
ประกาศโรงเรียนฬาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเสือกและสาระสำคัญของสัญญา 

ห1อข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำใดรมาฬที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

66 วรรคหนี้งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้าง 

หริอผู้ให้รับการคัดเสือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโนระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญธีกลาง และของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญธีกลาง 

กำหนดนั้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจํงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับ 

การคัดเสือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี $ ตุลาคม พ.ศ. 2564

>■

(รองศาสตราจารย์ปริยานันท์ แสนโภชน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดร่อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเสือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสท่ี 4 ประจำปีงบประมารพ พ.ศ.2564 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับท ี่

เลขประจำดัวผู้เสีย 
ภาษี/เลขประจำดัา 

ประชาชน
ร่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดร่อจัดจ้าง

จำนวนเงินรวมที่ 
จัดร่อจัดจ้าง

เอกสารจ้างอิง
เหตผล 

สนับสดุนวันท่ี เลขที่

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

จำนวน 28 เครื่อง) ประจำเส ือน ก.ค.64 -ก.ย.64
93,000.00 1 ต.ค.63 64216PS0001 1

2 3659900392671 ร้านเอ ็น.เอส บริการ
ค ่าเช ่าเครื่องถ ่ายเอกสาร ประจำป ีงบประมาณ  2564 

(จำนวน 1 เครื่อง) ประจำเส ือน ก.ค.64 -  ก.ย.64
769.00 1 ต.ค.63 64216PS0002 1

3 0563560001809 หจก.พะเยาเครื่องแยน จ ัดร่อพรมด ักฝ ่น จำนวน 1 รายการ 16,200.00 1 ก.ค.64 64216P00140 1

4 3101203169284
มาย ม ีวส ิค เชอร้ร ิส ค่าซ ่อมครุภ ัณฑ ์ตนตริและนาฏคิลป ๋ (ดนตรีสากล) จำนวน 

16 รายการ

61,293.00 19 ก.ค.64 64216PS0018
1

5
0503564004004 หจก.สปอร์ตแมกซิเใมช่ 2020 จ ัดร่อห ่วงบาสเกตบอล จำนวน 2 รายการ 21,400.00 22 ก.ค.64 64216P00137 1

6

0563560001850 หจก.พงษ ์ด ักท ี่เครื่องแยน จัดร่อวัสด ุโนการดำเฉนโครงการพ ัฒ นาความค ิด 

สร ้างสรรด ํ ใฝ ่ร ู้ ใฝ ่เรียน ว ักการอ ่าน การเรียน การค ิดค ้น 

และมีท ักษะโนการดำเฉนช่วิต จำนวน 49 รายการ

20,000.00 30 ก.ค.64 64216P00142

1

7
0505540000086 บจก.ช ่ห ่ช ่ ม ิว ส คิเ ร า ส ์

จัดร่อวัสดุดนตรีและนาฏคิลฟ้(ดนตรีสากล) จำนวน 17 รายการ
30,000.00 10 ส.ค.64 64216P00143

1

8 3570300625952 ร้าน  เอ็น เค คอมพ ิวเตอร์ จ ัดร่อว ัสด ุคอมพ ิวเตอร์ จำนวน 56 รายการ 82,686.00 23 ส.ค.64 64216P00137 1

9

0525560001312 บจก.ธีระโซส ชูน คอนโทรล จัดร่อว ัสด ุโนการดำเฉนคิจกรรมพ ัฒนาท ักษะ!เริตสร้าง 

เสริมสมรรถนะสำค ัญ ของน ักเรียน จำนวน 5 รายการ

23,424.98 24 ส.ค.64 64216P00145

1



รายละเอียดน,นบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดลือจัดจ้างหรือผู้?ด้รับการคัดเลือก และลาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ

ประจำไตรมาสท่ี 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เลือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เลือน กันยายน พ.ศ. 2564)

โรงเรียนสารีตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำคับท่ี
เลขประจำคัวผู้เสิย 
ภาษี/เลขประจำคัว 

ประชาซน
ลือผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดลือจัดจ้าง

จำนวนเลืนรวมที่ 
จัดลือจัดจ้าง

เอกสารจ้างสิง
เหดมล 

สนับสนุนวันท่ี เลขท่ี

10
0563560001850 หจก.พงน์คักท ี่เครื่องเชยน จัดรื่อวัสด ุในการดำเฉนโครงการส ่งเสริมสำน ักงานส ีเชยว 

จำนวน 8 รายการ

21,700.00 16 ส.ค.64 64216P00146
1

11
1549900421926 ร้าน  เอส.พี พานิชย์ จ้างซ ่อมตูแลืเย์น จำรนวน 2 รายการ 2,400.00 4 ส.ค.64 64216PS0022

1

12
1529900120462 ร้านเส ้นส ี อาร์ค แอนต์ สีไซน์ จ ้างทำสติ๊กเกอร์และฟ ้าย ก ิจกรรมโรงเรียนส ีเชยว จำนวน 

16 รายการ

14,793.00 23 ส.ค.64 64216PS0023
1

13

1529900120462 ร้านเส ้นส ี อาร์ต  นอนค์ สีไซน์ จ ้างทำสติ๊กเกอร์และป ัาย ก ิจกรรมพ ัฒนาท ักษะชวิตสร้าง 

เสริมสมรรถนะสำค ัญ ของน ักเรียน จำนวน 9 รายการ

12,908.00 23 ส.ค.64 64216PS0024

1

14
0525560001312 บจก.ธระโซลูช ั่น คอนโทรล จัดรื่อวัสด ุดำเฉนโครงการสน ับสน ุนผส ิตส ีอนวัตกรรมทาง 

การส ีกษา จำนวน 52 รายการ

50,000.00 24 ส.ค.64 64216P00139
1

15
3409800031091 นายธวัชชัย เมืองนาเที่ยง จ้างออกแบบอาคารโภชนาการ จำนวน 1 รายการ 75,000.00 30 ส.ค.64 64216PS0025

1

0563560000055 หจก.พีภพ การโยธา จ้างปรับปรุงซ ่อมแซมอาคารวิทยาศาสตร์ LA -  LB 90,000.00 28 ก.ย.64 64216PS0027

16 0563550000036 หจก.วันส ิริเซอร์ว ิส
วัสด ุเรื่อเพส ิงและหล ่อส ่น ประจำป ีงบประมาณ  2564 

ประจำเส ีอน ก.ค.64 -  ก.ย.64
27,281.90

5 ก.ค.64 

4 ส.ค.64 

29 ก.ย.64

64216PE0402

64216PE0693

64216PE0795

1

หกแสนสีหมืนสองพันแปดร้อยท้าสิบท้าบาทแปดสิบแปดสดางค์ 642,855.88


