
บนทึกข้อความ
หน่วยงาน โรงเรยีนสาเตมหาวทิยาลยัพะเยา โทร.6806

ท ี ่ อว 7556/ A m  วันท ี ่ A ต ล าค ม 2564.
เรือง รายงานผลการจดันีอ้จดัจา้ง ประจำเดอํนกนัยายน 2564 ประรำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน อ!การบสื

ตามท ีโ่รงเรยีนสา!ตมหารทียาลยัพะเยา โตร้บังบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 
โต้ดำเฉนการจัดนีอ้จัดจ้าง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการจดันีอ้จดัจ้างและการบรหีารพสัด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น้ัน

เพือ่ใหเ้ปน็โปดว้ยความเรียบร้อย ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัและการบรหีารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรยีนสา!ตมหารทียาลยัพะเยา ขอรายงานผลการพจิารณาการจดันีอ้ 
จดัจ้าง ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

๕ -

(รองศาสตราจารยป์รียานนัท ์ แสนโภช,พ)
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสา!ตมหารทียาลยัพะเยา



u m m 9 งานมรทารจํ'ฬ!อจํทจำง ประจำ!}พประมาณ « .ศ.2564 ประจำI?เอน ทนรทรน 2564 
พฝรรงาน โรงเ?รนรทรรมหารทยารัยพะเอา

สำ สิบ9 ราชการ รำนวน หน่วช วงเวันงบประมาณ วัฬอ/ช่าง ราย^อผู้เสนอราดา ผู้สิโช่วับการทัดเสื©ก รำนวนเวันดาม 
สัญญา/ข้อดกลง

ดากว่า 
งบประมาณ เหตุสิทัดเสือกโดชทังเขป เสขสิโบส่ัง4อ/ 

ส่ังราง
วันสิใบส่ัฟ©ส่ัง 

รำง วันftโบขอ เอกเวัน

1 ค่า๗าเค i่ ©1'สิมพ์ ประรำองบงระมาพ 2564 ( รำนวน 28 เด?อง) 
รำนวน 372.000 บาท ดามข้อดกสงสิ 1/2564 ประรำเสอน ก.ด.64

1 ราชการ 31.000.00 ศ?เฉพาะเราะรง ช่านเช่น.เอส.บ?การ วัานเช่น.เอส.บ?การ 31,000.00 - เสิอกผู้เสนอราดาเสิยงรายเสยว 64216PS0001 1 ด.ด.63 2 ส.ด.64

2 ดำเช่าเค^©ฬาชเอกสาร ประรำองบประมาณ 2564 (รำนวน 1 เด?อง) 
รำนวน 360,000 บาท ดามช่อดกสงfi 2/2564 ประรำเสอน ก.ด.64

1 ราชการ 769.00 วัชเฉพาะเราะรง ช่านเช่น.เอส.บ?การ วัานเช่น.เอส.บ?การ 769.00 - เสิอกผู้เสน©ราดาเสิยงรายเสยว 64216PS0002 1 ด.ด.63 2 ส.ด.64

3 วัสดุฟ©เพสิงแสะหล่อสิน ประรำป็งบประมาณ 2564 ประรำเสอน ก.ด.64 1 ราชการ 5.350.00 ศ?เฉพาะเราะ'รง ทรก.วันสิ? เซ©??ส ทรก.วันสิ? เซ©??ส 5,350.00 - เสิอภผู้เสน©ราดาเสิชงรายเสยว 64216PE0402 5 ก.ด.64 4 «.«.64
4 ค่าเช่ารถผู้ ทัญญาเสขสิ 92/2562 ประรำเสอน ก.ด.64 1 ราชการ 19.000.00 e-bidcfing ทรก. กวานพะเชา 2014 พรานสปอ?ด ทจก. กรานพะเยา 2014 ทรานสปอ?ด 19,000.00 - เฟ้นผู้ขนะการประท'พทด-โ6เช่กทรอสิกส์ 64216PSQ003 1 ด.ด.63 4 ส.ด.64
5 รัดวัโ©วัสดุดนด?และนาฏสิสฟ้(ดนด?สากส) 17 ราชการ 30,000.00 วัช่เฉพาะเราะ1รง บรก.?สิ? สิวสืดเช่าสํ บรก.?สิ? สิวสิดเช่าส์ 30,000.00 - เสิอกผู้เสน©ราดาเสิยงรายเสชว 64216P00143 25 ก.ด.64 10 ส.ค.64
6 รัด4©วัสดุดอมสิวเดอ? (ทลอดกาพโปรพดเดอ? + ?โมทโปรพดเดอ?) 2 ราชการ 107,950.00 ศ?เฉพาะเราะรง นรก.สิษญโลก โ©สิ ?ส ้ บรก.ฟ้ษญโสก ไอสิ ชัสิ 107,950.00 - เสิอกผู้เสน©ราดาเสิยงรายเสขว 64216PS0018 27 ก.ด.64 19 ส.ด.64
7 รัด4 ©วัสดุคอมสิวเดอ? 56 ราชการ 82.686.00 ศ?เฉพาะเราะรง ช่าน เช่น เด คอมสิวเด©? วัาน เช่น เด ดอมสิวเดอ? 82,686.00 - เสิอกผู้เสนอราดาเสิยงรายเสยว 64216P00137 13 ส.ด.64 23 ส.ด.64
8 รัด4 อวัสดุโนการดำเสินศรกรรมพัฒนาทักษะ??ดสวัางเส?มสมรรถนะสำด้ญของ 

