
เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง
1 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการ 65,743.64             65,743.64        ตกลงราคา                  - นางสาวคริษฐา 64,000.00 นางสาวคริษฐา 64,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่

ไวนิล 1 งาน พันธุ์เดิมวงษ์ พันธุ์เดิมวงษ์ ครบถ้วน และ 0179/46
เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่1 กพ. 60

อยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณ

2 ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 170,000.00             170,000.00        ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 165,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 165,000.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.23/2560
อาคารคณะบริหารธุรกจิ ตรีรัตนภัณฑ์ ตรีรัตนภัณฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2560
จ านวน 1 ระบบ ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ผ้าม่านในหอประชุมบัวสวรรค์ 500,000.00             500,000.00        ตกลงราคา  - ร้าน พิม เด คอร์ & อาร์ต 499,000.00            ร้าน พิม เด คอร์ 499,000.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.31/2560
(1,500 ที่นั่ง) จ านวน 1 งาน & อาร์ต ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

4 ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์ 217,000.00             217,000.00        ตกลงราคา  - บริษัท ซีอาร์ซี เมดดิเทค 210,790.00            บริษัท ซีอาร์ซี 210,790.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.28/2560
เพือ่ใช้ผลิตส่ือการเรียนการสอน จ ากดั เมดดิเทค ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560
จ านวน 1 ชุด จ ากดั ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

5 ครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 754,770.00             754,770.00        สอบราคา 1. บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 1. บริษัท ฟอร์ทิส 747,930.00            บริษัท ฟอร์ทิส 747,930.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.27/2560
ประกอบด้วย     จ ากัด     เทรดด้ิง จ ากัด เทรดด้ิง จ ากดั ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ก.พ. 2560
1. อปุกรณ์ส าหรับวิเคราะห์อมิพิแดนซ์ 596,200.00             596,200.00        2. บริษัท ณชิต จ ากัด 2. บริษัท ณชิต จ ากัด 751,500.00            ต่ าสุดอยูภ่ายใน
    ส าหรับวัดความต้านทานเชิงซ้อน 3. บริษัท สกาน่า เอ็นจเินียร่ิง 3. บริษัท สกาน่า 753,000.00            วงเงินงบประมาณ
    จ านวน 1 ชุด     จ ากัด     เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด
2. ปั๊มสุญญากาศพร้อมอปุกรณ์ 158,500.00             158,500.00        
    ก าเนิดภาวะสุญญากาศ/
    กา๊ซแวดล้อม จ านวน 1 ชุด  

6 ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการ 1,080,000.00          1,080,000.00     สอบราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 1,068,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 1,068,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.26/2560
บริหารธุรกจิระหว่างประเทศ     ไทยอีเล็คโทรนิคส์     ไทยอเีล็คโทรนิคส์ ไทยอเีล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560
อาคารอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติการ 2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 2. บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ 1,080,000.00         ต่ าสุดอยูภ่ายใน
นวัตกรรม จ านวน 3 ห้อง     ตรีรัตนภณัฑ์     จ ากดั วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์
    จ ากัด
4. ร้าน วพีีเค เซอร์วสิเซส

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

7 จา้งท ากรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 43,050.00             43,050.00        ตกลงราคา 1.นายณัฐพิสิฐ 1.นายณัฐพิสิฐ 43,050.00            นายณัฐพิสิฐ จนัทร์ปุก 43,050.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/45
สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ จนัทร์ปุก จนัทร์ปุก เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่1 กุมภาพันธ ์2560
บดินทรเทพยวรางกูร ขนาด 25 * 21 นิว้ 2.บริษัท พีแอนด์บี 2.บริษัท พีแอนด์บี 47,150.00            วงเงินงบประมาณ
จ านวน 41 กรอบ อินโนเวชั่น จ ากัด อินโนเวชั่น จ ากัด

8 ป้ายประชาสัมพันธ ์คณะสถาปัตยกรรม 20,000.00             20,000.00        ตกลงราคา 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 18,800.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 18,800.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/20
ศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 1 ชุด พ.ีที.เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย พ.ีที.เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย พ.ีที.เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่2 กุมภาพันธ ์2560

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 2.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วงเงินงบประมาณ
ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์

9 ค่าวสัดุ จ านวน 2 รายการ 65,698.00             65,698.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 1.บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 65,698.00            บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 65,698.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/22
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่3 กุมภาพันธ ์2560

