
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ชุดฝึกปฏบิัติการควบคุมอัตโนมัติ 998,000.00       998,000.00         สอบราคา 1. บริษัท ฟายน์นิ่ง ทูลส์ 1. บริษัท เอช.ว.ีที. 993,000.00             บริษัท เอช.ว.ีที 993,000.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.57/2559

ขั้นสูงด้วย FPGA       จ ากดั     ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
ต าบลศาลายา 2. บริษัท เอช.ว.ีท.ีซัพพลาย 2. บริษัท โจโว จ ากัด 997,000.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
อ าเภอพุทธมณฑล     จ ากดั วงเงินงบประมาณ
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก

    จ ากดั
4. บริษัท โจโว จ ากดั

2 ชุดปฏบิัติการระบบคอนโทรล 999,000.00       999,000.00         สอบราคา 1. บริษัท เอช.ว.ีท.ีซัพพลาย 1. บริษัท เอช.ว.ีที. 993,000.00             บริษัท เอช.ว.ีที. 993,000.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.56/2559
ควบคุมผ่าน PLC พร้อมโปรแกรม       จ ากดั     ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
ต าบลศาลายา 2. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 2. บริษัท โจโว จ ากัด 996,000.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
อ าเภอพุทธมณฑล      จ ากดั วงเงินงบประมาณ
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น

    จ ากดั
4. บริษัท โจโว จ ากดั

3 ชุดเคร่ืองทดสอบความแข็งโลหะ 995,000.00       995,000.00         สอบราคา 1. บริษัท แอลเอม็เอส 1. บริษัท แกรนด์ 973,700.00             บริษัท แกรนด์ 973,700.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.58/2559
ต าบลศาลายา      อนิสทรูเม้นท์ จ ากดั     เพาเวอร์ โปรดักส์ เพาเวอร์ โปรดักส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อ าเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก     จ ากัด จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด      จ ากดั 2. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส 984,400.00             วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส     ดีเวลลอปเมนท์ 
    ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั     จ ากัด
4. บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์
    โปรดักส์ จ ากดั
5. บริษัท เอชเคเอส เทค
    จ ากดั

4 ชุดเคร่ืองทดสอบแรงกระแทก 996,000.00       996,000.00         สอบราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท แกรนด์ 990,499.00             บริษัท แกรนด์ 990,499.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.59/2559
ต าบลศาลายา       ไดแด๊กติก จ ากดั     เพาเวอร์ โปรดักส์ เพาเวอร์ โปรดักส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อ าเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส     จ ากัด จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด     ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 2. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส 995,100.00             วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์     ดีเวลลอปเมนท์ 
    โปรดักส์ จ ากดั     จ ากัด

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

5 ชุดวเิคราะหคุ์ณลักษณะของสาร 1,854,700.00    1,854,700.00      สอบราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เพอร์เฟค 1,690,000.00          บริษัท แกรนด์ 1,829,700.00                 มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.54/2559
ด้วยแสงอินฟราเรด      ไดแด๊กติก จ ากดั     ไดแด๊กติก จ ากดั เพาเวอร์ โปรดักส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
ต าบลศาลายา 2. บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 2. บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ 1,829,700.00          จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
อ าเภอพุทธมณฑล      จ ากดั     โปรดักส์ จ ากดั วงเงินงบประมาณ
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท สกาน่า เอน็จิเนียร่ิง 3. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส 1,851,100.00          

     จ ากดั     ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั
4. บริษัท ด๊ัค ไรเดอร์ส
    ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั
5. บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์
    โปรดักส์ จ ากดั

6 ชุดปฏบิัติการโปรแกรมดิจทิัล 990,000.00       990,000.00         สอบราคา 1. บริษัท ฟายน์ิ่ง ทูลส์ 1. บริษัท พีทีเอส 984,400.00             บริษัท พีทีเอส 984,400.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.52/2559
ส าหรับระบบควบคุมใน      จ ากดั     คอมบิเนชั่น จ ากัด คอมบิเนชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อุตสาหกรรมการผลิต 2. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 2. บริษัท ไทยเมชูร่ิง 989,750.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
ต าบลศาลายา     จ ากดั     อินสตรูเม้นท์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ
อ าเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด     จ ากดั

4. บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น
    จ ากดั
5. บริษัท โพเมโล อนิโนเวชั่น
    จ ากดั
6. บริษัท ไทยเมชูร่ิง
   อนิสตรูเม้นท์ จ ากดั

7 ชุดฝึกปฏบิัติการโปรแกรมควบคุม 999,900.00       999,900.00         สอบราคา 1. บริษัท ฟายน์นิ่ง ทูลส์ 1. บริษัท พีทีเอส 989,750.00             บริษัท พีทีเอส 989,750.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.53/2559
ระบบแบบตรรกะและสัญญาณ     จ ากดั     คอมบิเนชั่น จ ากัด คอมบิเนชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อนาลอก ต าบลศาลายา 2. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น 2. บริษัท ไทยเมชูร่ิง 999,380.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
อ าเภอพุทธมณฑล     จ ากดั     อินสตรูเม้นท์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น

    จ ากดั
4. บริษัท ไทยเมชูร่ิง 
    อนิสตรูเม้นท์ จ ากดั

หนา้ที ่2



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 ชุดควบคุมการส่ังจา่ยระบบไฟฟ้า 999,900.00       999,900.00         สอบราคา 1. บริษัท ฟายนิ่ง ทูลส์ 1. บริษัท พีทีเอส 989,750.00             บริษัท พีทีเอส 989,750.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.51/2559
ต าบลศาลายา      จ ากดั      คอมบิเนชั่น จ ากัด คอมบิเนชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อ าเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 2. บริษัท ไทยเมชูร่ิง 999,380.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด     จ ากดั     อินสตรูเม้นท์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น
    จ ากดั
4. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์
    จ ากดั
5. บริษัท แอลวอีาร์
    เอนจิเนียร่ิง จ ากดั
6. บริษัท ไทยเมชูร่ิง 
    อนิสตรูเม้นท์ จ ากดั
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
    พาวเวอร์ แอนด์ เน็ตเวร์ิค
    ล้ิงค์ เทคโนโลยี

9 ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการ 974,200.00       974,200.00         สอบราคา 1. บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั 1. บริษัท ทีไซน์ 965,000.00             บริษัท ทีไซน์ 965,000.00                    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.55/2559
คอมพิวเตอร์ ต าบลศาลายา 2. บริษัท บริบูรณ์กจิ 1988      โซลูชั่น จ ากัด โซลูชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 ต.ค. 2559
อ าเภอพุทธมณฑล     จ ากดั 2. บริษัท อิมเมจ วชิวล 970,000.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล     1993 จ ากัด วงเงินงบประมาณ

    โปรดักส์ จ ากดั
4. บริษัท เอสทีพี อนิตริเกต
    จ ากดั
5. บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จ ากดั
6. บริษัท อมิเมจ วชิวล 1993
    จ ากดั
7. บริษัท แนส คอมพ์
    เอด็ดูเทค จ ากดั

10 ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ 3,501,040.00    3,501,040.00      e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 1. บริษัท พี-เน็ท เอน็เนอจี 3,486,060.00          บริษัท พี-เน็ท 3,486,060.00                 มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.61/2559
อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led (เพาะช่าง)     เอส พี แอล โซลูชั่น     คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั เอน็เนอจี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่19 ต.ค. 2559
จ านวน 1 ชุด (คร้ังที ่2) 2. บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ 2. บริษัท เอมท้อบ จ ากดั 3,260,000.00          คอมมิวนิเคชั่น ต่ าสุดอยู่ภายใน

