
วันท่ี เลขท่ี

1
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 8/7/2564 64205PS0002

2
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 6/8/2564 64205PS0002

3
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 13/9/2564 64205PS0002

4
0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ประจ าเดือนกันยายน 

พ.ศ.2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
                  7,500.00 30/9/2564 64205PS0002

5 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2564                   5,495.00 5/7/2564 64205PE0204

6 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2564                   2,358.00 6/8/2564 64205PE0249

7 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2564                      340.00 13/9/2564 64205PE0284

8 0105546095724 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ค่าฝากส่งส่ิงของทางไปรษณีย์ ประจ าเดือนกันยายน พ .ศ. 2564                      565.00 30/9/2564 64205PE0312

9 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564                   9,280.00 8/71/2564 64205PE0233

10 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564                   7,300.00 6/8/2564 64205PE0247

11 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564                   6,780.00 14/9/2564 64205PE0120

12 5063550000036 หจก.วันสิริ เซอร์วิส ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกันยายน พ.ศ.2564                   8,700.00 30/9/2564 64205PE0313

13 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564                  31,400.00 14/72564 64205PS0008

14 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564                  31,400.00 10/2/2564 64205PS0008

15 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน สิงหาคม2564                  31,400.00 14/9/2564 64205PS0008

16 0563553000631 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณมณี ค่าเช่ารถยนต์ตู้ประจ าเดือน กันยายน 2564                  31,400.00 5/10/2564 64205PS0008

17 3569900008758 ร้านเจริญศักด์ิ ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว                   5,630.00 5/7/2564 64205PO0015

18 0565546000061 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)                  18,900.00 6/7/2564 64205PO0016

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน 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 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ และเคร่ืองสแกนเนอร์                 33,900.00 9/7/2564 64205PO0018

20 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  10,000.00 9/7/2564 64205PO0019

21 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือช้ันเก็บเอกสาร 2 ช้ัน (ครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์)                 37,500.00 9/7/2564 64205PO0020

22
0105540091085 บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด

ค่าจัดซ้ือหนังสือภาษาต่างประเทศ (โครงการเตรียมความพร้อมการ

เปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
                38,540.00 30/7/2564

64205PO0021

23 0565546000061 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  41,000.00 30/7/2564 64205PO0022

24 0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาซัพพลายเซอร์วิส ค่าจัดซ้ือกล้องเวปแคม (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)                  14,800.00 6/8/2564 64205PO0023

25 0563543000140 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์เจริญอักษร ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานประจ าคณะนิติศาสตร์                 13,996.00 16/8/2564 64205PO0024

26 1570400095169 ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4)                  13,560.00 16/8/2564 64205PO0025

27 3560500195781 ร้านวันเพ็ญ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                   4,330.00 17/8/2564 64205PO0026

28 0565528000012 บริษัท พะเยาสยามอเีลคโทรนิค จ ากัด ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ)                   6,000.00 18/8/2564 64205PO0027

29 1570400095169 ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กล้องเวปแคม)                   2,960.00 19/8/2564 64205PO0028

30 1570400095169 ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                 29,930.00 19/8/2564 64205PO0029

31 1570400095169 ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                 20,000.00 19/8/2564 64205PO0030

32 0565528000012 บริษัท พะเยาสยามอเีลคโทรนิค จ ากัด ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน                144,936.00 24/8/2564 64205PO0031

33
0105555046471 บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จ ากัด

โครงการต้อนรับน้องใหม่ (ต้นกล้า Camp) ประจ าปีการศึกษา 2563

 และ 2564
                37,450.00 6/7/2564

64205PS0018

34 1490200103568 น.ส. ยวิษฐา ไชยโคตร ค่าเส้ือผ้าฝ้ายทอมือสีขาวครีม (หญิง/ชาย)                 26,439.00 7/7/2564 64205PS0019

35 3560100237711 นายพรหมมา ตันปิงเมือง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานคณะนิติศาสตร์                  12,200.00 8/8/2564 64205PS0020

36 0563560000641 หจก.พะเยาก็อปป้ีเซ็นเตอร์ ค่าจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์)                   8,300.00 6/8/2564 64205PS0021

37 1640600205412 นายวริศ กุมุทเวคิน ค่าจ้างออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์                   3,000.00 13/8/2564 64205PS0022

38 1560100219466 นายกรรณรงค์ บุญเรือง ค่าจ้างออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์                   2,500.00 13/8/2564 64205PS0023

39 0563560000641 หจก.พะเยาก็อปป้ีเซ็นเตอร์ ค่าจ้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์                   1,000.00 13/8/2564 64205PS0024

40 0105564030060 บริษัท ก๊ิฟท์ไวซ์เอเชีย จ ากัด ค่ากระบอกน้ าพรีเม่ียม (โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน)                  13,910.00 19/8/2564 64205PS0025

รวมท้ังส้ิน 737,199.00           



วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี

(1)
เอกสำรอ้ำงอิง (6)เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบกำร

(3)

รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(4)

จ ำนวนเงนิรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

(5)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

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








