
ประกาศโรงเรียนฬาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รันการคัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำโตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 สีงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

66 วรรคหที่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้าง 

หรือผู้โด ้ร ับการคัดเส ือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังส ือในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญริกลางและของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และริธ ีการที่กรมบัญริกลาง 

กำหนดนั้น

โรงเรียนสาริตมหาริทยาลัยพะเยาจ้งขอประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับ 

การคัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ รันท่ี 9}  มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ปริยานันท์ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริตมหาริทยาลัยพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะกๆรจัดสัฮจัดจ้างหรือผู้โด ้รับการคัดเลือก และลาระลำคัญของสัญญาหรือท้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำโตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เลือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เลือน อ้น'ทคม พ.ศ. 2563)

โรงเรียนสาธิตมหารืทยาสัยพะเยา

ลำดับที่
เลขประจำดัวผู้เสิยภาษี/ 

เลขประจำดัวประชาชน
ที่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ี'จัด'ชั้อจัดจ้าง

จำนวนเงินรวมที ่

จัดชั้อจัดจ้าง

เอกสารจ้างอิง

เหตผล 

สนับฟินุนวันที่ เลขที่

1 3659900392671 ร้านเอ ์น.เอส บริก าร
ค ่าเช ่าเครื่องพ ิมพ ์ ประจำป ีงบประมาณ  2564 ( 

จำนวน 28 เครื่อง) ประจำเด ือน ต.ค.6 3 -ธ.ค.63
93,000.00 1 ต.ค.63 64216PS0001 1

2 3659900392671 ร้าน เ!น .เอส  บริการ
ค ่าเช ่าเครื่องถ ่ายเอกสาร ประจำป ีงบประมาณ  2564 

(จำนวน 1 เครื่อง) ประจำเด ือน ต.ค.6 3 -ธ.ค.63
64,819.00 1 ต.ค.63 64216PS0002 1

3 0563563000536 หจก.พะเยา โอที จ ัดช ั้อคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 ลูก 78,300.00 29 ต.ค.ธร 64216P00010 1

4 3569900173104 ร้านหงษ์ทองโละfiจ
จัดช ั้อวัสดุทำชั้นวางซองฟ้องเก้บอุปกรณ ์ในโรงอาหาร 

จำนวน 11 รายการ
31,459.00 10 พ.ย.63 64216P00018 1

5 0563543000140
หจก.โรงพ ิมพ ์เจริญอักษร 

(สาชา!)

ด ้างทำแผ่นพ ับรับสมัครน ักเรียน ประจำป ีการด ืกษ 'า 

2564 จำนวน 1 รายการ
55,000.00 29 พ.ย.ธร 64216PS0004 1

6 3560100745211 นายยนต์ แก้วมาลา
ด้างทำชั้นวางของฟ ้องเก์บอุปกรณ ์ในโรงอาหาร จำนวน 

1 รายการ
6,000.00 10 พ.ย.ธร 64216PS0005 1

7 0655545000021 บจก.พิษญโลก โอที ช ่ต ี้
จ ัตช ั้อช ุตล ูกยางเครื่องตรวจข ้อสอบพร้อมโปรแกรมรุ่น 

PS456U พร้อมต ิดต ั้ง จำนวน 1 รายการ
8,500.00 7 ธ.ค.63 64216P00032 1

8 0563559000713
หจก. สวนศรี การ์เด ้น แอนต์ 

แลนต์สเคป

จัดช ั้อโม ้ดอกโม ้ประด ับและวัสด ุในการปรับภ ูม ิท ัศน ์ รร. 