    จ ากดั 3. บริษัท บีนฟอร์ จ ากดั 3,500,505.00          จ ากัด วงเงินงบประมาณ
3. บริษัท นิวเมน จ ากดั 4. บริษัท เวลต้ี ครีเอชั่น 2,100,000.00          
4. บริษัท เซ๊าธส์ตาร์ เน็ทเวร์ิค     จ ากดั
   จ ากดั

หนา้ที ่3



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

5. บริษัท พี-เน็ท เอน็เนอจี
    คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั
6. บริษัท โปรเจ็กท์ 
    อนิเตอร์เทค จ ากดั
7. บริษัท ใบบุญมัลติมีเดีย
    แอนด์เซอร์วสิ จ ากดั
8. บริษัท แมททริค เอวแีอล
    จ ากดั
9. บริษัท บอนด์ แอล.
    คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
10. บริษัท แซนด้ี อนิเตอร์
     เนชั่นแนล เอน็เตอร์ไพร์ส
     จ ากดั
11. บริษัท เอมท้อบ จ ากดั
12. บริษัท ดีคอนเน็ค พลัส
     จ ากดั
13. บริษัท บีนฟอร์ จ ากดั
14. บริษัท เจพี เน็ตเวร์ิค
      คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
15. บริษัท โปรวชิั่น โพรไวเดอร์
      จ ากดั
16. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
      ธ.ภูมิทัศน์
17. บริษัท เวลต้ี ครีเอชั่น
      จ ากดั
18. บริษัท บีทอาร์ท จ ากดั
19. บริษัท เอส.เอ.(ขอนแกน่)
      จ ากดั
20. จอมบึงคอมพิวเตอร์
21. บริษัท โปรวายเดอร์
      ซัพพลาย (2001) จ ากดั
22. บริษัท พีแอนด์ดับบลิว
     โซโลชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั
23. บริษัท แอลอดีี ภูเกต็
      จ ากดั
24. นายสุทธรัิกษ์  รอดอริห์

หนา้ที ่4



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ครุภณัฑ์ระบบ CCTV (ส าหรับ 1,499,700.00    1,499,700.00      สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 1. บริษัท ซินเทค 1,490,000.00          บริษัท ซินเทค 1,490,000.00                 มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.60/2559
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     เคแอนด์เค อนิเตอร์เทรด     คอร์ปเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่17 ต.ค. 2559
รัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง) 2. บริษัท ซินเทค คอร์ปอเรชั่น 2. บริษัท บี.บี.โปรเซฟ 1,495,000.00          ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 1 ชุด (คร้ังที ่3)    จ ากดั     จ ากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 3. บริษัท อินณรงค์ 1,498,000.00          
    จ ากดั      เซอร์วสิ เอ็นจเินียร่ิง
4. บริษัท อลีี เซค (ประเทศไทย)      จ ากัด
    จ ากดั
5. บริษัท บางกอก เน็ตเวร์ิค
    โซลูชั่น จ ากดั
6. บริษัท อนิณรงค์ เซอร์วสิ
    เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
7. บริษัท บี.บ.ีโปร เซฟ จ ากดั

12 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิัติ 1,546,100.00    1,546,088.83      สอบราคา 1. หจก. เอส.พี.เทรดด้ิง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.  1,390,572.00 บริษัท นาคา 1,350,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่
พืน้ฐานทางวศิวกรรม แอนด์ เซอร์วสิ พ.ีเทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ  ธนาทรัพย์ จ ากัด  ครบถ้วน และเสนอราคา สจ.27/2559
เคร่ืองกล ชั้น 1 2. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ 2. บริษัท ว ีพี มาร์เก็ตต้ิง 1,456,534.26 ต่ าสุดอยู่ภายใน ลงวนัที ่3 ตค. 59
ต าบลศาลายา ลายส์ จ ากดั แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด วงเงินงบประมาณ
อ าเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท ว ีพี มาร์เกต็ต้ิง 3. บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 1,350,000.00
จงัหวดันครปฐม ๑ แหง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั  จ ากัด  