วงเงินงบประมาณ

10 ค่าวสัดุ จ านวน 1 รายการ 17,441.00             17,441.00        ตกลงราคา 1.บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 1.บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 17,441.00            บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ 17,441.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/25
(สวท.) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่7 กุมภาพันธ ์2560

วงเงินงบประมาณ

11 เคร่ืองพิมพ์ภาพดิจติอลอัตโนมัติ 5,070,000.00        5,070,000.00   e-bidding 1.บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 1.บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิ 5,060,000.00       บริษัท เอมท้อบ จ ากัด 5,029,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย เลขที่
จ านวน 1 ชุด (ประเทศไทย) จ ากัด เนียร่ิงเซอร์วสิ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน สซ.24/2560

2.บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิ 2.บริษัท ไฮเอลเบิร์กกราฟ 5,070,000.00       วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 8 ก.พ. 2560
เนียร่ิงเซอร์วสิ จ ากัด ฟิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
3.บริษัท ไฮเอลเบิร์กกราฟ 3.บริษัท เอมท้อบ จ ากัด 5,029,000.00       
ฟิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
4.บริษัท จอย วชิั่น จ ากัด
5.บริษัท เอมท้อบ จ ากัด
6.บริษัท จวิเอชั่น จ ากัด
7.บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
จ ากัด
8.บริษัท เอสซีที เอนวกิรีน
จ ากัด
9.บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด
10.บริษัท พีเอ็นเอ็น
บิสซิเนส กรุ๊ป จ ากัด
11.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
สิณารัตน์ก่อสร้าง 
12.สิณิฎาการโยธา

หนา้ที ่2



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

12 จา้งลงประชาสัมพันธท์างหนังสือพิมพ์ 8,988.00               8,988.00          ตกลงราคา 1.บริษัท สยามสปอร์ต 1.บริษัท สยามสปอร์ต 8,988.00             บริษัท สยามสปอร์ต 8,988.00              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือ ศธ 0582.03/
สยามกีฬารายวนั ซินดิเทค จ ากัด ซินดิเทค จ ากัด ซินดิเทค จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่16 ก.พ. 2560

(มหาชน) (มหาชน) (มหาชน) วงเงินงบประมาณ

13 ครุภณัฑ์หอ้งประชุมสัมมนาทางวชิาการ 1,590,000.00        1,590,000.00   สอบราคา 1.บริษัท เวอซิว กรุ๊ป จ ากัด 1.บริษัท ไฮบริด เทคโน 1,575,000.00       บริษัท สตาร์คาสท์ 1,550,100.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย เลขที่
จ านวน 1 ชุด 2.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด โลยี จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน สซ.25/2560

ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 2.บริษัท ย.ูเอวไีอที จ ากัด 1,561,000.00       วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 16 ก.พ. 2560
3.บริษัท พ.ีซี.ซี.พลัส จ ากัด 3.บริษัท สตาร์คาสท์ 1,550,100.00       
4.บริษัท อิมเมจ วชิวล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
1993 จ ากัด
5.บริษัท ไฮบริด เทคโน
โลยี จ ากัด
6.บริษัท ย.ูเอวไีอที จ ากัด
7.บริษัท สตาร์คาสท์
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

14 ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัส าหรับ 850,000.00           850,000.00      สอบราคา 1.บริษัท ดีไทย โปรเฟส 1.บริษัท ดีไทย โปรเฟส 844,000.00          บริษัท ดีไทย โปรเฟส 844,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย เลขที่
เวบ็แอพพลิเคชั่น FortiWeb600D ชันนัล เซอร์วสิ จ ากัด ชันนัล เซอร์วสิ จ ากัด ชันนัล เซอร์วสิ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน สซ.29/2560
จ านวน 1 ชุด 2.ซีอาร์ซี เมดดิเทค 2.ซีอาร์ซี เมดดิเทค 848,000.00          วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 21 ก.พ. 2560

จ ากัด จ ากัด

15 จา้งผลิตวดิีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 300,000.00           300,000.00      ตกลงราคา 1.บริษัท บอนด์ แอล. 1.บริษัท บอนด์ แอล. 300,000.00          บริษัท บอนด์ แอล. 300,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจา้ง เลขที่
พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน สบ.29/2560
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 23 ก.พ. 2560
พรรษา จ านวน 1 งาน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพนวตักรรมการจดั 4,000,000.00        4,000,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ 1.บริษัท เพอร์เฟค 3,989,000.00       บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 3,984,680.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย เลขที่
การ รายการ หอ้งปฏบิัติการเรียนรู้ภาษา จ ากัด ไดแด็กติก จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน สซ.30/2560
อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 1 หอ้ง 2.บริษัท เพอร์เฟค 2.บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 3,984,680.00       วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 23 ก.พ. 2560

