
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 ครุภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 68,580.00            68,580.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 67,390.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 67,390.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0247/37

ประกอบด้วย ตรีรัตนภณัฑ์ ตรีรัตนภณัฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2558
1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต่ าสุดอยู่ภายใน
    ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า วงเงินงบประมาณ
    2,500 ANSI Lumens
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
    ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
3. ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
4. เคร่ืองเล่นบลูเรย์ 
    จ านวน 1 เคร่ือง

2 โต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน 36,000.00            36,000.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 36,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 36,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.024743
จ านวน 3 ชุด ตรีรัตนภณัฑ์ ตรีรัตนภณัฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2558

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

3 ครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 213,000.00         213,000.00          ตกลงราคา  - นายอุทัย อ าพันธ์เสน 212,500.00          นายอุทัย อ าพันธ์เสน 212,500.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.20/2560
ประกอบด้วย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2559
1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 160,000.00         160,000.00          ต่ าสุดอยู่ภายใน
   ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน วงเงินงบประมาณ
   ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
   พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 เคร่ือง
2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 53,000.00            53,000.00            
    ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
    ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู
    จ านวน 1 เคร่ือง

4 พัดลมดูดอากาศพร้อมติดต้ัง 1,500.00              1,500.00              ตกลงราคา  - นายอุทัย อ าพันธ์เสน 1,500.00              นายอุทัย อ าพันธ์เสน 1,500.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 ตัว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
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สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
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5 อุปกรณ์ควบคุม แมกกาซีน 430,000.00         430,000.00          ตกลงราคา  - บริษัท เบญจะ ไอ.ที. 430,000.00          บริษัท เบญจะ ไอ.ที. 430,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.15/2560
แผงวงจรหลัก Blade Chassis จ ากดั จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559
และเคร่ืองแม่ข่าย Blade Server ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ

6 ปรับปรุงระบบแพร่ภาพโทรทัศน์ 288,409.94         288,409.94          ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 287,600.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 287,600.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.21/2560
ในโรงอาหาร จ านวน 1 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

7 เคร่ืองมือวัดทางกระแสไฟฟ้า 281,300.00         281,300.00          ตกลงราคา  - บริษัท ฟอร์ทิส 281,300.00          บริษัท ฟอร์ทิส 281,300.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.19/2560
ในระดับต่ ามาก จ านวน 1 เคร่ือง เทรดด้ิง จ ากัด เทรดด้ิง จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 ชุดปฏบิัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน 5,798,200.00       5,798,200.00       e-bidding 1. บริษัท บริบูรณ์กจิ 1988 1. บริษัท เพอร์เฟค 5,785,000.00       บริษัท ฟอร์ทิส 5,778,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.16/2560
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล    จ ากดั     ไดแด๊กติก จ ากัด      เทรดด้ิง จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2559
จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ชุด 2. บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 2. บริษัท ฟอร์ทิส 5,778,000.00       ต่ าสุดอยู่ภายใน
(คร้ังที่ 2)     จ ากดั      เทรดด้ิง จ ากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 3. บริษัท ณชิต จ ากัด 5,790,000.00       
    จ ากดั
4. บริษัท ณชิต จ ากดั
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
    สิณารัตน์กอ่สร้าง

9 ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 25,000,000.00     25,000,000.00     e-bidding 1. บริษัท โคตรอน จ ากดั 1. บริษัท โคตรอน จ ากดั 24,961,150.00     บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม 24,930,000.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.13/2560
ด้วยส่ือความรู้ออนไลน์ 2. บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม 2. บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม 24,930,000.00     จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2559
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล     จ ากดั     จ ากดั ต่ าสุดอยู่ภายใน
จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ระบบ 3. บริษัท สตาร์คาสท์ วงเงินงบประมาณ

    คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
4. บริษัท อินโฟ มีเดีย
    อินโนเวชั่น จ ากดั
5. บริษัท แอ็ดวา้นซ์
    เทคโนโลยี คอนแทรคต้ิง
    จ ากดั
6. บริษัท อะเมซอนเทค จ ากดั
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง
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สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าปาง
    ภัทร คอนสตรัคชั่น
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
   สิณารัตน์กอ่สร้าง

10 ชุดฝึกปฏบิัติการเพื่อเพิ่ม 14,985,000.00     14,985,000.00     e-bidding 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเทค 14,950,000.00     บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเทค 14,950,000.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.17/2560
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต     ไดแด๊กติก จ ากดั     จ ากดั จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559
ทางวิศวกรรม ต าบลศาลายา 2. บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเทค 2. บริษัท โปร เน็ตเวร์ิค 14,965,000.00     ต่ าสุดอยู่ภายใน
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม     จ ากดั     ซิสเต็มส์ จ ากดั วงเงินงบประมาณ
จ านวน 1 ชุด 3. บริษัท โปร เน็ตเวร์ิค

    ซิสเต็มส์ จ ากดั
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
    เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์
    เมดิคอล
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
    โรงปูนเขตรุ่งเรือง

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 5,798,200.00       5,798,200.00       e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไนซ์ 1. บริษัท พ.ีที. 2,465,692.00       บริษัท เบญจะ 2,464,370.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.18/2560
จ านวน 10 รายการ     อินเตอร์ ซัพพลาย    เน็ตเวร์ิค จ ากดั ไอ.ที.จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 2. บริษัท เบญจะ 2,464,370.00       ต่ าสุดอยู่ภายใน
    ตรีรัตนภัณฑ์     ไอ.ที.จ ากดั วงเงินงบประมาณ
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สมาร์ท
    โอเอ เซลส์แอนด์ เซอร์วสิ
4. บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั
5. บริษัท บริบูรณ์กจิ 1988
    จ ากดั
6. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล
    โปรดักส์ จ ากดั
7. บริษัท โปรมาสเตอร์ จ ากดั
8. บริษัท พ.ีที.เน็ตเวร์ิค จ ากดั
9. บริษัท ไจโก ้อินเตอร์เทรด  
    จ ากดั
10. บริษัท จอย วชิั่น จ ากดั
11. บริษัท เบญจะ ไอ.ที.จ ากดั
12. บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย)
      จ ากดั
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

13. บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียร่ิง
      จ ากดั
14. บริษัท มอนสเตอร์
      คอนเนค จ ากดั
15. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
      จ ากดั
16. บริษัท เออาร์ไอพี 
     จ ากดั (มหาชน)
17. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
     ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค
18. บริษัท ซิต้ีเทล จ ากดั
19. บริษัท แนส คอมพ์
     เอ็ดดูเคท จ ากดั
20. บริษัท ทูโฮม เน็ตเวร์ิค
      จ ากดั
21. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
      เอสพีพัฒนกจิ
22. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
     สิณารัตน์กอ่สร้าง
23. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
      ปลาเงินกอ่สร้าง
24. จอมบึงคอมพิวเตอร์
25. บริษัท แพลนเน็ท แอร์
      จ ากดั
26. บริษัท ช.เอราวณัมอเตอร์
      นครปฐม จ ากดั
27. บริษัท บลูเทค จ ากดั
28. บริษัท พีแอนด์ดับบลิว
     โซโลชั่น เทคโนโลยี จ ากดั

12 ซ้ือครุภณัฑ์รายการครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการ e-bidding 1. บริษัท เมนเทล จ ากัด 1.บริษัท ฮอบส์ซิส จ ากัด 15,230,300.00       บริษัท ฮอบส์ซิส จ ากัด 15,230,300.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.9/2560
ท าหุน่จ าลองและต้นแบบ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 2.บริษัท เพอร์เฟค 2.บริษัท เดอะ โซลิสจ ากัด 15,221,800.00       ต่ าสุดอยู่ภายใน
จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ชุด ไดแด๊กติก จ ากัด วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท ทรี บี เอส จ ากัด