4. หจก. วรพล 24 4. บริษัท เพียงพอ 1,424,203.39
5. บริษัท เอชเคเอส จ ากดั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
6. บริษัท อพี๊อกซ่ี 5. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 1,380,000.00
อนิโนเวชั่น จ ากดั จ ากัด
7. บริษัท เพียงพอ
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั
8. บริษัท เอฟ เอม็ จี
 โฮลด้ิง จ ากดั
9. บริษัท แอก็ซิส
ดีเวล๊อปเมนท์ กรุ๊ป จ ากดั
10. บริษัท ชัญญาลักษณ์
จ ากดั
11. หจก. พลเฟอร์นิเจอร์
12. บริษัท วฒิุภัทร
คอนสตรัคชั่น จ ากดั
13. บริษัท นาคาธนาทรัพย์
จ ากัด

หนา้ที ่5



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

13 งานปรับปรุงพืน้ทางเดิน 975,200.00       975,200.00         สอบราคา 1. หจก. เอส.พี.เทรดด้ิง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.  832,460.00 บริษัท นาคา 790,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่
ชั้นที ่2 อาคารปฏบิัติการ แอนด์ เซอร์วสิ พ.ีเทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ  ธนาทรัพย์ จ ากัด  ครบถ้วน และเสนอราคา สจ.28/2559
วศิวกรรมศาสตร์ 2. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ 2. บริษัท ว ีพี มาร์เก็ตต้ิง 897,354.90 ต่ าสุดอยู่ภายใน ลงวนัที ่3 ตค. 59
ต าบลศาลายา ลายส์ จ ากดั แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด วงเงินงบประมาณ
อ าเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท ว ีพี มาร์เกต็ต้ิง 3. บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 790,000.00
จงัหวดันครปฐม ๑ แหง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั  จ ากัด  

4. หจก. วรพล 24 4. บริษัท เพียงพอ 858,000.00
5. บริษัท อพี๊อกซ่ี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
อนิโนเวชั่น จ ากดั 5. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 870,000.00
6. บริษัท เพียงพอ โฮลด้ิง จ ากัด
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 6. นางสาวคริษฐา 798,000.00
7. บริษัท เอฟ เอม็ จี พันธุเ์ดิมวงษ์
 โฮลด้ิง จ ากดั 7. บริษัท แอก็ซิส 961,279.43
8. บริษัท แอก็ซิส ดีเวล๊อปเมนท์ กรุ๊ป จ ากดั
ดีเวล๊อปเมนท์ กรุ๊ป จ ากดั
9. นางสาวคริษฐา
พันธุเ์ดิมวงษ์
10. บริษัท วฒิุภัทร
คอนสตรัคชั่น จ ากดั
11. บริษัท นาคาธนาทรัพย์
จ ากัด

14 ต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภัย 3,009.91         3,009.91           ตกลงราคา - นางลัดดาวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ 2,829.91               นางลัดดาวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ 2,829.91                     มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ 7 ตค. 59
รถยนต์ราชการ   ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 จ้างตรวจสภาพ 535.00            535.00              ตกลงราคา - บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม 535.00                  บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม 535.00                        มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ 11 ตค. 59
ระบบกา๊ซเอน็จีวี ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/
ประจ าปี ส าหรับรถยนต์ราชการ ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 112,350.00     112,350.00       ตกลงราคา - บริษัท โคเน่ จ ากดั (มหาชน) 112,350.00           บริษัท โคเน่ จ ากดั (มหาชน) 112,350.00                 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาเลขที่ สบ. 15/2560
(ไม่รวมอะไหล่) ยีห่้อ "KONE" เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 13 ตุลาคม 2559
ณ อาคารสิรินธร มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

หนา้ที ่6



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างบริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 1,500,000.00  1,500,000.00    วธิพีิเศษ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม 1,500,000.00        บริษัท กสท. โทรคมนาคม 1,500,000.00              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาเลขที่ สบ. 18/2560
แบบบูรณาการ ของมหาวทิยาลัย จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2559
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วงเงินงบประมาณ

