
Ifal บันป็กข้อความ
หน่วยงาพ โรงเรียนสาธติมหารีทยาลยัพะเยา โทร.6806..........................................................
ท ี ่ อว 7336/ วันที่ 4 . ตลาดม 2564
เรือง รายงานผลการจดัฟ้อจัดจา้ง ประจำเดอํนกนัยายน 2564 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน อธิการบต้

ตามทีโ่รงเรยีนสาธติมหารทียาลยัพะเยา โตร้บังบประมาณประจำป ี พ.ศ. 2564 
โตด้ำเฉนการจดัฟอ้จัดจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจดัฟอ้จดัจา้งและการบรีหารพสัด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เปีนท่ีเรียบร้อยแล้ว น้ัน

เทีอ่ใหเ้ปน็โปดว้ยความเรียบร้อย ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัและการบรหีารพสัด ุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรยีนสาธติมหารทียาลยัพะเยา ขอรายงานผลการฟจิารณาการจดัฟอ้ 
จดัจ้าง ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ี

จํงเรียนมาเพ่ีอโปรดทราบ

e, -----
(รองศาสตราจารยป์รียานนัท ์ แสนโภช'พ)

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหารทียาลยัพะเยา,



รายงานกา'รตำเปีนการจํตร็โอจํตจำง ประจำปีงบประมาณ พ-ส. 2564 โรงเ^ยนสารตมพา5ท!ยาส้ยพะIยา
'เพ**นก-ทด่'ทฉนการ
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1 ชํคอํอศรุภั{นหัการศทษา (ชํหทศาลค!) รานวน 3 ชุด 
(5 ราลการ) งระรำป ง็บชระมาณ พ-ศ. 2564 
โรงแชนลาเดมหา,)หอาล้อหะเชา ฟ้าช,ไเงระกวค'ราคา 

ฮเฟ้ททรฬทศ (e-*wJcfing)

5 ราชทาร 605.000.00 605.000.00 26 ห.ช.ธ3 2 ธ.ด.63 26 พ.ช.ธร 27 พ.ช.63 9 ธ.ด.63 ✓ 16 ธ.ด.63 1/2564 1. บร่ก.ศบโพB
2. บร่ก.คลาชํด้ล
ร-บร่ก.เคอะโซเอนหั แอนฟ้ เอํคภ ู เดช๋ันแนล 
4.บร่ก.โฬเฟ้ม แเฟ้กหรฬทศ

28 ธ.ค.ธ3

28 ธ.ด.63 
28 ธ.ด.63

28 ธ.ท.63

28 ธ.ด.63 
28 ธ.ด.63

11 ม.ด.ธ4

11 ม.ด.64 
11 ม.ด.64

18 ม.ด.ธ4

19 ม.ด.64 
14 ม.ด.64

9 U4.B 64

9 ป ี.ด 64 

9 เม.ช 64

22 เม.ช 64

11 ป ี.ด.64 
22 พ.ช 64

252.000. 00

299.000. 00 
50.000.00

2 หั^ดชุหัผหัชานพาหนะน*ะชนฟง รทบรรทุก(ฟ้เช*) 
แบบฟ้บเปิลนฟ้บ ifta'fffดโนฟ้* โรงเใชนลาเด 
มหาจหชาล้ร์เพะเชา

1 อํน 854,000-00 854.000.00 1 ธ.ด.63 25 ม.ด.64 24 ธ.ด.63 24 ธ.ด.63 8 ก.พ.64 15 ก.พ.64 2/2564 1. Uรก.ชาi ฟ้ชํ ดท4ปทเฬ่น
2. บชก.พระนดร มอเดค!
3. บร่ก.,ชุนพร บราชํนบุร
4. บร่ก.ปีดรุโซดอนนด์ 
ธ.บรก.เร่เญชนครการ
ธ.บร่ฑ.หเป้เจ* ฟ้ มอเดอ-!
7. บร่ก.แกรนโด{ห
8. บร่ก.แองเชํ*เวช (1994)
9. บร่ก.โดโชฟ้าพะเชา (1994)
10. Wรก.แดรศลป้ นรพ่1 ออโฟ้

11 ฝ็.ด.64 29 ธ.ด.63
30 ธ.ด.63
31 ธ.ด.ธ3
32 ธ.ด-ธ3
33 ธ.ด.ธร
34 ธ.ด.63
35 ธ.ด.ธร
36 ธ.ด.63
37 ธ.ด.ธร 
36 ธ.ด.ธร

22 ม.ด.64 30 ป ี.ด.64 29 เม.ร) 64 14 ท.ด 64 749,000.00

3 ชํคอํอพน้งสอแขน รานวน 170 ราชการ ป้ระชำจ 
การศฑษา 2564โรงเรชนลไเพมหา')หflาล้ชพะเลา 
โดชแฟ้คเรชก

170ราชการ 979 693.00 979.693.00 1 9.6.64 9 fl.fl.64 2fi.fl.64 4 fi.fl.64 11 fi.fl.64 1 . หร่ก.ทะเชาศทพาftlนหั
2. ชำนป้านคงศกย'น่!{นหั

ศร่าร{นาพ* 
อํอหเอชำง

28 fi.fl.64

28 fi.fl.64 30 fi.fl.64 5 ก ด.64 19ก ด.64 21 ก.ด.64 979.000.00

รวมเป็นฟ้น 2.438,693.00 รพเป็นฟ้น 2.329.000.00แชุ1
(นางสาวขฉษฐา พรหมวาทย์) 

เชำหน้าจ่พ้สทุ
(ศร.ครุ{จ อ!ไยภา,3) 

หัวหน้าเชํ'ไหน้ฬ่ทสทุ

๙ดรวรสอบ 2

(ดร.ครุ{น้ อภ้ชทาใ) 
รองคูอำนวยการฝ่ายบซหาร

ทราบ

(รองศาลครารารย์ฟ ้ยานันหั แสนโภชน์)
คูอำนวยการโรงแยนสา?คมหา,!ทยาอํยพะเยา ปฎบ้เiการนทน 

อ?การบ^มหารทยาลยพะเยา

V


