
บนทึกฃ้อควๆม
หน่วยงาน โรงเรยีนสๆ ธพิามหารทียาลยัพะเยา โทร.6806
ท ี ่ อว 7336/ วันท่ี ร กรกฎาคม 2564

เรือง รายงานดำเนนิการจดัทีอ่จดัจา้ง ประจำเดือ'พมิฐนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน อธิการบดํ

ตามทีโ่รงเรยีนสาธติมหารทียาลยัพะเยา ใดร้บังบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 
ใตด้ำเนนิการจดัทีอ่จดัจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจดัทีอ่จัดจา้งและการบรีหารพสัด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น้ัน

เพือ่ใหเ้ปน็โปดว้ยความเรียบร้อย ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัและการบรหีารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรยีนสาธติมหารทียาลยัพะเยา ขอรายงานดำเนนิการจดัทีอ่จดัจา้ง 
ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ี

จ้งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(รองศาสตราจารยป์รียานนัท ์ แสนโภชนิ)
ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธติมหารทียาลยัพะเยา
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1 สํด4 อดรุภณ้ทกํ-ท#กบา (รทยาดาส*ป) สำนวน 3  รุด 

(5 รายการ) ประสำงงบประมาณ ท.ส. 2564 

โรงเแยนราแดมหาแทยา#'ยทะเยา ดาย,5แประกาดราดา 

รเรก่ทรอฉกส ์(e-bidding)

5 รายการ 605.000.00 605.000.00 26 ท.ย.ธร 2 ธ.ด.63 26 ท .ย.63 27 ท .ย.63 9 ธ.ด.ธร ✓ 16 ธ.ด.ธร 1/2564 1.บรก.งบโทย 

2-บรท.ด*ทแด*

ร-บาก.เดยะโซเอน,ส์ นอน# เรด่ภ ู เดชนแนล 

4.บรก.โอรเ่รม่ รเรก่ทรอฉก#

28 ซ.ด.63

28 ธ.ด.ธร 

28 ธ.ด.63

28 ธ.ด.ธร

28 ธ.ด.63 

28 ธ.ด.63

11 ม.ด.64

11 ม.ด.64 

11 ม.ด.64

18 ม.ด.©4

19 ม.ด.©4 

14 ม.ค.©4

9 เม.ย 64

9 8.ด 64 

9 เม .ย64

2 2 เม .ย 64

11 fl.ft.64 

22 พ .ย 64

252.000. 00

299.000. 00 

50,000.00
2 4ด4อดรุอํณทํยานทาหนะแสะชนพง รกบรรทุก(สเซส) 

นบบ#บเงสนร่บ เงยไร่ดโนฟร่้ โรงเแยนราแด 
มหาจทยา#'ยทะเยา

1 พน 854,000.00 854,000.00 1 ธ.ด.63 25 ม-ด.©4 24 ธ.ด.63 2 4 ธ.ด.63 8  ก.ท.64 ✓ 15 ก.ท.64 2/2564 น)รก.อา-ไฟร่้ ดอ'ไป*เร'ร่น
2. บาก.พระนดร มอเดอ-ไ
3. บาก.รนุห# ปราร่นบุแ
4. บาก.ฉดรุโซดอน้น#
ธ.บรก.เรแญยนดรการ 
©.บรก.หแปเปิส ฟิ มอเตอ-ไ 
7.บรก.แกรนโดไฟ 
ธ-บาท.นองเร่สเวร่ (1994)
9. บาก.โดโ่ยรา่ทะเยา (1994)
10. ทรก.!)ดร#สง เรม่ร ่ออโร่

11 fl.ft.64 29 ธ.ด.ธร
30 ธ.ด.63
31 ธ.ด.63
32 ธ.ด.©ร
33 ซ.ด.©3
34 ธ.ด.©3
35 ธ.ด.ธร
36 ธ.ด.63
37 ธ.ค.63
38 ธ.ด.63

22 fl.ft.64 30 fl.ft.64 29 เม.ย 64 14 ท.ด 64 749,000.00

3 สํดอํซหน้ง่ร่อเแยน สำนาน 170 รายการ ประสำซ 
การ*กบา 2564โรงเแยน*าแดมทปทยา#ยทะเยา 
โดย,ไแ#■ ดเร่กก

170 รายการ 979.693.00 979,693.03 1 ร.ย.64 9  fl.B.64 2 fl.B.64 4 fl.fi.64 11 A.B.64 1. หาก.ทะเยา#กษฬผาไ
2. แานงานดง#ทบาอํณทํ

'ร่รารณาพส 
ร่อห1แจ1ร่าง 

28 fl.fi.64

28 ร.ย.64 30 fl.fi.64 979.000.00

รวมเปน็ฝน็ 2,438.693.00 รวมเปพ็รน 2,329.000.00

คูาดทำ

(นางสาวชฉษฐา หรหมวาทอํ) 
เร่าหฟ้ฬ่พ ้สคุ

ทราบ

....> M - >
(ดร.ครุพ อภ้ยฑป) 

ทํวหน้าเร่าหน้าไพ่'สตุ
(ดร.ดรุอํJ อภ้ชกป) 

รองคูอำนวยการฝ่ายบ?หาร

(รองดาสดราาารอํป?ยาน้นทํ นสนโภชง)
คูอำนวยการโรงเ?ยนสา!เดพหปทยาร่ยหะเยา ปฎง?เการนทน 

อรการบร่มหปทยาส์ยพะเยา


