
วันที่ เลขที่

1 0255561001670 บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอดวานซ์

เซอร์ร่ี จ ากัด

จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

2,996.00         5/4/2564 งปม.บจ106400050 3

2 0255561001670 บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอดวานซ์

เซอร์ร่ี จ ากัด

จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์  จ านวน 

1 เคร่ือง

2,782.00         20/4/2564 งปม.บจ106400051 3

3 5570100044600 ร้านเจษฎา แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ

 โดย นายเจษฎา ปึงประวติั

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องหัวหน้าหน่วยงาน

อ านวยการ

1,800.00         27/4/2564 บกศ.บจ106400064

4 5570100044600 ร้านเจษฎา แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ

 โดย นายเจษฎา ปึงประวติั

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องผู้อ านวยการส านักงาน

อธกิารบดี

2,600.00         28/4/2564 บกศ.บจ106400065 3

5 0245562004117 บริษัท เอฟเอชเอฟ คอนชั่น

เนอร์ จ ากัด

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องหน่วยงานพัสดุ จ านวน 5 

เคร่ือง

4,494.00         19/5/2564 บกศ.บจ106400070 3

6 0245559000955 บริษัท 11 แอคเซสเซอร่ี จ ากัด จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องหัวหน้าหน่วยงานคลัง

4,922.00         19/5/2564 บกศ.บจ106400071 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์
ล าดบัที่

(1)
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

 จ านวนเงนิรวม

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

7 1409900131821 ร้านมะลิ ไอที ซ้ือเมาส์ไร้สาย จ านวน 5 ตัว 2,621.50         19/5/2564 บกศ.บส106400087 3

8 5570100044600 ร้านเจษฎา แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ

 โดย นายเจษฎา ปึงประวติั

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องรองผู้อ านวยการส านัก

ส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

2,800.00         20/5/2564 บกศ.บจ106400072 3

9 0245558000501 บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จ ากัด จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน

 1 เคร่ือง

1,016.50         24/5/2564 บกศ.บจ106400076 3

10 3240600553496 ร้านธนกฤต ครุภณัฑ์ โดย 

นางสาวสมบูรณ์ สุดจิตร์

หมึกดรัม Brother DR-261

จ านวน 1 กล่อง

3,959.00         28/5/2564 บกศ.บส106400088 3

11 0255561001670 บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอดวานซ์

เซอร์ร่ี จ ากัด

จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 

จ านวน 1 เคร่ือง

1,712.00         2/6/2564 บกศ.บจ106400080 3

12 0105537018089 บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์

 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด

หมึกดรัม Brother DR-263CL

 จ านวน 1 กล่อง

4,804.30         2/6/2564 บกศ.บส106400091 3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์

ล าดบัที่

(1)
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

 จ านวนเงนิรวม

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

13 0245559000955 บริษัท 11 แอคเซสเซอร่ี จ ากัด จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องหน่วยงานบริหารงาน

บุคคล จ านวน 3 เคร่ือง

3,103.00         4/6/2564 บกศ.บจ106400079 3

14 0105537018089 บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์

 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด

หมึกดรัม Brother DR-263CL

 จ านวน 1 กล่อง

4,804.30         18/6/2564 บกศ.บส106400099 3

15 0245559000955 บริษัท 11 แอคเซสเซอร่ี จ ากัด จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

ห้องผู้ช่วยอธกิารบดี จ านวน 1

 เคร่ือง

4,975.50         23/6/2564 บกศ.บจ106400085 3

16 0994000709820 ร้านสหกรณ์ราชภฏัฉะเชิงเทรา 

จ ากัด

ซ้ือเคร่ืองโทรโข่ง จ านวน 1 

เคร่ือง

2,450.00         29/6/2564 บกศ.บส106400102 3

รวมทั้งสิ้น 51,840.10        

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ. 2564  ถึง เดอืน มถุินายน พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์

ล าดบัที่

(1)
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

 จ านวนเงนิรวม

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตผุลสนับสนุน

(7)