18 จ้างตรวจสภาพ ตรอ. ส าหรับ 600.00            600.00              ตกลงราคา - ร้านปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 600.00                  ร้านปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 600.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 26 ตค. 59
รถยนต์ราชการ จ านวน 3 คัน นครปฐม นครปฐม เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/

วงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 3 รายการ 25,490.00       ตกลงราคา - มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
- เคร่ืองทองน้อย 990.00            990.00              ร้าน ส.ส่งเสริมสังฆภัณฑ์ 990.00                  ร้าน ส.ส่งเสริมสังฆภัณฑ์ 990.00                        ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2559
-ผ้าระบาย สีขาว สีด า 24,500.00       24,500.00         ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เกต็ต้ิง 24,500.00             ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เกต็ต้ิง 24,500.00                   ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,729.85         5,729.85           ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 5,729.85               ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 5,729.85                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 11 รายการ วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2559

2.บริษัท แอล.ท.ีวาย.ซี. 5,771.58               ต่ าสุดอยู่ภายใน
บิสสิเนส จ ากดั วงเงินงบประมาณ

21 จ้างเหมาการประกอบพิธทีางศาสนา 10,000.00       10,000.00         ตกลงราคา - นายวรวนิัย    หิรัญมาศ 10,000.00             นายวรวนิัย    หิรัญมาศ 10,000.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที0่178/45
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 286.00            286.00              ตกลงราคา - ร้านแอว๊ซักรีด 286.00                  ร้านแอว๊ซักรีด 286.00                        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือวสั จ านวน 8 รายการ 7,060.00         7,060.00           ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทอง 7,060.00               ร้านแผ่นดินทอง 7,060.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 14 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างซักผ้า จ านวน 14 รายการ 18,572.00       18,572.00         ตกลงราคา - ร้านแอว๊ซักรีด 18,572.00             ร้านแอว๊ซักรีด 18,572.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที0่178/46
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

25 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 1,644.00         1,644.00           ตกลงราคา - ร้านแอว๊ซักรีด 1,644.00               ร้านแอว๊ซักรีด 1,644.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 14 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 1,644.00         1,644.00           ตกลงราคา - ร้านแอว๊ซักรีด 1,644.00               ร้านแอว๊ซักรีด 1,644.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

27 จ้างซักผ้า จ านวน 13 รายการ 8,120.00         8,120.00           ตกลงราคา - ร้านแอว๊ซักรีด 8,120.00               ร้านแอว๊ซักรีด 8,120.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือวสัดุ จ านวน 8 รายการ 2,834.00         2,834.00           ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 2,834.00               ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 2,834.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

29 จ้างงานบริการบ ารุงรักษาระบบ 121,552.00     121,552.00       ตกลงราคา - บริษัท มหาจักร แอร์ 121,552.00           บริษัท มหาจักร แอร์ 121,552.00                 มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.11/2560
เคร่ืองปรับอากาศอาคารวทิยบริการ คอนดิชั่นเนอร์ส จ ากดั คอนดิชั่นเนอร์ส จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2559
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 62 เคร่ือง วงเงินงบประมาณ

30 จ้างงานบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 66,000.00       66,000.00         ตกลงราคา - บริษัท สยาม ฮิตาชิ 66,000.00             บริษัท สยาม ฮิตาชิ 66,000.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.5/2560
"ฮิตาช"ิ(ไม่รวมอะไหล่) เอลลิเวเตอร์ จ ากดั เอลลิเวเตอร์ จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2559
 จ านวน 2 ชุด ต่ าสุดอยู่ภายใน
ของคณะบริหารธรุกจิ ศาลายา วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่8