ไดแด็กติก จ ากัด จ ากัด
3.บริษัท ฟอร์ทิส เทรดด้ิง 3.บริษัท สกาน่า เอ็นจิ 3,991,000.00       
จ ากัด เนียร่ิง จ ากัด
4.บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด
5.บริษัท คูณพันพิม จ ากัด
6.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยอร์จ
วศิวการโยธา

หนา้ที ่3



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

7.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  
เจา้พระยาริเวอร์ 1991
8.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
สิณารัตน์ก่อสร้าง
9.สิณิฎาการโยธา

17 กรอบรูป จ านวน 7 รายการ 262,000.00           262,000.00      ตกลงราคา 1.นายณัฐพิสิฐ 1.นายณัฐพิสิฐ 262,000.00          นายณัฐพิสิฐ จนัทร์ปุก 262,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจา้ง เลขที่
จนัทร์ปุก จนัทร์ปุก เสนอราคาเหมาะสมภายใน สบ.30/2560
2.บริษัท เจพีควอลิต้ี 2.บริษัท เจพีควอลิต้ี วงเงินงบประมาณ ลงวนัที ่ 24 ก.พ. 2560
จ ากัด จ ากัด

18 จา้งตรวจสภาพระบบก๊าซเอ็นจวีี 535.00                  535.00             ตกลงราคา  - บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม 535.00                 บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม 535.00                  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ  11 มกราคม 2560
ประจ าปี รถยนต์ราชการ 1 คัน จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/

วงเงินงบประมาณ

19 จา้งตรวจสภาพ ตรอ. ประจ าปี 400.00                  400.00             ตกลงราคา - ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00                 ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00                  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 11 มกราคม 2560
รถยนต์ราชการ จ านวน 2 คัน นครปฐม นครปฐม เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/
ทะเบียน นค2889 และนค2891 วงเงินงบประมาณ

 
20 จา้งถ่ายแบบแปลน พิมพ์เขียว 10,200.00             10,200.00        ตกลงราคา - ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 10,200.00            ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 10,200.00             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจา้ง เลขที ่0179/40

ขนาด A1 งานปรับปรุงร้ัวและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่16 มกราคม 2560
ทางเข้าออกฯ วงเงินงบประมาณ
จ านวน 680 แผ่น

21 จา้งซักผ้า จ านวน 12 รายการ 858.00                  858.00             ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 858.00                 ร้านแอ๊วซักอบรีด 858.00                  ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ 0582.03
ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่2 กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

22 ซ้ือวสัดุโครงการ จ านวน 2 รายการ 9,523.00               9,523.00          ตกลงราคา - บริษัท ดูโปร 9,523.00              บริษัท ดูโปร 9,523.00               ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ 0582.03
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่3 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

23 วสัดุโครงการ 10,814.92             10,814.92        ตกลงราคา - บริษัท อาร์ซีไอ 10,814.92            บริษัท อาร์ซีไอ 10,814.92             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/31
แล็บสแกน จ ากัด แล็บสแกน จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่16 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ
บริษัท สกอร์ฟิลด์ จ ากัด 14,400.00            

หนา้ที ่4



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

24 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,200.00               4,200.00          ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 4,200.00              หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 4,200.00               ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ 0582.03
พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่17 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

25 ซ้ือวสัดุส านักงานรายการหมึกพิมพ์ 157,054.60           157,054.60      ตกลงราคา - บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 157,054.60          บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 157,054.60           ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/40
จ านวน 6 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่23 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

26 ซ้ือผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 43,656.00             43,656.00        ตกลงราคา - บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 43,656.00            บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 43,656.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/32
รุ่น DC5000 AP (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่17 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

27 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 14,733.90             14,733.90        ตกลงราคา - บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,733.90            บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,733.90             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/23
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่6 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

28 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 20,918.00             20,918.00        ตกลงราคา - ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตต้ิง 20,918.00            ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตต้ิง 20,918.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/29
ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่15 กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

29 ซ้ือวสัดุการศึกษา 19,875.00             19,875.00        ตกลงราคา - บริษัท ฟอร์ทิส 19,875.00            บริษัท ฟอร์ทิส 19,875.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/27
จ านวน 12 รายการ เทรดด้ิง จ ากัด เทรดด้ิง จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่10 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

