
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ชุดปฏบิติัการบริการวชิาการ 141,000.00         141,000.00          ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 106,000.00          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 106,000.00          มีคุณสมบติัถูกต้อง สซ.11/2560

นอกสถานที่ จ านวน 1 ชุด   ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 16 พ.ย. 2560
ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

2 กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล 50,000.00            50,000.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 49,969.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 49,969.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/7
ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2559
จ านวน 1 ตัว ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 12,390.00            12,390.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 12,369.20            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 12,369.20            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/9
ประกอบด้วย ตรีรัตนภณัฑ์ ตรีรัตนภณัฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2559
1. ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 8,180.00              8,180.00              ต่ าสุดอยูภ่ายใน
2. ชัน้เหล็กวางแฟ้มต้ัง 40 ช่อง 4,210.00              4,210.00              วงเงินงบประมาณ
    จ านวน 1 ตู้

4 โต๊ะและเก้าอีส้ านกังาน 36,000.00            36,000.00            ตกลงราคา  - บริษัท ดีไซน์ 36,000.00            บริษัท ดีไซน์ 36,000.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/21
จ านวน 3 ชุด ออลเทอร์เนทฟี จ ากัด ออลเทอร์เนทฟี จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 18 พ.ย. 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

5 ครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 48,000.00            48,000.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 30,337.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 30,337.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/30
ประกอบด้วย ตรีรัตนภณัฑ์ ตรีรัตนภณัฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 30 พ.ย. 2559
1. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 30,000.00            30,000.00            ต่ าสุดอยูภ่ายใน
    จ านวน 5 ตู้ วงเงินงบประมาณ
2. เคร่ืองโทรสาร 18,000.00            18,000.00            
    จ านวน 1 เคร่ือง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
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วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

6 ครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 88,400.00            88,400.00            ตกลงราคา  - บริษัท สตาร์คาสท์ 88,390.56            บริษัท สตาร์คาสท์ 88,390.56            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/25
ประกอบด้วย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 24 พ.ย. 2559
1. หฟูังตัดสัญญาณเสียงรบกวน 78,400.00            78,400.00            ต่ าสุดอยูภ่ายใน
    จากภายนอก จ านวน 8 อัน วงเงินงบประมาณ
2. เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 10,000.00            10,000.00            
    4CH stero Headphone
    Amplifier จ านวน 2 เคร่ือง

7 เคร่ืองดนตรีไทยวงมโหรี 206,500.00         206,500.00          ตกลงราคา  - ร้านบา้นดนตรีไทยร่ืนเริง 191,100.00          ร้านบา้นดนตรีไทยร่ืนเริง 191,100.00          มีคุณสมบติัถูกต้อง สซ.8/2560
จ านวน 1 วง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 10 พ.ย. 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

8 ปรับปรุงระบบแพร่ภาพโทรทศัน์ 287,600.00         287,600.00          ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 286,546.00          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 286,546.00          มีคุณสมบติัถูกต้อง สซ.14/2560
ในโรงอาหาร จ านวน 1 รายการ ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ไทยอีเล็คโทรนคิส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 30 พ.ย. 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

9 ชัน้เหล็กเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 25,800.00            25,800.00            ตกลงราคา  - บริษัท เอ็ม เอส เอ็น 24,995.20            บริษัท เอ็ม เอส เอ็น 24,995.20            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/16
จ านวน 4 ชุด เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 16 พ.ย. 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

10 ชุดเคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล 65,000.00            65,000.00            ตกลงราคา  - ร้านกิจรุ่งโรจนพ์าณิชย์ 65,000.00            ร้านกิจรุ่งโรจนพ์าณิชย์ 65,000.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง บส.0247/8
จ านวน 1 ชุด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือครุภณัฑ์รายการแบตเตอร่ีส ารอง 320,000.00            320,000.00            ตกลงราคา - 1. บริษัท เนต็แคร์ 320,000.00            บริษัท เนต็แคร์ 320,000.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง สซ.5/2560
กระแสไฟฟา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  โซลู่ชั่น จ ากัด  โซลู่ชั่น จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 4 พ.ย. 2560
จ านวน 1 ระบบ 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน

ไทยอีเล็คโทรนคิส์ 379,850.00            วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่2



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือครุภณัฑ์รายการ ครุภณัฑ์เพือ่การบริการ 206,456.50            206,456.50            ตกลงราคา - 1.บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี 206,456.50            บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี 206,456.50            มีคุณสมบติัถูกต้อง สซ.10/2560
อ่านหนงัสือในหอ้งสมุดมหาวทิยาลัย แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 16 พ.ย. 2560
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่ าสุดอยูภ่ายใน
จ านวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ

13 ค่าวสัดุ 1 รายการ (กาวเม็ดไสกาว) 14,712.50              14,712.50              ตกลงราคา - 1.บริษัท ริช แอนด์ 14,712.50              บริษัท ริช แอนด์ 14,712.50              มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/14
ร็อมพ ์ซิสเทม็โฟล์ว ร็อมพ ์ซิสเทม็โฟล์ว เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่11 พ.ย.2559
จ ากัด จ ากัด วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท ากระเปา๋มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 107,535.00            107,535.00            ตกลงราคา - 1.บริษัท พร้ินต้ิง ฮอลล์ 107,535.00            บริษัท พร้ินต้ิง ฮอลล์ 107,535.00            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที ่0179/11
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จ านวน 300 ใบ จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่24 พ.ย. 2559

2.พร้ินต์แอตโพสต์ จ ากัด 112,350.00            วงเงินงบประมาณ
3.บริษัท พ ีแอนด์ อาร์ 144,450.00            
โปรดักส์ จ ากัด

15 จ้างเข้าเล่มเอกสารประชาสัมพนัธ์ 14,445.00              14,445.00              ตกลงราคา - 1.บริษัท ทนีส์ ทมี จ ากัด 14,445.00              บริษัท ทนีส์ ทมี จ ากัด 14,445.00              มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที ่0179/20
มหาวทิยาลัย แบบเจาะหว่ง จ านวน 2.บริษัท พร้ินต้ิง ฮอลล์ 26,750.00              เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่29 พ.ย. 2559
จ านวน 1,000 ชุด จ ากัด วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท สิริอักษร เพรส 48,150.00              
จ ากัด

16 ซ้ือวัสดุงานเทคโนโลยีการศึกษา 87,240.00          87,240.00          ตกลงราคา - 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีท.ู 83,248.00          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีท.ู 83,248.00          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0247/22
จ านวน 16 รายการ เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 18 พย. 59

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 87,240.00          
โทรนิคส์

17 จ้างตรวจสภาพ ตรอ. ส าหรับ 400.00               400.00               ตกลงราคา - ร้านปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00               ร้านปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00               มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 23 พย. 59
รถยนต์ราชการ นครปฐม นครปฐม เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/
ทะเบยีน กฉ 2032 นครปฐม วงเงินงบประมาณ
ทะเบยีน บว 4691 นครปฐม

18 จ้างตรวจสภาพระบบก๊าซเอ็นจีวี 535.00               535.00               ตกลงราคา - บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม 535.00               บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม 535.00               มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 23 พย. 59
ประจ าป ีส าหรับรถยนต์ราชการ เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/
จ านวน 1 คัน ทะเบยีน กฉ 2032 วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่3



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
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รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

19 จัดท าประกันภยัรถยนต์ราชการ 1,512.49            1,512.49            ตกลงราคา - นางลัดดาวรรณ สมบรูณ์ทรัพย์ 1,512.49            นางลัดดาวรรณ สมบรูณ์ทรัพย์ 1,512.49            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 24 พย. 59
ทะเบยีน กฉ 2032 นครปฐม   เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/
ทะเบยีน บว 4691 นครปฐม วงเงินงบประมาณ

20 จ้างงานเดินระบบไฟฟ้าและระบบ 234,041.10        234,041.10        ตกลงราคา - 1. บริษัท พ.ีซี. เบสทโ์ฮม 234,041.10        บริษัท พ.ีซี. เบสทโ์ฮม 234,041.10        มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที0่179/19
ส่ือสารส านักงานสถานบนัวิจัยและ จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
พัฒนา จ านวน 1 งาน 2.บริษัท เบญจะ ไอ.ท.ีจ ากัด 256,800.00        วงเงินงบประมาณ

21 จ้างท าสต๊ิกเกอร์สูญญากาศติดหน้ารถ 8,560.00            8,560.00            ตกลงราคา - 1. ร้าน พอเพลิน 49 8,560.00            ร้าน พอเพลิน 49 8,560.00            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที0่179/9
ผ่านเข้า-ออก 2. บริษัท สิริอักษร เพรส จ ากัด 10,700.00          เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 36,754.50          36,754.50          ตกลงราคา - 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครปฐม 36,754.50          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครปฐม 36,754.50          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/24
เอสยู เซพต้ี แอนด์ ซัพพลาย เอสยู เซพต้ี แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

23 ซ้ือวัสดุส านักงานรายการหมึกพิมพ์ 162,310.44        162,310.44        ตกลงราคา - 1.บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 162,310.44        บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 162,310.44        มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/24
ยี่หอ้ FUJI XEROX (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,749.50          13,749.50          ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 13,749.50          บริษัท เอ็มจีเอ็ม 13,749.50          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/23
จ านวน 5 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างท าตรายาง 410.88               410.88               ตกลงราคา - 1.ร้านสายส่ีการพิมพ์ 410.88               ร้านสายส่ีการพิมพ์ 410.88               มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่4