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 จ้างงานบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 13,910.00       13,910.00         ตกลงราคา - บริษัท โอ เอม็ ซี ซันยู 13,910.00             บริษัท โอ เอม็ ซี ซันยู 13,910.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.10/2560
(ไม่รวมอะไหล่) ยีห่้อ OMC SANYU เอลลิเวเตอร์ จ ากดั เอลลิเวเตอร์ จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 26 ตุลาคม 2559
จ านวน 1 ชุด ของอาคารวทิยบริการ ต่ าสุดอยู่ภายใน
และเทคโนโลยสีารสนเทศ วงเงินงบประมาณ

32 จ้างงานบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 74,857.20       74,857.20         ตกลงราคา - บริษัท มิตซูบิชิ 74,857.20             บริษัท มิตซูบิชิ 74,857.20                   มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.9/2560
(ไม่รวมอะไหล่) ยีห่้อ MITSUBISHI เอลเลเวเอตร์ (ประเทศไทย) เอลเลเวเอตร์ (ประเทศไทย) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2559
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ จ ากดั จ ากดั ต่ าสุดอยู่ภายใน
พระชนมพรรษา(อาคาร 8 ชั้น) วงเงินงบประมาณ
จ านวน 2 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

33 จ้างงานบริการบ ารุงรักษา 16,050.00       16,050.00         ตกลงราคา - บริษัท ไฮเทค 16,050.00             บริษัท ไฮเทค 16,050.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.8/2560
ลิฟต์ขนของ(ไม่รวมอะไหล่) คอนโทรล จ ากดั คอนโทรล จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2559
จ านวน 1 ชุดของอาคารส านัก ต่ าสุดอยู่ภายใน
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน วงเงินงบประมาณ

34 จ้างงานบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ 37,236.00       37,236.00         ตกลงราคา - บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ 37,236.00             บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ 37,236.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.7/2560
(ไม่รวมอะไหล่) ณ อาคารหอฝึกอบรม (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 13 ตุลาคม 2559
(รัตนโกสินทร์เพลส) ยีห่้อ OTIS ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ

35 ซ้ือพวงมาลา จ านวน 1 พวง 2,000.00         2,000.00           ตกลงราคา - ร้านดอกไม้ "Fleur d' 2,000.00               ร้านดอกไม้ "Fleur d' 2,000.00                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
salaya" salaya" ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 13 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 14,231.00       14,231.00         ตกลงราคา - บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 14,231.00             บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 14,231.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/42
จ ากดั จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 6 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

37 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 398.43            398.43              ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 398.43                  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 398.43                        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
80 แกรม บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่9



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ตลุาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่  31    เดอืน    ตลุาคม    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

38 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 77,960.20       77,960.20         ตกลงราคา  - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 77,960.20             บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 77,960.20                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/49
FUJI XEROX รุ่น DT 144 EPR (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2559
จ านวน 1 เคร่ือง ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 จา้งซ่อมบ ารุงรถราชการ 2,922.17         2,922.17           ตกลงราคา  - บริษัท กจิไพศาล 2,922.17               บริษัท กจิไพศาล 2,922.17                     มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
กฉ 3028 นครปฐม ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากดั ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

40 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ FUJI XEROX 65,689.00       65,689.00         ตกลงราคา  - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 65,698.00             บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 65,698.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/48
รุ่น DC 5000AP (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2559
จ านวน 1 เคร่ือง ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 ซ้ือวสัดุกฬีา 10 รายการ 101,420.00     101,420.00       ตกลงราคา บริษัท แกรนด์ สปอร์ต 101,420.00           บริษัท แกรนด์ สปอร์ต 101,420.00                 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/46
กรุ๊ป จ ากดั กรุ๊ป จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา 17 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

42 ซ้ือวสัดุ 6 รายการ 125,847.80     125,847.80       ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 125,847.80           บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 125,847.80                 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/47
(ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา 18 ตุลาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

43 ซ้ือวสัดุ 3 รายการ 17,000.00       17,000.00         ตกลงราคา ร้านกติติสังฆภัณฑ์ 17,000.00             ร้านกติติสังฆภัณฑ์ 17,000.00                   มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/50
ครบถ้วน และเสนอราคา 25 ตุลาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่10


