
 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
----------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

( นายประนอม ไทยกรรณ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตรประชาชน 
(2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัด
จ้าง (4) 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 
(7) 

วันที่ เลขที ่

1.  3529900019466 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี อุปกรณ์งานโสตฯ 3,300.00 22 พ.ย. 2564 รจ01  2 

2.  107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน) 

ค่าน้ าด่ืน 1,800.00 15 ธ.ค. 2564 รจ02  2 

3.  352010518583 คนเขียนป้าย ป้ายกีฬาสี 270.00 21 ธ.ค. 2564 รจ03  2 

4.  3529900437519 จิวไถ่อัง ถุงขยะ 1,605.00 21 ธ.ค. 2564 รจ04  2 

5.  994000098359 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา (องค์การ
ค้าของ สกสค.) 

ปพ.1 1,600.00 22 ธ.ค. 2564 รจ05  2 

6.  5521390000555 นายเดช กองปิน ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการ 

1,913.00 22 ธ.ค. 2564 รจ06  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตรประชาชน 
(2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัด
จ้าง (4) 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 
(7) 

วันที่ เลขที ่

7.  994000817657 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สกุลไทย อุปกรณ์ดนตรี 1,780.00 22 ธ.ค. 2564 รจ07  2 

8.  523554001339 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอเคแอ็คเวอร์ไท
ซิ่งล าปาง 

ค่าป้ายไวนิล 360.00 23 ธ.ค. 2564 รจ08  2 

9.  3529900019466 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี กระดาษปก 420.00 23 ธ.ค. 2564 รจ09  2 

10.  3730101475134 นายสมาน เอกากาย ค่าข้าวกล่อง 5,040.00 24 ธ.ค. 2564 รจ010  2 

11.  525556000251 บริษัท ล าปางเสรีกรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

เครื่องด่ืมประเภทกาแฟ 293.00 25 ธ.ค. 2564 รจ011  2 

12.  107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน) 

น้ าด่ืม 450.00 25 ธ.ค. 2564 รจ012  2 

13.  3521300229454 ทุ่งกว๋าววัสดุก่อสร้าง ปูนขาว 700.00 27 ธ.ค. 2564 รจ013  2 

14.  3529900350511 ภราดร PHARADORN ปากกา 3,257.00 27 ธ.ค. 2564 รจ014  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตรประชาชน 
(2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัด
จ้าง (4) 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 
(7) 

วันที่ เลขที ่

15.  3670200552707 นายมะนะ อนิสา ค่าจ้างรถยก 3,000.00 27 ธ.ค. 2564 รจ015  2 

16.  107536000633 บิ๊กซี ซุปเบอร์เซนเตอร์ บมจ.
(ล าปาง) 

นมและขนม 861.00 27 ธ.ค. 2564 รจ016  2 

17.  3529900279948 ร้านล าปางจอห์นเบเกอรี่ ถุงกระดาษ 200.00 27 ธ.ค. 2564 รจ017  2 

18.  107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน) 

ของรางวัล 2,743.00 28 ธ.ค. 2564 รจ018  2 

19.  523563001737 หจก.รุ่งแจ้งไฟฟ้า ของตกแต่ง 390.00 28 ธ.ค. 2564 รจ019  2 

20.  107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน) 

ของรางวัล 2,743.00 28 ธ.ค. 2564 รจ020  2 

21.  373060010485 ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ ดีไซน์ (ล าปาง) ไวนิล 450.00 29 ธ.ค. 2564 รจ021  2 

22.  3521300194201 นายบุญสืบ ลุขมาตย์ ค่าอาหาร 2,800.00 29 ธ.ค. 2564 รจ022  2 



ล าดับที่ 
(1) 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/เลขบัตรประชาชน 
(2) 

ชื่อผู้ประกอบการ (3) รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัด
จ้าง (4) 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
(5) 

เอกสารอ้างอิง(6) เหตุผล 
สนับสนนุ 
(7) 

วันที่ เลขที ่

23.  1529900850169 นายณัฐวัตร สมบุญ พระบรมรูป ร.6 1,700.00 29 ธ.ค. 2564 รจ023  2 

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล  
(๑) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง  
(๒) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 (๓) ระบุช่ือผู้ประกอบการ  
(๔) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น  
(๕) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้  

๑ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง  

๒ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง  
๓ หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓ 

 

 

 