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

26 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ Brother Hl 7,366.95            7,366.95            ตกราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 7,366.95            บริษัท เอ็มจีเอ็ม 7,366.95            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
4150 CDN อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

27 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 4,980.32            4,980.32            ตกลงราคา - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 4,980.32            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 4,980.32            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
A4 สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

28 หมึกปร้ินเตอร์ TN-340 BK 1,588.95            1,588.95            ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 1,588.95            บริษัท เอ็มจีเอ็ม 1,588.95            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
จ านวน 1 กล่อง อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

29 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 770.40               770.40               ตกลงราคา - ร้านสายส่ีการพิมพ์ 770.40               ร้านสายส่ีการพิมพ์ 770.40               มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
วงเงินงบประมาณ

30 ซ้ือกรวยกระดาษน้ าด่ืม 1,037.90            1,037.90            ตกลงราคา - บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 1,037.90            บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 1,037.90            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
(มหาชน) (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

31 ซ้ือสายอแดปเตอร์ จ านวน 1 อัน 1,337.50            1,337.50            ตกลงราคา - หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1,337.50            หจก.ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1,337.50            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
วงเงินงบประมาณ

32 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ 14,027.70          14,027.70          ตกลงราคา - บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 14,027.70          บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) 14,027.70          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/19
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่5



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

33 จ้างชุดการแสดงประกอบขบวน 26,000.00          26,000.00          ตกลงราคา - นายภากร  ม่วงจีน 26,000.00          นายภากร  ม่วงจีน 26,000.00          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/5
อัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
บริเวณงาน วงเงินงบประมาณ

34 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ 11,556.00          11,556.00          ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 11,556.00          บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 11,556.00          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/18
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมกล้องถา่ยภาพระบบดิจิตอล 10,004.50          10,004.50          ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 10,004.50          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 10,004.50          มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/12
ยี่หอ้ Canon รุ่น EOS 6D ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
จ านวน 1 ชุด ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 5,564.00            5,564.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 5,564.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 5,564.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
ชนิดสี แบบ Network อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
จ านวน 1 เคร่ือง ซีสเทม็ส์ ซีสเทม็ส์ ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,600.00            2,600.00            ตกลงราคา  - นายอุทยั อ าพันธ์เสน 2,600.00            นายอุทยั อ าพันธ์เสน 2,600.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
จ านวน 1 เคร่ือง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 16,088.52          16,088.52          ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้า 16,088.52          บริษัท โตโยต้า 16,088.52          มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/3
จ านวน 4 คัน นครปฐม ผู้จ าหน่าย นครปฐม ผู้จ าหน่าย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

โตโยต้า จ ากัด โตโยต้า จ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

39 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 9,769.10            9,769.10            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 9,769.10            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 9,769.10            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่6



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง รายละเอียด รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

หรือจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที ่  30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

40 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 6,311.93            6,311.93            ตกลงราคา  - บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ 6,311.93            บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ 6,311.93            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
หมายเลขทะเบียน 40-0867 นครปฐม จ ากัด นครปฐม จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
นครปฐม ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,070.00            1,070.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 1,070.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 1,070.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดีย 4,066.00            4,066.00            ตกลงราคา  - หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 4,066.00            หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 4,066.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง อุ่นุรุ่งทรัพย์ อุ่นุรุ่งทรัพย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

คอมพิวเตอร์ ซีสเทม็ส์ คอมพิวเตอร์ ซีสเทม็ส์ ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 4,000.00            4,000.00            ตกลงราคา  - ร้านประพันธ์ออโตแอร์ 4,000.00            ร้านประพันธ์ออโตแอร์ 4,000.00            มีคุณสมบติัถูกต้อง ศธ 0582.03/
นค 2890 นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

44 จ้างตรวจสุภาพนักศึกษาใหม่ 102,000.00        102,000.00        ตกลงราคา บริษัท ศูนย์สุขภาพ 102,000.00        บริษัท ศูนย์สุขภาพ 102,000.00        มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/21
โรงพยาบาลเจษฏา จ ากัด โรงพยาบาลเจษฏา จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา 29 พฤศจิกายน 2559

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

45 ซ้ือวัสดุ 11 รายการ 31,760.00          31,760.00          ตกลงราคา นายอุสมาน ธนูวงษ์ 31,760.00          นายอุสมาน ธนูวงษ์ 31,760.00          มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/31
ครบถ้วน และเสนอราคา 29 พฤศจิกายน 2559
ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

46 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 17,000.00          17,000.00          ตกลงราคา ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 17,000.00          ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 17,000.00          มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/29
ครบถ้วน และเสนอราคา 29 พฤศจิกายน 2559
ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7


