
ประกาศคณ ะเกษตรศาสตเและทรัพยากรธรรมชาต  ิ
มหาว ิทยาล ัยพะเยา

เรือ่ง ประกาศผลผูช้นะการจดัชอ่จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและสาระสำคญัของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัลอื ประจำไตรมาสที ่ ๔ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕'

เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕' ถึง เดอืน กนัยายน ๒๕๖๕'

ตามพระราชบญัญตักิารจดัชอ่จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.๒๕'๖๐ มาตรา๖๖ วรรคหนึง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บญัญตัใิหห้นว่ยงานของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดัชอ่จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคตัเลอืก 
และสาระสำคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัลอืในระบบเครอืขา่ยสารสบเทศของกรมบญัชก่สางแสะของ 
หนว่ยงานของรฐัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่รมบญัชก่ลางกำหนดนัน้

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัพะเยา จงึขอประกาศผลผูช้นะการ 
จดัชอ่จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและสาระสำคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัลอืตาม 
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ร๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๖

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.วพิรพรรณ ์ เนือ่งเมก็) 
คณบดคีณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรีอผู้ได้รับคัดเลิอกและสาระศาคัญของสัญญาทรือข้อตกลงเป็นหนังดือ 
ประจำไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ล่าก ับที่
เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี/เลขประจำตัว 

ประขาขน
ชื้อผู้ประกอบการ รายการฟ้สดุท ี่จ ัดชื้อจัดจ้าง

จำบวบเงินรวมที่ 
จัดชื้อจ ัดจ้าง

เอกสารอ้างรง

เหตุผลสนับสบุน

วันที่ เลขที่

1 3569900038380 ร้านทรัพย์ทวิ จัดชื้อวัสดุเกษดร วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง นํ้ามันหล่อลึ๋นฯลา 33,640.00 ร - ก .ค .- 6 5 65201P00082
ตามห.ร.บ.การจัดฟ้อจัดจ้างและการ่นริหารพัสดุ 
ภ''ครัฐ ห.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2) (ใ))

2 05635๘1000164 ท้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา'โอเอแอนด้เซอร์วิส จัดชื้อเคร์องทำลายเอกสาร 19,900.00 6 -ก .ค .- 6 7 65201P00084
ดามท.รบ.การจัดชื้อจัดจ้างและทาริบริหารพัสดุ 
I f  ครัJ  ท.ศ.2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหบึ๋ง
(2)(ข)

3 0563556000852 ท้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เอ็น'เขอร์วิส คอร์ปอเรข้น จัด'ชื้อกราฟ?เกก'าพ์ 22,0๓ .00 ห -ก .ค .- 6 5 65201P00094
ตามพ.ร.บ.การจัดฟ้อจัดจ้างและการ่นริหารพัสดุ 
ภ ' ครัฐ ห.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(2) (ข)

4 0133558000314 ท้างหุ้นส่วนจ ำต ัก  เพแอนด์เจ เทคโนโลยี เขอร์วิล จัดจ้างข่อม Co2 incubator 11,500.00 ห -ก .ค .- 6 5 65201PS0035
ดามท.รบ.การจัดชื้อจัดจ้างและm t J ริหารพัสดุ 
i t คร้ฐ พ.ศ,2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหนง
(2)(ข)

5 0105537091045 บร้า?ท จาร์พา เที่คเข้นเตอร์ จำกัด จัดจ้างข่อมเคร์อวัดเนื้อสัมผัสอาหาร 251680.00 ห - ก .ค .- 6 5 65201PS0036
ดามท.รบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการินริหารพัสดุ 
I t (ครัฐ ห.ศ.2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหป็ง
£2) (ข)

6 0133558000314 ท้างหุ้นส่วนจำตัก เพแอนด์เจ เทคโนโลยี เขอร่วิล จัดจ้างข่อมเครื่องทำนํ้าแข้ง 61955.๓ ห -ก .ค .- 6 5 65201PS0037
ดามท.รบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการินริหารพัสดุ 
ก’'ครัฐ ท.ศ.2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหบึ๋ง
(2)(ข)

7 3570900008911 ร้าน พ.เอส.โร!ษณา จ้ดจ้างทำสเกเกอร์ตัดโฟมบอร์ด 1,000.00 2 1 -ก .ค .- 6 5 65201PS0042
ตามพ.ร.บ.การจัดฟ้อจัดจ้างและการ่นริหารพัสดุ 
ภ' ครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(2)(ข)

8 0563543000140 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพมพ์เจริญอักษร จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 24 รายการ 101440.00 2 1 -ก .ค .- 6 5 65201PS0043
ตามห.ร.บ.การจัดฟ้อจัดจ้างและการ่นริหารพัสดุ 
ภ''ครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(2)(ข)



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรีอผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรีอข้อตกลงเป็นหนังลือ 
ประจำไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ลืง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดบที่
เลขประจำตัวผู้เส ิยภาษี/เลขประจำตัว 

ประขาขบ
ข้อผู้ประกอบการ รายการพ้สดุทีจ่ ัดชื้ออ ัด จ้าง

จำนวนเงินรวมที่ 
จ ัด ซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง

เหตผลสนบศบุน

วันที่ เลขที่

9 0563560000977 ห้างทุ้นส่วนจำกัด รเลองคอนกร้ดรฐโ'ซว์ อัดชื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า 22,776.00 1 9 -ส .ค .- 6 5 65201P00132
ตามพ.รบ.การอัดชื้ออัดจ้างและทารนริหารพัลดุ 
ภริครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาศรา 56 วรรคทนง
(2)(ซ)

lb 0133558000314 ห้างดุ้นส่วนจำกัด เคนอน*นอ เทคโนโลยี เซอร์วิส อัดจ้างสอบเทียบเศข้องมีอวิทยาศาสตร์ 40)000.00 4 -ฟ ิ,ค .- 6 5 65201PS0051
ดามพ.ร.นทารอัดชื้ออัดจ้างและทาริปริหารพัสดุ 
ภาคริJ  พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหนีง
(2)(ซ)

11 0133558000314 ห้างดุ้นส่วนจำกัด เคนอนด'เอ เทคโนโลยี เขอร์วิล อัดจ้างข่อมเคข้อฟ้อวิทยาศาสตร์ 37,304.00 4 -ส .ค .- 6 5 65201PS0052
ดามพ.รบ.ทารอัดชื้ออัดจ้างแทะทารนริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนีง
(2)(ซ)

12 3570900008911 ร้าน เอส บร้การ อัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประจำปี 5,000.00 1 6 -ส .ค .- 6 5 65201PS0054
ตามพ.รบ.คารอัดชื้ออัดจ้างนละทารนริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ2 5 6 0  ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหนีง
(2)(ซ)

IS 0543564001161 ห้างทุ้นส่วน กฤษณMงศ การช่าง อัดจ้างปรับปรุงกันห้องประชุมคณะเกพ)รศาสตร์ 234:644.51 2 4 -ฬ .ค .- 6 5 65201PS0057
ดามพ.รบ.ทารอัดชื้อ่อัดจ้างและการ ิปริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ส.2560 ข้อ 79 มาดรา 56 วรรคหนีง
(2) (ซ)

รวมทังสิน 471,339.51