หนา้ที ่4



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

4.บริษัท ฮอบส์ซิส จ ากัด

5.บริษัท เดอะโซลิส จ ากัด

6.บริษัท จปิาถะ
ไอเดีย จ ากัด

7.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด
ธนกันต์ก่อสร้าง

12 ซ้ือครุภณัฑ์รายการ รถเข็น จ านวน 2 คัน 7,197.40                7,197.40                ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 7,197.40                บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 7,197.40                มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
(มหาชน) (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่16 ธค  59

ต่ าสุดอยู่ภายใน
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วงเงินงบประมาณ
ไทยอีเล็คทรอนิกส์ 8,774.00                

14 จา้งท าหนังสือประชาสัมพันธ(์sales kit) 90,950.00              90,950.00              ตกลงราคา - 1.บริษัท พร้ินต้ิง ฮอลล์ 90,950.00              บริษัท พร้ินต้ิง ฮอลล์ 90,950.00              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/23
จ านวน 5,000 เล่ม จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2559

2.บริษัท สิริอักษร 96,300.00              วงเงินงบประมาณ
เพรส จ ากัด

15 ค่าวสัดุ  จ านวน  1  รายการ 18,616.00              18,616.00              ตกลงราคา - 1.บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 18,616.00              บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 18,616.00              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/34
ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

16 ค่าวสัดุ 2 รายการ 164,500.00            164,500.00            ตกลงราคา - 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 164,500.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 164,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/33

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

17 ค่าวสัดุ 12 รายการ 88,236.21              88,236.21              ตกลงราคา - 1.บริษัท เอมท้อบ 88,236.21              บริษัท เอมท้อบ จ ากัด 88,236.21              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/39

จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่5



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าวสัดุ 11  รายกาย 2,075.40            2,075.40            ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 2,075.40            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 2,075.40            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03/

บรรณาสารสเตชั่น บรรณาสารสเตชั่น เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2559

เนอร่ี เนอร่ี วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 3,642.28            
วริิยะ 1995
3.บริษัท แอล.ที.วาย. 3,662.61            
ซี. บิสสิเนส จ ากดั

19 ค่าวสัดุ 2 รายการ 14,493.15              14,493.15              ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,493.15              บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,493.15              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/42

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2559

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 18,714.30              วงเงินงบประมาณ

บรรณาสารสเตชั่นเนอร่ี

20 จ้างท าเหรียญเกยีรตินิยมพร้อมกล่อง 25,200.00          25,200.00          ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 25,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 25,200.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/30

เหรียญ  จ านวน 14 ชุด ภัทรการพิมพ์ ภัทรการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซองแขก 42,500.00          42,500.00          ตกลงราคา - 1.บริษัท สิริอักษร 42,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 42,500.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/31

ผู้มีเกยีรติและผู้ปกครอง เพรส จ ากดั ภัทรการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่27 ธนัวาคม 2559

จ านวน 2,500 บาท 2.บริษัท พร้ินต้ิง 44,137.50          วงเงินงบประมาณ

ฮอลล์ จ ากดั

22 จ้างตัดฉลองพระองค์ครุยปริญญาดุษฎี 18,000.00          18,000.00          ตกลงราคา - 1.ร้านอลังการ 17,120.00          ร้านอลังการ 17,120.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/34

บัณฑิตกติติมศักด์ิ สมเด็จพระเทพ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2559

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี วงเงินงบประมาณ

จ านวน 1 องค์

23 จ้างท าของที่ระลึก เพือ่ทูลเกล้าฯ 20,000.00          20,000.00          ตกลงราคา - 1.นายสมคิด สิงคเวหน 200,000.00        นายสมคิด สิงคเวหน 200,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/36

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.นายณัฐพิสิฐ จนัทร์ปุก 35,000.00          เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2559

