
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดนีอ้จัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสญัญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำโต'รม'าสท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เลือน มกราคม พ.ศ. 2564 ลืงเลือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามพระราชบญัญตักิารจดันีอ้จดัจา้งและการบรหืารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 
66 วรรคหนงัประกอบมาตรา 98 บญัญตัใิหห้นว่ยงานของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดันีอ้จดัจา้ง 
หรอืผูโ้ดร้บัการคดัเลอืกและสาระสำคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัลอืในระบบเครอืขา่ย 
สารสนเทศของกรมบญัธกิลางและของหนว่ยงานรฐัตามหลกัเกณฑแ์ละรธกีารทีก่รมบญัธกิลาง 
กำหนดน้ัน

โรงเรียนสาธิตมหารทยาลยัพะเยาจง้ขอประกาศผลผูช้นะการจดันีอ้จดัจา้งหรือผูโ้ดรั้บ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ปรืยานนัท ์ แสนโภชน์)
ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหารทยาลยัพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดข้อจัดจ้างหรือผู้?ด้รับการคัดเสือก และลาระลำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำTตรมาฬท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

โรงเรียนฬาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำตับที่
เลขประจำต ัวผ ู้เส ียภ'เษ ี/ 
เลขประจำตัวประชาชน

ซ ็อผ ู้ประกอบการ รายการพ ้ฬด ุท ี่จ ัด#อจัดจ้าง
จำนวนเงินรวมที่ 

จ ัด#อจัดจ้าง

เอกสารจ้างอ ิง
เหตผล 

สนับสนพวันที่ เลขที่

1 3659900392671 ร้านเอน.เอส บรีการ
ค่าเซ่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 
จำนวน 28 เครื่อง) ประจำเสีอน ม.ค.64-ร .ค .64 93,000.00 1 ต.ค.63 64216PS0001 1

2 3659900392671 ร้านเอ์น.เอส บ1!การ
ค่าพ}าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 
(จำนวน 1 เครื่อง) ประจำเสือน ม.ค.64-ม ื.ค .64 56,333.60 1 ต.ค.63 64216PS0002 1

3 0563560001850 หจก.พงษ์ตักที่เครื่องเรียน จัดซ็อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 18,450.00 16 ธ.ค.63 64216P00047 1

4 0563560001850 หจก.พงษ์ตักที่เครื่องเรียน จัดที่อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 2,600.00 22 ธ.ค.63 64216P00052 1

5 0563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัดซ็อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 43,100.00 4 ม.ค.64 64216P00063 1

6 0563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัดซ็อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 11,000.00 4 ม.ค.64 64216P00062 1

7 0563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัด'ท่ีอ'วัสดุ เที่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 2,570.00 28 ธ.ค.63 64216P00055 1

8 1179900232370
ร้านโรงพิมพ์พิมพ์ดเซ็น 

เตอร์พลัส
จ้างทำฟ้ายไวนิล บอกทางสนามสอบ นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 จำนวน 1 รายการ 20,250.00 7 ม.ค.64 64216PS0010 1

9 1560100110758 ร้านไอแอมสไีซน์ จ้างทำฟ้ายไวนิล Green Office จำนวน 4 รายการ 2,780.00 8 ม.ค.64 64216PS0011 1

10 0563560001809 หจก.พะเยาเครื่องเรียน จัดที่อเคร่ืองชงนาหนัก จำนวน 2 รายการ 1,550.00 1 ก.พ.64 64216P00084 1

11 1560100011946 นายพรชัย มุลทาทอง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 2,010.00 20 ม.ค.64 64216PS0012 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดข้อจัดจ้างหรือผู้?ด้รับการคัดเสือก นละลาระลำคัญฃองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำ?ตรมาสท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เสือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เสือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แร35ร•ร เลขประจำต ัวผ ู้เส ียภาษ ี/ 
เลขประจำต ัวประชาชน

