
วันท่ี เลขท่ี

1
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 5/4/2564 64205PS0002

2
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 13/5/2564 64205PS0002

3
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนมิถุนายน 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 9/6/2564 64205PS0002

4 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนเมษายน พ .ศ. 2564                      565.00 8/4/2564 64205PE0136

5 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2564                      472.00 12/5/2564 64205PE0095

6 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2564                      218.00 8/6/2564 64205PE0111

7 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนเมษายน พ.ศ.2564                   7,350.00 8/4/2564 64205PE0074

8 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564                   7,360.00 13/5/2564 64205PE0169

9 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564                  10,930.00 9/6/2564 64205PE0186

10 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน เมษายน 2564                  31,400.00 5/4/2564 64205PS0008

11 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564                  31,400.00 27/5/2564 64205PS0008

12 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน มิถุนายน 2564                  31,400.00 15/6/2564 64205PS0008

13 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเคร่ืองพ่นเจลแอลกอฮอลล์                   7,500.00 28/5/2564 64205PO0008

14 0565546000061 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป                 32,990.00 28/5/2564 64205PS0009

15
0563543000140

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์เจริญอักษร

ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอลล์ แบบน้ า

และเจล)
                  2,500.00 28/5/2564

64205PS0010

16 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงประจ าคณะนิติศาสตร์                  10,400.00 4/6/2564 64205PS0011

17 3560500195781 ร้านวันเพ็ญ ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะหินออ่นพร้อมเก้าอี้)                  14,400.00 10/6/2564 64205PS0012

18 0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมร่ีเฟอร์นิเจอร์ ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชุดโต๊ะบาร์)                  41,300.00 11/6/2564 64205PS0013

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 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)

19 5560190019189 ร้านอุดมเนิสเซอร่ี ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร                   7,830.00 16/6/2564 64205PS0014

20
3659900392671 ร้านเอ็น เอส บริการ

ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 

2564
                  2,150.00 5/4/2564

64205PS0010

21
3659900392671

ร้านเอ็น เอส บริการ

ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตรนิติศาสตรดูษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 

2564
                   1,778.00 5/4/2564

64205PS0011

22 3570900008911 ร้านพี.เอส.โฆษณา ค่าจ้างท าตัวอักษรพลาสวูดหนา 10 มิล พร้อมติดต้ัง                   9,000.00 5/4/2564 64205PS0012

23 3570900008911 ร้านพี.เอส.โฆษณา ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดกระจก พร้อมติดต้ัง                   8,000.00 5/4/2564 64205PS0013

24 3571000078361 ร้านพะเยาดีไซน์ เพ่ือจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์                   6,900.00 1/6/2564 64205PS0014

25 3560400154781 นางสาวแสงค า  งามเจริญ ค่าจ้างทอผ้าถุง (ไทล้ือ)                   7,200.00 16/6/2564 64205PS0015

26 3560400134951 นางสาวบัวคล่ี  คนต่ า ค่าจ้างทอผ้าถุง (ไทล้ือ)                   6,000.00 16/6/2564 64205PS0016

27 3571000078361 ร้านพะเยาดีไซน์ ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ด                      950.00 22/6/2564 64205PS0017

รวมท้ังส้ิน 302,493.00           

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

หมายเหตุ  :  เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
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(7)