(ภาพวาดสมเด็จพระเทพฯ พร้อมกรอบ) วงเงินงบประมาณ

24 ค่าวสัดุ จ านวน 6 รายการ 50,878.50          50,878.50          ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 50,878.50          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 50,878.50          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0247/50

(โครงการพิธพีระราชทานปริญญาฯ) ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่6



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างเหมาบริการเรือล่องแม่น้ า 7,000.00            7,000.00            ตกลงราคา - นางสาวกลุชา เลิศสิทธพิันธ์ 7,000.00            นางสาวกลุชา เลิศสิทธพิันธ์ 7,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 21 ธค.59
โครงการ "การเสวนาวชิาการและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/
ลงพืน้ที่ศึกษาแหล่งมรดกวฒันธรรม วงเงินงบประมาณ
และชุมชนโบราณบริเวณลุ่มน้ า
นครชัยศรี"

26 ซ้ือวสัดุ จ านวน 8 รายการ 17,394.00          17,394.00          ตกลงราคา - หจก.วริิยะ 1995 17,152.10          หจก.วริิยะ 1995 17,152.10          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0247/45
โครงการ "การเสวนาวชิาการและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 22 ธค.59
ลงพืน้ที่ศึกษาแหล่งมรดกวฒันธรรม วงเงินงบประมาณ
และชุมชนโบราณบริเวณลุ่มน้ า
นครชัยศรี"

27 ต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภัย 5,561.75            5,561.75            ตกลงราคา - นางลัดดาวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ 5,561.75            นางลัดดาวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์ 5,561.75            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 22 ธค.59
รถยนต์ราชการ จ านวน 5 คัน เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/

วงเงินงบประมาณ

28 จ้างเปล่ียนดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ 13,375.00          13,375.00          ตกลงราคา - 1.บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 13,375.00          บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 13,375.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที0่179/24
(ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

29 ซ้ือวสัดุส านักงานรายการหมึกพิมพ์ 132,647.90        132,647.90        ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 13,749.50          บริษัท เอ็มจีเอ็ม 13,749.50          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/35
จ านวน 17 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากดั อินเตอร์เนชั่นแนบ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

2.ร้าน ทีพีพี พร้ินต้ิง 136,750.00        

30 วสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 19,173.33          19,173.33          ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 19,173.33          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 19,173.33          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/48
วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท พรพรรณวรี จ ากดั 21,335.80          

31 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 8 รายการ 67,535.00          67,535.00          ตกลงราคา - 1.ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เกต็ต้ิง 67,535.00          ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เกต็ต้ิง 67,535.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที0่247/47
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2559

2.ร้าน กจิรุ่งโรจน์พาณิชย์ 69,025.00          วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

32 ซ้ืออุปกรณ์หลอดไฟฟ้า 6,692.85            6,692.85            ตกลงราคา - ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 6,692.85            ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 6,692.85            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2559
วงเงินงบประมาณ

33 จ้างเหมาบริการรถตู้ 8,780.00            8,780.00            ตกลงราคา - นายโฆษิต การนอก 8,780.00            นายโฆษิต การนอก 8,780.00            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
จ านวน 2 คัน เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

34 ซ้ือน้ ายาล้างจาน 5,296.50            5,296.50            ตกลงราคา - บริษัท ไทยสจ็วต 5,296.50            บริษัท ไทยสจ็วต 5,296.50            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

34 ซ้ือแถบแม่เหล็กชนิด 2 หน้า 21,935.00          21,935.00          ตกลงราคา - บริษัท ไทยสจ็วต 21,935.00          บริษัท ไทยสจ็วต 21,935.00          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/36
ส าหรับหนังสือ เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 1,634.96            1,634.36            ตกลงราคา - ร้านสายส่ีการพิมพ์ 1,634.36            ร้านสายส่ีการพิมพ์ 1,634.36            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559
วงเงินงบประมาณ