30 ซ้ือวสัดุทางการศึกษา 19,939.45             19,939.45        ตกลงราคา - บริษัท ทีทีเค ซาย 19,939.45            บริษัท ทีทีเค ซาย 19,939.45             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/33
เอนซ์ จ ากัด เอนซ์ จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่17 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

31 ซ้ือวสัดุโครงการ 26,268.50             26,268.50        ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 26,268.50            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 26,268.50             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/30
เจเคเค เคมิคอล เจเคเค เคมิคอล ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่16 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

32 ซ้ือวสัดุฝึก 44 รายการ 42,914.00             42,914.00        ตกลงราคา - 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 42,914.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 42,914.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/24
ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ภายในวงวงเงิน 6 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ
2. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 45,068.75            
ปิยะกิจซัพพลาย

หนา้ที ่5



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14 รายการ 3,357.13               3,357.13          ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 3,357.13              หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 3,357.13               ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ศธ 0582.03
วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 ภายในวงวงเงิน 16 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

34 จา้งเหมา 2 รายการ 28,000.00             28,000.00        ตกลงราคา - นายมนตรี ถนัดค้า 28,000.00            นายมนตรี ถนัดค้า 28,000.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0180/7
ภายในวงวงเงิน 21  กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

35 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 26 รายการ 486,566.45           486,566.45      ตกลงราคา - 1. บริษัท พลสิริ อิมพอร์ต 486,566.45          บริษัท แกรนด์ สปอร์ต 486,566.45           ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/39
โซลูชั่น จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด ภายในวงวงเงิน 22  กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ
2. บริษัท แกรนด์ สปอร์ต 497,336.00          
กรุ๊ป จ ากัด

36 ซ้ือวสัดุฝึก 7 รายการ 52,490.00             52,490.00        ตกลงราคา - ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ 52,490.00            นายภาศิลป์ บ ารุงสวน 52,490.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/36
ภายในวงวงเงิน 23กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

37 ซ้ืออนาล็อกมัลติมิเตอร์ 30 ตัว 37,878.00             37,878.00        ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 37,878.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 37,878.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/37
ไทยอีเล็คโทรนิคส์ แสงเจริญซัพพลายส์ ภายในวงวงเงิน 24 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

38 ซ้ือวสัดุฝึก 97 รายการ 376,750.00           376,750.00      ตกลงราคา - ร้าน ษ.วอเตอร์เวร์ิค 376,750.00          ร้าน ษ.วอเตอร์เวร์ิค 376,750.00           ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/38
ภายในวงวงเงิน 24 กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน 61 รายการ 96,668.83             96,668.83        ตกลงราคา - 1. บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 96,668.83            บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 96,668.83             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/41
เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด ภายในวงวงเงิน 24 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ
2. บริษัท แอล.ที.วาย.ซี 97,142.09            
บิสสิเนส จ ากัด

40 ซ้ือหมึกพิมพ์โทนเนอร์สีด า 11,770.00             11,770.00        ตกลงราคา - 1. บริษัทเอ็มจเีอ็ม อินเตอร์ 11,770.00            บริษัท เอ็มจเีอ็ม อินเตอร์ 11,770.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/48
10 กล่อง เนชั่นแนล จ ากัด เนชั่นแนล จ ากัด ภายในวงวงเงิน 28  กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ
2. บริษัท อิงค์โปร จ ากัด 17,733.00            

41 ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 43 รายการ 21,072.30             21,072.30        ตกลงราคา - องค์การเภสัชกรรม 21,072.30            องค์การเภสัชกรรม 21,072.30             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/43
ร้านค้า 4 เทเวศร์ ร้านค้า 4 เทเวศร์ ภายในวงวงเงิน 24 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

หนา้ที ่6



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

42 ซ้ือวสัดุ จ านวน 5 รายการ 17,040.00             17,040.00        ตกลงราคา - บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,054.45            บริษัท เอ็มจเีอ็ม 14,054.45             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/28
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่15 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

43 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 2,710.31               2,710.31          ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 2,710.31              หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 2,710.31               ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03
ไทยอีเล็คโทรนิส์ ไทยอีเล็คโทรนิส์ ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่1 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

44 จา้งท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 1,891.76               1,891.76          ตกลงราคา - ร้านสายส่ีการพิมพ์ 1,891.76              ร้านสายส่ีการพิมพ์ 1,891.76               ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03
ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่24 กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

