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วันที่ เลขที่

1 0 105 537 04103 0
บริษทั นวิเทคโนโลยี่อนิฟอร์

เมชั่น จ ำกดั

จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

Notebook ยี่หอ้ ASUS
3,745.00 13-ม.ค.-63 INV63-90029

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินจิฉัยปญัหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0505.2/ว 119 ลงวันที่ 9 

มนีำคม 2561

2 0 105 537 04103 0
บริษทั นวิเทคโนโลยี่อนิฟอร์

เมชั่น จ ำกดั

จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

Notebook ยี่หอ้ HP
3,745.00 24-ม.ค.-63 INV63-90044

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินจิฉัยปญัหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0505.2/ว 119 ลงวันที่ 9 

มนีำคม 2561

3 0 105 537 04103 0
บริษทั นวิเทคโนโลยี่อนิฟอร์

เมชั่น จ ำกดั

จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

Notebook ยี่หอ้ HP
2,889.00 12-ก.พ.-63 INV63-90078

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินจิฉัยปญัหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0505.2/ว 119 ลงวันที่ 9 

มนีำคม 2561

4 0 105 544 06218 7
บริษทั บวรชัย เอน็จิเนยีร่ิง 

จ ำกดั

จัดจ้ำงเดินสำยสัญญำณเครือข่ำย

คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 20 จุด
53,500.00 12-ก.พ.-63 0052/2020 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

5 - ผู้ประกอบหลำยรำย
จัดซ้ือเชื้อเพลิงส ำหรับรถตู้โดยสำรปรับ

อำกำศ จ ำนวน 2 คัน
10,370.00 26-ก.พ.-63 อว 0602.09(01)/265 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่น ๆ

6 0 135 559 00714 4
บริษทั ซิสคอมพ ์คอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั

กำรจัดจ้ำงซ่อมฮำร์ดดิสกบ์นอปุกรณ์

จัดเกบ็ข้อมลู ของระบบงบประมำณ 

พสัดุ กำรเงินและบญัชีกองทนุโดย

เกณฑ์พงึรับ-พงึจ่ำย ลักษณะ 3 มติิ

93,090.00 14-ก.พ.-63 6302007 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

7 - ผู้ประกอบหลำยรำย
จัดซ้ือเชื้อเพลิงส ำหรับรถตู้โดยสำรปรับ

อำกำศ จ ำนวน 2 คัน
3,570.00 3-ม.ีค.-63 อว 0602.09(01)/299 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอื่น ๆ

8 0 105 511 00279 7
บริษทั คอนโทรล ดำต้ำ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั

จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองตรวจกระดำษค ำตอบ

 จ ำนวน 1 เคร่ือง
5,350.00 12-ก.พ.-63 0052/2020 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

รวมทัง้สิ้น 176,259.00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่2 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563)

ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เหตผุลสนับสนุนล าดบั
เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง

จ านวนเงินรวม

ที่จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง


