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หน่วยงาน โรงเรียนสา!ตมหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 6806

ชนทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบทึชVเาวิทยาสัยพะเยา 
โ  น ั้ร ั้ 0021 
' ! 0 6 M  2565วันที..
เวรา..

ท ี่ อว 7336/ 0042 วันท ี่ โ? มกราคม 2565

เรือง รายงานผลการจัด4 อลัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน อ!การบดี

ตามที่โรงเรียนสา!ตมหาวิทยาลัยพะเยา โด้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
โด้ดำเฉนการจัด4อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดร็โอจัดจ้างและการบรีหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น้ัน

เที่อให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบรีหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 โรงเรียนสา!ตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการทึจารณาการจัดสัอ 
จัดจ้าง ตามเอกสารท่ีแนบมาน้ั

จ้งเรียนมาเพ่ีอโปรดทราบ
เรียน อธิการบดี

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โต้รับ 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการลัดขึ้อลัดจ้าง 
ของเดือนธันวาคม 2564 โปแล้วนั้น

เพ ื่อ ให ้การดำเน ินการเป ็น โปตามระเบ ียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการลัดขึ้อลัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 และคำสั่งมหาวิทยาลัย 
พะเยา ท่ี 4 4 9 7 /2 5 6 3  ลงวันท ี่ 29  ก ันยายน 2 5 6 3  
เรื่อง มอบอำนาจให ้ห ัวหน ้าส ่วนงานปฏบ ัต ิการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อ 3 วรรคสิ ในกรณี'วงเงิน 
โม่เกินกว่าครั้งละ 1,000,000 บาท เมื่อสินสุดกระบวนการ 
ลัดขึ้อลัดจ้างให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้ที่อธิการบด ี
มอบหมายและในกรณีที่วงเงินเกินกว่าครั้งละ 1,000,000 
บาทขึ้นโปให้รายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี

สำน ัก งานอธ ิก ารบ ด ีมหาว ิท ยาล ัยพ ะเยา  
งานพัสดุ จ ํงขอรายงานผลการลัดข ึ้อล ัดจ ้างของเด ือน  
ธันวาคม 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเสิยดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จํงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบ 
สำน ักงานอธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยพะเยา งานพ ัสด ุ 
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโป

(รองศาสตราจารย์ปรียานันทึ แสนโภชน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสา!ตมหาวิทยาลัยพะเยา



Vทแานการอำเฉนการอํสร่สอํสอำง ประอำปีงบประมาเน พ.ส. 2565 • <
โ ร  w la m n lw w  พาอ ํหยานัยพะนท

ชนสอนการอำเป็นการ * *

อำ ส้บร่ รายการ อำนวน 
(หน่วยนับ) ราสากราง งบประมาน! อนุม?เนมน

อํส4 ออํสอำง

ประกาสนมน 
ธ้'สร่ฮโนระบบ 

e-GP

ชออนุมัรธัสร่ช 
อํสอำง

น ส่งสง
กรรมการ 

กำหนสราสา 
กสาง นสร 

รายสรเอํนส 
ชองพ'*ตุ (TOR)

ประกาสอำง 
เอกราร 

ประกวสราสา

การ่จธาฬรำง TOR

ประกาส 
เ?ญชวน

เสยไ11 
เสกสาร
ประฑวส 

ราสา

ดูร่น•เ๒เสนอ การอํอํธารเนาม•การ
ประทวสราสา e-bidding

ประกาศดูชนะ 
การเ*น®ราสา นอํงหำนัญญา เหชฟ้ฟ้ญญไ/ 

ว้นร่ฑ์านัญญา ศรวสรัน
ส่งเอกสาร 
เปีกส่าย

หมายเหตุ
ป็ tun

1 อำงเพมาบ?การนัก อบ ?ส เร่อน้านักเ?ยนหอพั'ก 
ระพ่บ&มัธยม#กอา บระอำจการสกอา 2564

3 รายการ 1,320,000 1,320.000 25 ส.ส.64 26 ส.ส.64 22 ส.ส.64 25 ส.ส.64 26 ส.ส.64 X 1/2565 1. บธก.ภูก*อง

2. บุญญาสา วง#ปัญญา

3. เร่องไหม‘รกอบ?ส

รายการร่ 1 ไมพ่านการ 
หัธา'รเนา เร่อพากไพ่!!น 
เอกสารประกอบทารฬธารเนา
รายกา?! 2 บุญญาสา วง# 
ปัญญา 474,000 บาท

รายการ?! 3 เร่องไหม นัก อบ 
?ส 474,000 บาท

22 พ.ย.2564 23 พ.ย.2564

โบอํ'งอำง เสร?!
1/2565

ใบอํง่อำง เสแร่ 
2/2566

121 จน ร่นสุส 
31 ป็.ส.65

121 จน ร่พชุส
31 ป็.ส.65

ธ.ส.64 -  ป็.ส.65 

ธ.ส.64 -  ป็-ส.65

474.000

488.000

2 อำงก่อสจางอาสารโกชนาการโรงเ?ยนสา?ส 
มหารทย'าหัยพะเยา สวยจ?ประกวสราสา 
อเรกทรอฉกอํ e-bidding

1 รายการ 2,600.694.23 2,769,436.29 2 ร.ส.64 16 ส.ส.64 18 ร.ส.64 2 ส.ส.64 21 ธ.ส.64 X สา?ส
2/2565

รวมฟ ้นฟ ้น 4.069.436.29 รวมเป็นเจน 962,000.00

(นางสาวใเฉอฐา พรหวาทอํ) 
เอำหน้า?!พัรตุ

ด ูส รพ รอ บ  1 X

W Z
(สร.สรุป] อภยกาจ)

หัวหน้าเอำหน้า?!พ้สตุ
(ศ ร.ส ร ุป ] อฟ ้ยกาจ) 

รองดูอานวยการพ่ายบ?หาร

ด ูสรพ รอ บ  3

ไพะ!'o
(รองสาส#m ธารส์ป?ยานนหั นรนโกชไ]) 
ดูอำนวยการโรงเ?ยนสา?สมหารทยาสอ

(นายอานนไ?ณ้ฎf  อํนเรยส)
ด ูอำนวยการอำ*เงานอ?การบส ปฎง?การแหน 

d fm ? น#มพารทราอํพพะเ tn


