
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำโต'รม'าสท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ลืงเดือน มิชุนายน พ.ศ. 2564

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

66 วรรคหนี้งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้าง 

หรือผู้โด้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือโนระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญข้กลาง และของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และริธีการที่กรมบัญข้กลาง 

กำหนดนั้น

โรงเรียนสาธิตมหาริทยาลัยพะเยาลืงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับ 

การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ^  กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ปรืยานันท์ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาริทยาลัยพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดลือจัดจ้างหรีอผู้โด ้ร ับการคัดเลือก และสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ
ประจำTตรมาลที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำด ับอ ี
เลขประจำต ัวร ูเส ิยภาษ ี/ 
เลขประจำตัวประชาชน

ข้อร ูประกอบการ รายการพ ัสด ุท ี่จ ัดข ้อจัดจ้าง
จำนวนเรินรวมที่ 

จัดข ้อจ ัดจ ้าง

เอกสารจ ้างจ ้ง
เหตผล 

สนับสนุนวันอี เลขที่

1 3659900392671 ร้านเอ์น.เอส บริการ
ค่าเช่าเครื่องฟมฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 

จำนวน 28 เครื่อง) ประจำเสือน เม.ย.64-มิ.ย.64
93,000.00 1 ต.ค.63 64216PS0001 1

2 3659900392671 ร้านเอน.เอส บริการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 

(จำนวน 1 เครื่อง) ประจำเสือน เม.ย.64 -  มิ.ย.64
29,161.40 1 ต.ค.63 64216PS0002 1

3 0505536002843
บรก.ลานนาคอม จัดข้อเครื่องสำรองกระแส่โ'ฟฟ้า ขนาด 1000 VA จำนวน 

1 รายการ

5,500.00 29 เม.ย.64 64216P00132
1

4 0523506000085 หจก.ลำปางศริชัย ค่าตรวจเข้คระยะ รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 รายการ 5,405.36 27 เม.ย.64 64216PS0016 1

5 3569900063562 ร้านนครฉวส์การฟิมฬ จ้างทำกระดาบคำตอบ จำนวน 1 รายการ 2,500.00 8 เม.ย.64 64216PS0014 1

6 0563535000021
หจก.พะเยานำโพศาล จัดข้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมิทัศนํ จำนวน 24 

รายการ

58,911.00 12 พ.ค.64 64216P0107
1

7 0563563000226
หจก.พะเยาเซฟสัเซลล้ แอนคํ 

เซอร์วิส

จ้างเหมาสำรวจระบบบ่อบาดาล จำนวน 1 รายการ 15,300.00 12 พ.ค.64 64216PS0017
1

8 0563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัด'ข้อ'วัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ 75,750.00 18 พ.ค.64 64216P00136 1

9 0563535000021 หจก.พะเยานำโพศาล จัดข้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 19,600.00 7 พ.ค.64 64216P00134 1

10 0523506000085
ห'จก.ลำปางสืริชัย ค่าช่อมบำรุงรักษา รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 รายการ 5,405.36 12 พ.ค.64 64216PS0016

1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ซนะการจัดอีอจัดจ้างหรีอผู้โด ้รับการคัดเสือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือฃ้อตกลงเป็นหนังสือ
ประอำTตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
เลขประจำตัวผ ้เส ียภาษ ี/

ร}อพู้ประกอบการ รายการพ ัสด ุท ี่จ ัดอ ิอจ ัดจ ้าง
จำนวนเงินรวมที่

เอกสารจ ้างอ ิง
เทตผล

เลขประจำตัวประซาซน จัด€ อจ ัดจ ้าง วันที่ เลขที่ สนับสนุน

11 1510100156189
ร้านแม่กาอลูปีเปียม จ้างเปลื่ยนกระจกหน้าต่างฟ้องเรียน จำนวน 2 รายการ 2,200.00 22 ปี.ย.64 64216PS0020

1

12 0505556003420 หจก.รีชนแอนต่โอเอ จ้างทำกระเป๋าเป้'นักเรียน จำนวน 2 รายการ 67,125.00 28 ร.ย.64 64216PS0019 1

13 0563550000036 หจก.วันสิริเชอร์รีส
วัสดุส์อเพสิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

ประจำเสือน เม.ย.64 -  ปี.ย.64
30,090.60

7 เม.ย.64 

7 พ.ค.64 

4 ปี.ย.64

64216PE0221

64216PE0328

64216PE0358

1

ที่แสนเท ้าพ ันเท ้าร ้อยสีส ิบแปดบาทเจ็ดส ิบสองสตางค์ 409,948.72