นกเ?ขน
5 ราอการ 23,424.98 ศ?เฉพาะเราะ1รง บ1รก.?'ระ'โซดูช๋ัน ดอนโทรล บรก.?ระโซตุช่ัน ดอนโทรส 23,424.98 - เสิอกผู้เสนอราดาเสิยงราชเสยว 64216P00145 6 ส.ด.64 24 ส.ด.64

9 รัด4 อวัสดุโนการดำเฉนโครงการส่งเส?มสำ•นกงานสิเช่อว 8 ราชการ 21,700.00 ศ?เฉพาะเราะรง หรก.พงษ์ทักสิเด4©ท?ชน หรก.พงษ์ทักสิเดศ่©ท?ชน 21.700.00 เสิ©ฑผู้เสน©ราคาเสิยงรายเสยว 64216P00146 11 ส.ด.64 16 ส.ด.64
10 ช่างช่อมผู้แช่เช่น 2 ราชการ 2.400.00 วัช่เฉพาะเราะรง ช่าน เอส.สิ พาสิชย์ วัาน เอร.ส  ิพาสิซย์ 2.400.00 เสิอกผู้เสน©ราดาเสิชงรายเสยว 64216PS0022 23 ก.ด.64 4 ส.ด.64
11 ช่างทำสสํกเก®?แสะอาอ ศรกรรมโรงเ?ชนสิเ?ชว 16 ราชการ 14,793.00 ร?เฉพาะเราะรง ช่านเช่นสิ อา?ด นอนดํ สไซน์ ข้านเช่นส อา?ด นอนดํ ส ิไฟ 14.793X10 เสิอกผู้เสนอราดาเฟ้ยงรายเสยว 64216PS0023 4 ส.ค.64 23 ส.ด.64
12 รำงทำสสิกเก©?แสะฟ้าอ ศรกรรมพัฒนาทักษะช่?ดสช่างเส?มสมรรถนะสำทัญ 

ของนกเ?ยน
9 รายการ 12,908.00 ศ?เฉพาะเราะรง ช่านเช่นสิ ซา?ด นอนดํ ส ิไฬ ข้านเช่นสื อา?ด นอนดํ ส ไฟ 12.908.00 เสิอฑผู้เสนอราดาเสิยงรายเสยว 64216PS0024 6 ส.ค.64 23 ส.ด.64

13 รัด4©วัสดุดำเสินโดรงการสทับสนุนพสดส์อนวัดกรรมทางการสิกษา 52 ราชการ 50.000.00 ร?เฉพาะเราะรง บรก.?ระโซลุช่ํน ดอนโทรล บรก.?ระโซลูข่ํน ดอนโทรล 50.000.00 เสิอกผู้เสนอราดาเสิยงรายเสยว 64216P00139 25 8.11.64 24 ส.ด.64
14 ช่าง©อกแบบอาดารโภชนาการ 1 รายการ 75.000.00 ร?เฉพาะเราะรง นายธวัชชัย เสิองนาเสิชง นายธวัชชัย เสิองนาifเยง 75.000.00 เสิอกผู้เสน©ราคาเสิยงรายเสยว 64216PS0025 11 ส.ด.64 30 ส.ด.64
15 ช่างป?บปรุงอาดารรำนวอการแสะปวับปรุงเ?©นเพาะชำ 2 ราชการ 149.000.00 ร?เฉพาะเราะรง ทรก.สิภพ การโชธา ทรก.สิภพ การโยธา 149.000.00 เสิอกผู้เสน©ราดาเสิชงรายเสชว 64216PS0026 11 ส.ด.64 15 ก.ช.64
16 รำงปวับปรุงชํอมแซม®าดาร?ทยาดาสด? LA -  LB 1 ราชการ 90,000.00 ร?เฉพาะเราะรง หรก.สิภพ การโชธา ทรก.สิภพ การโยธา 90,000.00 เสือกผู้เสนอราดาเสิยงรายเสยว 64216PS0027 28 ก.ย.64 30-ก.ย.-64

รามเป็นเ3น 715.980.98 รามเป็นเ3พ 715.980.98

( นางสาวฟษฐา TlWJfrwย) 
เรำฟท้ส ิพ ัสด ุ

ผู้สรว'รสอบ 1 ผู้ดรพสรบ 2 .  ทราบ

....................................................................................................................................................& g......
(ดร.ดรุเสิ ©ภ้ชกา?) (ดร.ดชุtสิ ©ภชกา?) (ร©งดาสดรารารรํปวัชานันทํ นสนโกฟ)

ห ัวพ าเรำพ ้าส ิพ ัสด ุ ร©งผู้รำนวยการสำอบ?ทาร ผู้รำนวยการโรท?ชนfท?ดมทา?ทยาลัยพะเยา ปฐบ้สการแทน
อ?การบ91»Iทาวัทอาลัยพทอา