45 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 รายการ 51,579.35             51,579.35        ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 51,579.35            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 51,579.35             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่0248/34
ไทยอีเล็คโทรนิส์ ไทยอีเล็คโทรนิส์ ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่20 กุมภาพันธ ์2560

งบประมาณ

46 จา้งเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ
ขนาด 50 ทีน่ัง่ 48,000.00             48,000.00        ตกลงราคา - หา้งหุน้ส่วนนิวศิริพร เดินรถ 48,000.00            หา้งหุน้ส่วนนิวศิริพร เดินรถ 48,000.00             ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังจา้งเลขที ่0180/11

ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่20 กุมภาพันธ ์2560
งบประมาณ

47 จา้งเหมาบริการโครงการพัฒนา 684,000.00           684,000.00      - บริษัท เดสทิเนชั่น 684,000.00          บริษัท เดสทิเนชั่น 684,000.00           ราคาเหมาะสมอยู่ สบ.27/2560
มหาวทิยาลัยสู่ระดับสากล : แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที ่2 กุมภาพันธ ์2560
ศึกษาดูงานด้านการจดัการเรียน งบประมาณ
การสอนภาษาอังกฤษ
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

48 จา้งซ่อมเคร่ืองล้างจาน 17,546.82             17,546.82        ตกลงราคา  - บริษัท พีรพัฒน์ 17,546.82            บริษัท พีรพัฒน์ 17,546.82             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0180/6
จ านวน 1 เคร่ือง เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่21 กุมภาพันธ ์2560

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

49 จา้งซ่อมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 39,400.00             39,400.00        ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 39,400.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 39,400.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/49
จ านวน 2 เคร่ือง พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 กุมภาพันธ ์2560

ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7



เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ (บาท) ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กุมภาพันธ ์2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2560

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

50 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 23,358.10             23,358.10        ตกลงราคา  - บริษัท เคียวเซร่า 23,358.10            บริษัท เคียวเซร่า 23,358.10             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0180/10
จ านวน 1 เคร่ือง ด๊อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ด๊อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่23 กุมภาพันธ ์2560

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

51 จา้งซ่อมแซมกระจก (เปล่ียนกระจก) 15,500.00             15,500.00        ตกลงราคา  - ร้านรุ่งเรืองอลูมิเนียม 15,500.00            ร้านรุ่งเรืองอลูมิเนียม 15,500.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/48
จ านวน 1 งาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่6 กุมภาพันธ ์2560

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

52 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 12,626.00             12,626.00        ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 12,626.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 12,626.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/47
จ านวน 1 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่2 กุมภาพันธ ์2560
และเคร่ืองขยายเสียง (ไมโครโฟน) ต่ าสุดอยูภ่ายใน
จ านวน 1 รายการ (รายการหอ้ง วงเงินงบประมาณ
ปฏบิัติการกราฟฟิก)
จา้งซ่อมบ ารุงรถราชการ 3,605.90               3,605.90          ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,605.90              บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,605.90               มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
หมายเลขทะเบียน นค 2891 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่15 กุมภาพันธ ์2560
นครปฐม จ ากัด จ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน

วงเงินงบประมาณ

53 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,250.00               1,250.00          ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 1,250.00              หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 1,250.00               มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต พ.ีทู.เอ็กซ์เพิร์ต ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่16 กุมภาพันธ ์2560

ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

54 จา้งซ่อมกล้องภาพนิง่ดิจติอล 4,654.50               4,654.50          ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 4,654.50              หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 4,654.50               มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่15 กุมภาพันธ ์2560

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

55 จา้งซ่อมครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการ 32,528.00             32,528.00        ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 32,528.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 32,528.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0179/50
กราฟฟิก (ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่20 กุมภาพันธ ์2560
ประสิทธภิาพสูงส าหรับงานกราฟฟิก ต่ าสุดอยูภ่ายใน
แบบ PC ยี่หอ้ POWELL วงเงินงบประมาณ
รุ่น POWELL ACHILLES) จ านวน 9 เคร่ือง

56 จา้งซ่อมบ ารุงอีแต๋น 4 ล้อ ด๊ัม 15,091.28             15,091.28        ตกลงราคา  - บริษัท ไพบูลย์เพชรบุรี 15,091.28            บริษัท ไพบูลย์เพชรบุรี 15,091.28             มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่0180/1
จ านวน 2 คัน จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่20 กุมภาพันธ ์2560

ต่ าสุดอยูภ่ายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่8


