
วันท่ี เลขท่ี

1
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนมกราคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 6/1/2564 64205PS0002

2
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 3/2/2564 64205PS0002

3
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 3/3/2564 64205PS0002

4 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนมกราคม พ .ศ. 2564                      565.00 7/1/2564 64205PE0075

5 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2564                      375.00 4/2/2564 64205PE0095

6 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2564                      476.00 2/3/2564 64205PE0111

7 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนมกราคม พ.ศ.2564                   3,400.00 7/1/2564 64205PE0074

8 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนถุมภาพันธ์ พ.ศ.2564                   6,550.00 10/2/2564 64205PE0095

9 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564                   4,530.00 15/3/2564 64205PE0120

10 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน มกราคม 2564 (ส่วนแรก)                   2,500.00 12/1/2564 63205PS0004

11 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน มกราคม 2564 (ส่วนหลัง)                 28,900.00 12/1/2564 64205PS0008

12 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564                  31,400.00 10/2/2564 64205PS0008

13 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน มีนาคม 2564                  31,400.00 11/3/2564 64205PS0008

14 0563543000140 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์เจริญอักษร วัสดุส านักงาน                 33,485.00 11/3/2564 64205PO0005

15 3571000078361 ร้านพะเยาดีไซต์ ค่าจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์                   5,900.00 3/3/2564 64205PS0009

16 1570400095169 ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                   4,950.00 15/3/2564 64205PO0006

17
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เคร่ืองวัดอุณภูมิแบบ

พ่นเจลแอลกอฮอล์อันตโนมัติ)
                 12,500.00 8/4/2564

64205PS0007

18 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม                   6,200.00 4/1/2564 64205PA0003

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ล ำดับท่ี

(1)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงนิรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน

(7)



วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี

(1)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงนิรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

รวมท้ังส้ิน 195,631.00           

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร 

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี 
     1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 

(1) ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2) ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(4) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร






