
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัด4 อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ประจำโตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดนี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
66 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้าง 
หรือผ ู้ใด ้ร ับการค ัดเล ือกและสาระสำค ัญของส ัญญาหรือข ้อตกลงเป ็นหนังล ือในระบบเครือข ่าย 
สารสนเทศของกรมบัญธิกลางและของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่กรมบัญธิกลาง 
กำหนดนั้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดนี้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับ 
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันที่พ3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

*13*
(รองศาสตราจารย์ปรืยานันท้ แสนโภชน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดร่อจัดจ้างหวิอผู้ได ้รับการคัดเสือก และลาระลำคัญของคัญญาห1อ,รอตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำจงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน รทนายน พ.ศ. 2563)

โรงเวิยนสารตมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำคับที่
เลขประจำคัวผู้เสิยภาอี/

ร่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดร ่อ จัดจ้าง
จำนวนเวินรวมที่ เอกสารจ้างรง เหตุผล

เลขประจำคัวประชาชน จัดร ่อ จัดจำง วันที่ เลขท่ี สนับสนุน

ค่า๗ 'นค4องฟ้มพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 3659900392671 ร้านเอน.เอส บรการ (จำนวน 37 เคร่อง)

124,500.00 1 ต.ค.62 63216PS0W2 1

2 0505546002315 บจก.ยูเน์ยนชายน์ จัดร่อวัสดุการอีกษา จำนวน 3 รายการ 1,945.๓ 14 เม.ย.63 63216POW30 1

3 0105535004757 บ1จก.แกมมา'โห้ (ประเทศ'โทย) จัดร่อวัสดุการอีกษา จำนวน 2 รายการ 34,400.๓ 19 น์.ย.63 63216P00038 1

4 3471100211790 ร้านอี.อา') การ่เมนทํ จำงทำวัสดุการอีกษา จำนวน 4 รายการ 7,0๓ .00 23 อี.ย.63 63216PS0043 1

5 056554000172 บจก.พ. พาน์ชรเลศทร้คเ5ร้ลลํ จัดร่อครุภัณทํสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 63,6๓ .00 24 เม.ย.63 63216?0๓31 1

6 0655545000130 บจก.ฟ้ษเนุโลก 'โออี ร ตตั้ จัดร่อวัสุคอมฟิวเตอร่ 2 รายการ 11,5๓.00 5 พ.ค.63 63216POW32 1

7 0505540000086 บจก.?ที? อีวสิคเจ้าส์ จัดร่อวัสดุดนตร้นาฏอีลป้ จำนวน 18 รายการ 25 ,430๓ 19 อี.ย.63 63216POW37 1

8 3569900008651 ห้างโพ^ลย์๓ ส้,ช จัดร่อเครึ่องวัดธุณหภูอรี่างกาย จำนวน 1 รายการ 15,4๓.00 22 อี.ย.63 63216P00040 1

9 3569900008651 ห้างโพy  ลฟ้๓ สัช จัดร่อวัสดุเวชภ้ณทํและยา จำนวน 17 รายการ 16,880.๓ 22 อี.ย.63 63216P00041 1

10 3569900105427 นายนร้นทร่ชัย ผลอี จำงอีดตั้งราวระเปียง 5 0 ,0 ๓ .๓ 22 พ.ค.63 63216PSW35 1

11 1560100110758 ร้านโอ นอม อีไซน์ จำงทำปัายไวน์ล จำนวน 1 รายการ 1 ,100๓ 19 พ.ค.63 63216PSW34 1

12 1560100110758 ร้านไอ นอม อีไซน์ จำงทำฟ้ายไวน์ล จำนวน 4 รายการ 6,120.๓ 27 พ.ค.63 63216PSW38 1

13 0563543000140 หจก.โรงฟิมพ์เจร้ญอ้กร จำงทำสอีกเกอร่ จำนวน 2 รายการ 10,0๓.00 17 อี.ย.63 63216?ร๓39 1

14 3520700219188 ร้านส์อปัายโฆษณา จำงทำปัายไวน์ล จำนวน 15 รายการ 10,435๓ 22 อี.ย.63 63216PS0042 1



เอกสารส่างสิง

ส่าตับd
เลขประส่าตัวส่เสิยภาป็/ 
เลขประส่าตัวประชาชน

รเอผู้ประกอบการ รายการพัสดุร่ร ัดร อ รัดส่าง
ส่านวนฝ็นรวมร่ 

ร ัด 4อร ัด ส่าง

เหตผล 
สนับสทุนวันvi เลข d

15 0563550000036 หรก.วันสิรเชอวัวัส ค่าน้ามันเสัอเพสิงและหล่อลึ่น ประส่าปีงบประมาณ 
2563 (พ .ย.63 สิง ม ัย .63)

25,960.00
30 เม.ย.63 
1 พ.ค.63

636216PE0367
636216PE0391
636216PE0435

1

404,270.00


