
วันท่ี เลขท่ี

1 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ครุภัณฑ์การศึกษา 366,000.00 24/11/2563 64100PO0011 1

2 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส วัสดุส านักงาน(กระดาษA4)      48,000.00 28/10/2563 64205PO0001 1

3 1560100083505 ร้านนครนิวส์องิเจ็ท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        7,000.00 10/11/2563 64205PS0001 1

4 105534033010 บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด วัสดุหนังสือ สารสาร และต ารา       15,983.00 14/12/2563 64205PO0003 1

5 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร /ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือน

ตุลาคมพ.ศ.2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564
       7,500.00 13/11/2563 64205PS0002 1

6
0563558000248

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร /ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564
       7,500.00 28/12/2563 64205PS0002 1

7 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร /ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564
7,500.00 11/1/2564 64205PS0002 1

8
3659900392671 ร้าน เอ็น.เอส.บริการ

ถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มเอกสาร หลักสูตรนิติศาสตร์

บัณฑิต
987.00 16/11/2562 64205PS0003 1

9 35609900152824 ร้านมหาวัลถ้วยรางวัล ท าโลรางวัลและถ้วยรางวัล         8,100.00 2/12/2563 64205PS0004 1

10 2460500016553 ร้าน สกรีน แอท โฮม ท าเส้ือโครงการ        8,280.00 25/11/2563 64205PS0005 1

11 1579900040574 ร้านพะเยาดีไซน์ ท าโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์        2,200.00 26/11/2563 64205PS0006 1

12 3560100220851 ร้านเอ็มเค สปอร์ต ท าเส้ือโปโล        3,000.00 29/12/2563 64205PS0007 1

13 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนตุลาคม พ .ศ. 2563           520.00 4/11/2563 64205PE0027 1

14 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด
ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.

 2563
       5,372.00 2/12/2563 64205PE0050 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงนิรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

15 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด
ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนธันวาคม พ .ศ. 

2563
          565.00 4/1/2564 64205PE0075 1

16 5063550000036 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนตุลาคม พ .ศ. 2563        3,280.00 4/11/2563 64205PE0038 1

17 5063550000036 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563        2,800.00 17/12/2563 64205PE0057 1

18 5063550000036 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563        3,400.00 5/1/2564 64205PE0074 1

19 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน ตุลาคม พ .ศ. 2563       31,400.00 10/11/2563 63205PS0004 1

20 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ .ศ. 2563       31,400.00 22/12/2563 63205PS0004 1

21 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563 (ส่วนแรก)        2,500.00 7/1/2564 63205PS0004 1

0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน ธันวาคม พ .ศ. 2563 (ส่วนหลัง)      28,900.00 7/1/2564 64205PS0008 1

รวมท้ังส้ิน 592,187.00 

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ล ำดับท่ี

(1)

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงนิรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน

(7)