สา§ตฯ จำนวน 5 รายการ
22,724.00 7 ธ.ค.63 64216P00033 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดร่อจัดจ้างหรีอผู้โด ้ร ับการคัดเส ือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำโดรผาลที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ห.ศ.2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน รันวาคม พ.ศ. 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ท่ี
เลขประจำดัวผู้เสิยภาษี/ 

เลขประจำดัวประชาชน
ร่อผ ู้ประกอบการ รายการพัสดุท ี่จ ัดร่อจัดจ้าง

จำนวนเงินรวมที ่

จัดร่อจ ัดจ ้าง

เอกสารจ้างอิง

เหตผล 

สนับสดุนวันที่ เลซที่

9 3569900173104 ร้านหงษ์ทองโลหะกิจ
จัดร่อวัสด ุทำรั้วและช ั้นวางวัสด ุอ ุปกรถ!ของ 

ห ้องปฐบ ้ส ิการ จำนวน 14 รายการ
27,125.00 7 ธ.ค.63 64216P00034 1

10 0563560001850 หจก. พงท ์ศ ักท ี่เครีองแยน
จัดร่อวัสดุโนการดำเฉนกิจกรรมการแข ่งข ันก ิฬาส ิภายใน 

โรงเรียน DeSUP Sport จำนวน 46 รายการ
25,696.00 29 ธ.ค.63 64216P00037 1

11 0503560008072 หจก. สปอร์ดแมกเไมซ ์
จ ัดร่ออ ุปกรณ ์โนการดำเฉนก ิจกรรมการแข ่งข ันก ิฬาส ื 

ภายโนโรงเรียน DeSUP Sport จำนวน 4 รายการ
8,845.00 29 ธ.ค.63 64216P00038 1

12 0655545000021 บจก.พิษณุโลก โอที ข ่ต ี้ จ ัดร่อว ัสด ุคอมพ ิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 7,000.00 21 ธ.ค.63 64216P00040 1

13 0563560001809 หจก.พะเยาเครีองแยน จัดร่อครุภ ัณ ฑ ์งานบ ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 17,450.00 21 ธ.ค.63 64216P00045 1

14 3569900008651 หางไพบูลย์๓ สัซ จ ัดร่อนายาส ่าเร่ออเนกประสงค ์ จำนวน 1 รายการ 4,200.00 28 ธ.ค.63 64216P00046 1

15 0563559000713
หจก. สวน f (รี การ์เด ้น แอนด์ 

แลนด้สเคป

จ้างข ่อมแซมกระจกหน้าต ่างและกระจกไวท ์บอร์ด 

ห ้องเรียน จำนวน 2 รายการ
6,900.00 4 ธ.ค.63 64216PS0006 1

16 0503560008072 หจก. สปอร์ดแมกร่ไมข ่
จ ้างทำเหรียญรางวัลและโล ่รางวัล ก ิจกรรมการแข ่งข ัน 

ก ิฬาสิภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ
17,500.00 29 ธ.ค.63 64216PS0007 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดข้อจัดจ้างหรือผู้ใด ้ร ับการคัดเล ือก และลาระสำคัญซองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำ?ดรมาฬที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

โรงเรียนลาอีตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/ 

เลขประจำดัวประชาชน
ข้อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จ ัดข้อจัดจ้าง

จำนวนฝ ็นรวมท ี่ 

จัดข้อจัดจ้าง

เอกสารจ้างอิง

เหตผล 

สนับสตุนวันที่ เลซที่

17 3569900143388 ร้านโฮงปัายพะเยา
จ้างทำป๋ายโวอล ขนาด 200*400 ซม. ศจกรรมการ 

แข่งชันกีฬาสิภายในโรงเรียน จำนวน 1 รายการ
1,920.00 29 ธ.ค.63 64216PS0008 1

18 1949900192362 นายณรงค่ช ัย อ ่นละม ัย
จ้างทำบายศรี ก ีจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย จำนวน 2 

รายการ
4,600.00 23 ธ.ค.63 64216PS0009 1

19 0563550000036 หจก.วันส ิริเชอรีว ิส
ค่านามันเส ัอเพลิงและหล่อลื่น ประจำป ีงบประมาณ  

2563 ประจำเด ือน ด.ค.63 -ธ .ค .63
22,240.00

5 พ.ย.63 

8 ธ.ค.63

6 ม.ค.64

64216PE0030

64216PE0066

64216PE0102

1

ท้าแสนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทจ้วน 503,278.00