ขีอผ ู้ประกอบการ รายการพ ัสด ุท ้จ ัดข ้อจ ัดจำง
จำนวนเจนรวมสี 

จ ัดข้อจัดจำง

เอกสารข้างอ ิง
เหตุผล 

สนับสนุนวันสี เลขทึ๋

12 0563535000021 หจก.พะเยานำโพศาล จัดรื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ 97,030.00 19 ม.ค.64 64216P00071 1

13 3569900008651 ห้างโพไ,เลยเภสัช จัดร่ือเวชภัณฑ์และยา จำนวน 29 รายการ 23,280.00 4 ก.พ.64 64216P00088 1

14 0563535000021 หจก.พะเยานำโพศาล จัดรื่อพาวเวอร์ซ้พพลาย จำนวน 1 รายการ 1,400.00 27 ม.ค.64 64216P00078 1

15 0563560001809 หจก.พะเยาเครื่องเขียน จัดรื่อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 1,170.00 11 ก.พ.64 64216P00092 1

16 0563560001809 หจก.พะเยาเครื่องเขียน จัดรื่อวัสดุอุปกรณ ์ จำนวน 3 รายการ 1,265.00 24 ก.พ.64 64216P00100 1

17 0563560001809 หจก.พะเยาเครื่องเขียน จัดร็?อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ 80,737.00 4 ก.พ.64 64216P00089 1

18 3569900039289 ร้านนิวโทยเส่รี จัดร็โอวัสดุอุปกรณณ์ (ผ้า) จำนวน 7 รายการ 17,160.00 1 มี.ค.64 64216P00103 1

19 0563560001850 หจก.พงษ์ศักส์เครื่องเขียน
จัฬโอวัสดุในการดำเนินนิจกรรม {ใจกรรมค่ายพักแรม 
และเนิน'ทางโกส ลูกเสีอ -  เนตรนาขี จำนวน 4 รายการ

2,220.00 19 ก.พ.64 64216P00096 1

20 1560100182821 ร้านเทเปิล ในนํ นิโซนํ
จัดร้โอวัสดุในการดำเนินนิจกรรม นิจกรรมปัจนิมนิเทศน์ 
นักเขียน จำนวน 3 รายการ

14,000.00 5 มี.ค.64 64216PS0013 1

21 0505562004718 บจก.เจริญมิตรเขียงใหม่ จัดรื่อถังเนิบน่า ขนาด 2,000 สิตร จำนวน 1 รายการ 10,272.00 12 มี.ค.64 64216P00112 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดร่อจัดจ้างหรึอผู้?ด้รับการคัดเสือก และสาระลำคัญของสัญญาหรึอข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำ?ตรมาลท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ ห.ศ.2564 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 กง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำตับที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาชน

ร่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดร่อจัดจ้าง
จำนวนฝ็นรวมที ่

จัดร่อจัดจ้าง

เอกสารจ้างอิง
เหทผล 

สนับส^นวันท่ี เลขท่ี

22 0563556000248 หจก.พะเยาซ้พพลาย เซอร์วิส จัดร่อเคร่องท์าลายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 54,000.00 10 ปี.ค.64 64216P00111 1

23 3569900008758 ร้านเจรญศักดี้
จัดร่อวัสดุในการดำเฉนกิจกรรม กิจกรรมส่งเสวิม 
ประชา?ปไตย จำนวน 12 รายการ

6,115.00 16 ปี.ค.64 64216P00113 1

24 0563550000036 หจก.วันสิวิเซอร์วิส
วัสดุเร่อเพสิงและหล่อสิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประจำเสือน ก.พ.64 ประจำเสือน ม.ค.64 -  ร.ค .64

34,130.00
6 ม.ค.64 
4 ก.พ.64 
8 ปี.ค.64

64216PE0102
64216PE0158
64216PE0221

1

ท้าแสนเจ้าหร่นพกพันสีร้อยร่สิบสองบาทพกสิบสดางดํ 596,422.60


