 ก.ค.64

5 สัคส่อพรมคักฝ่น 1 รายการ 16,200.00 ร?เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเทส่องเ?ยน หจก.พะเยาเคเองเ?ยน 16,200.00 - เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสืยว 64216P00140 25 ร.อ.64 1 ก.ค.64

6 ค่า?อมครุ/โณ1ทํคนค?นละนาฏสลป้ (คนค?สากล) 16 รายการ 61,293.00 ร?เฉพาะเจาะจง มาย รวส ิค เชอ?รส มาย รวสิค เชอ?รส 61,293.00 - เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสยว 64216PS0018 13 พ-ค.64 19 ก.ค.64

7 สัคเอห่วงบาสเกลบอล 2 รายการ 21,400.00 ร?เฉพาะเจาะจง หจก.สปอ?คนมก?ใม,? 2020 หจก.สปอ?คนมก?ใม? 2020 21,400.00 - เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสยว 64216P00137 22 ร.ย.64 22 ก.ค.64

8 สัคส่อวัสตุในการค่าเน้นโครงการพัมนาควาฬค ส?างสรรคํ ใฝ่3 ใฝ่เ?ยน สักการ 

อ่าน การเ?ยน การคัคคันนละมทักพะในการคำเน้น?รค

49 รายการ 20,000.00 ร?เฉพาะเจาะจง หจก.พงพ์คักส่เคส่องเ?ยน พจก.พงสํคักส่เทส่องเ?ยน 20,000.00 " เสือกผู้เสนอราคาเห่ยงรายเสยว 64216P00142 15 ก.ค.64 30 ก.ค.64

ร ว ม เ ป ็ น ฝ ็ น 182,175.90 รวมเป ็นฝ ็น 182,175.90

ผู้สัคทำ

< นางสาวฬษฐา พรหมวาฬ) 

เจาหน้าi เพสตุ

(คร.ครุท! อภ้ยกาว) 

หัวหน้า เรํวหน้าส่หัสคุ

(คร.ครุcfl อภ้ยการ)

รองผู้อ่านวยการฝ่ายบ่?หาร

ฝ ^
(รองfกสคราจารอ่ป?ยาน้นทํ นสนโกชน์)

ผู้อำนวยการโรงเ?ยนสา?คมหารทยาสยพะเยา ปฐบ้ร(การนทน 

อ?การบรมหารทยาล้ยพะเยา