37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 15,765.65          15,765.65          ตกลงราคา - บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 15,765.65          บริษัท ซีโอแอล จ ากดั 15,765.65          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/36
จ านวน 24 รายการ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2559

วงเงินงบประมาณ

38 จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพ ์ 4,494.00            4,494.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 4,494.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 4,494.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/
อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559
ซีสเท็มส์ ซีสเท็มส์ ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

39 จา้งซ่อมบ ารุงรถราชการ 800.00               800.00               ตกลงราคา  - บริษัท พริมาไทร์ 800.00               บริษัท พริมาไทร์ 800.00               มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/
40-0922 นครปฐม จ ากดั จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559
(ปะยางรถราชการ) ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จา้งซ่อมบานกระจกหน้าต่าง 1,500.00            1,500.00            ตกลงราคา  - ร้านเช้าอลูมิเนียม 1,500.00            ร้านเช้าอลูมิเนียม 1,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/
(เปล่ียนยางรองกระจก) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559
จ านวน 1 งาน ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซ่อมบ ารุงราชการ 5,000.00            5,000.00            ตกลงราคา  - ร้านประพันธอ์อโต้แอร์ 5,000.00            ร้านประพันธอ์อโต้แอร์ 5,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/
นค 3372 นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 22 ธนัวาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมเคร่ืองเนทเวอร์คอนาไลซิส 25,252.00          25,252.00          ตกลงราคา  - บริษัท ไออาร์ซี 22,252.00          บริษัท ไออาร์ซี 22,252.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/25
ยี่ห้อ Agilent technologies เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยี จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2559
จ านวน 1 เคร่ือง ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 11,220.00          11,220.00          ตกลงราคา  - ร้าน ดี.ซี.แอร์บัส 11,220.00          ร้าน ดี.ซี.แอร์บัส 11,220.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/33
40-0922 นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 ธนัวาคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

44 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 12,293.23          12,293.23          ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้า 12,293.23          บริษัท โตโยต้า 12,293.23          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/27
จ านวน 4 คัน นครปฐม ผู้จ าหน่าย นครปฐม ผู้จ าหน่าย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560

โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

45 จา้งซ่อมบ ารุงรถราชการ 4,520.75            4,520.75            ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้า 4,520.75            บริษัท โตโยต้า 4,520.75            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/
นค 1495 นครปฐม นครปฐม ผู้จ าหน่าย นครปฐม ผู้จ าหน่าย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559

โตโยต้า จ ากดั โตโยต้า จ ากดั ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้มาขอรบั เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจ้าง รายละเอียด รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

หรอืจ้าง (บาท) ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์

วันที่   31    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

46 จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพ ์FUJI XEROX 179,235.70        179,235.70        ตกลงราคา  - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 179,235.70        บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 179,235.70        มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/26
รุ่น DC5000AP จ านวน 1 เคร่ือง (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

47 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 38,900.00          38,900.00          ตกลงราคา  - นายอุทัย อ าพันธเ์สน 38,900.00          นายอุทัย อ าพันธเ์สน 38,900.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/22
อาคารหอพกัฝึกอบรม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2559
(รัตนโกสินทร์เพลส) ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 16 เคร่ือง วงเงินงบประมาณ

48 จ้างท าซองบรรจุข้อสอบ 34,775.00          34,775.00          ตกลงราคา เค.พ.ีเอส. กรุ๊ป 34,775.00          เค.พ.ีเอส. กรุ๊ป 34,775.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/32
ครบถ้วน และเสนอราคา 19 ธนัวาคม 2559
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

49 ซ้ือวสัดุ 40 รายการ 28,667.00          28,667.00          ตกลงราคา บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น 28,667.00          บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น 28,667.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0247/40
จ ากดั จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา 19 ธนัวาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

50 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 10,000.00          10,000.00          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิวศิริพร 10,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิวศิริพร 10,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/28
ขนาด 50 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน เดินรถ เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา 22 ธนัวาคม 2559

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ
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