
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้โด้รันการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำโตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ 
66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติโห้หน่วยงานของรัฐประกาศผล
หรือผ ู้ใด ้ร ับการค ัดเล ือกและสาระสำค ัญของส ัญญาหรือข ้อตกลงเป ็นหนังล ือในระบบเครือข ่าย
สารสนเทศของกรมบัญธิกลางและของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และ1 
กำหนดน้ัน

ครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
ผ้ซนะการจัดนี้อจัดจ้าง

ธ ีการท ี่กรมบัญธิกลาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ รันที่ \fita เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ปรืยานันท้ แสนโภชนั)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดส์อจัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเสือก และลาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำTตรมาฬท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

โรงเรียนลาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับอี
เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำดัวประชาชน

ข้อผู้ประกอบการ รายการพัสดุอ ีจ ัดข ้อจัดจ ้าง
จำนวนเรินรวมอี 

จัดข้อจัดจ้าง

เอกสารข้างแง
เฬดผล 

สนับสนุนวัน?i เลข?!

1 3659900392671 ร้านเข้'น.เอฬ บริการ
ค ่าเช ่าเครื่องฟ ิมพ ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 
จำนวน 37 เค4อง)

124,500.00 1 ต.ค.62 63216PS0002 1

2 3659900392671 ร้านเอน.เอฬ บริการ
ค่าเช่าเค4องถ ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 
(จำนวน 1 เครื่อง)

68,185.80 2 ต.ค.62 63216PS0001 1

3 3569900020448 ร้านหงษ์ทองเมทัล จัด$ อ1วัสดุ จำนวน 9 รายการ 12,414.00 19 ก.พ.63 63216P00024 1

4 3560100371990 ร้านลสิล ค่าจ้าง เหมาปรับปรุงภูท ีท ัศน์ 29,260.00 29 ม.ค.63 63216PS0022 1

5 3569900008651 ห้าง'โพ\ j ลย ์๓ ฬัซ จัดๆ!อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 17,400.00 23 ม.ค.63 63216P00017 1

6 3569900008651 ร้านฟิษณโลก ไอท ีข ้ต ี้ จ ัด1ๆ !อครุภ ัณฑ์คอมฟิวเตอริ จำนวน 1 รายการ 12,100.00 29 ม.ค.63 63216P00019 1

7 3569900008651 ร้านฟิษเนุโลก ไอ ท ีข ้ต ี้ จ ัด'ร ื่อ'วัสดุคอมอีวเตอร้ จำนวน 5 รายการ 26,755.00 7 ก.พ.63 63216P00020 1

8 563543000140 หจก.โรงฟ ิมพ ์เจริญอักษร จัด^อวัสดุ จำนวน 24 รายการ 18,000.00 24 ที.ค.63 63216P00029 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดข้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ 

ประจำไตรมาสท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสัยพะเยา

ลำดับอ ี
เลขประจำตัวผู้เส ียภาอี/ 
เลขประจำตัวประชาซน

ข้อผู้ประกอบการ รายการพัสดุท ี่จ ัดข้อจัดจ้าง
จำนวนเวินรวมที่ 

จัดข้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างสิง
เหตุผล 

สนับสนุนวันที่ เลขที่

9 563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัดท ี่อว ัสด ุก ่อสร้าง 95,300.00 12 ก.พ.63 63106P00015 1

10 563535000021 หจก.พะเยานำไพศาล จัด^อครุภ ัณ ,ค ์ก ่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11,100.00 17 ก.พ.63 63216P00010 1

11 0563550000036 หจก.ว ันส ิร ิเซอร ์รส
ค่าน้ามันพ?อเพส ิงและหล ่อที่น ประจำป งีบ ประมาณ 
2563 (ม.ค.63 ถ ึง มี.ค.63)

37,260.00
5 ก.พ.63 
4 ม ี.ค.63 
3 เม.ย.63

63216PE0201
63216PE0277
63216PE0344

1

ท ีแ่สนท้าหมีนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบส บีาทแปดสิบสตางค์ 452 ,274 .80


