
เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

8 เม.ย. 65 3100903188396 สวนพลูพิมพเขียว

สแกนแบบงานปรับปรุงอาคาร 7 

ชั้น 1,2 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 อัน

1,800.00         12 เม.ย. 65 2/53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

8 เม.ย. 65 0125557004989 บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด ซื้อวัสดุสําหรับครุภัณฑเครื่องพิมพ 

ยี่หอ HP Laserjet Pro 400 MFP

 M425dn ฯ จํานวน 1 รายการ

3,959.00         10 พ.ค. 65 05263 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

11 เม.ย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางซอมแซมอุปกรณ บริเวณอาคาร

 48 จํานวน 1 งาน

2,040.00         22 เม.ย. 65 076504000104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

25 เม.ย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางซอมแซมสวิตซตก และฟวส

หมอแปลงไฟฟา บริเวณอาคาร 48

 จํานวน 1 งาน

6,110.00         17 พ.ค. 65 076504000106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

25 เม.ย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางซอมแซมหมอแปลงไฟฟา 

บริเวณอาคาร 4/2 และอาคาร 4/3

 จํานวน 1 งาน

3,220.00         17 พ.ค. 65 076504000107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน

26 เม.ย. 65 0105534043724 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย)

 จํากัด

ซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมลิฟตโดยสาร 

ประจําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวาคา 2550 จํานวน 2

 รายการ

4,708.00         26 พ.ค. 65 SVU422000466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

20 พ.ค. 65 994000163690 กิจการสวัสดิการภายใน ส.พัน1 รอ. 

สภานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักงาน

ใหญ

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 

รายการ

2,000.00         25 พ.ค. 65 350/17461 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

2 ม.ิย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางดับไฟซอมแซมสวิตซตกและ

ฟวสหมอแปลงไฟฟาบริเวณ 

อาคาร48 จํานวน 1 งาน

7,040.00         10 ม.ิย. 65 076506000001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

7 ม.ิย. 65      994000163690         

                       

0107559000184

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ

สวัสดิการ ส.พัน 1 รอ บริษัท ทีพีไอ 

โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 

รายการ

 1,400.00 

2,700.00 

1,000.00 

1,600.00

11 ม.ิย. 65 TLO000016506000382 

TLO000016506000390  

12167/608339  

12167/608340

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน

15 มิ.ย. 65 845555003202 

845555003202 

0835562003603 

0835561007389 

0775538000498 

0775538000498 

0105536080112 

0105536080112

บริษัท จิยางกูรเพาเวอรพลัส จํากัด  

บริษัท จิยางกูรเพาเวอรพลัส จํากัด  

บริษัท นาคสมบูรณสุข จัดกัด         

บริษัท บุญศิลป ปโตเลี่ยม ออยส จํากัด    

  บริษัทชางเผือกปโตเลี่ยม จํากัด          

 บริษัทชางเผือกปโตเลี่ยม จํากัด           

 บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด             

 บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คัน  2,000.00 

2,000.00 

2,000.00 

2,050.00 

1,900.00 

2,000.00 

1,260.00  

1,430.00

18 มิ.ย. 65     

18 มิ.ย. 65      

21 มิ.ย. 65     

21 มิ.ย. 65     

22 มิ.ย. 65     

22 มิ.ย. 65     

22 มิ.ย. 65     

22 มิ.ย. 65

TIO000016506000436  

TIO000016506000437 

IV0000028190 

IV0000024707 

TIO000516506000680 

TIO000516506000679      

ต22102031006162           

ต22101901011301

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

15 ม.ิย. 65 125553011506 บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 
เซอรวิส จํากัด

จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมลิฟตโดยสาร 

ยี่หอ KONE ประจําอาคาร ๓๖ จํานวน

 ๑ รายการ

2,140.00         15 ม.ิย. 65 PI65-0567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

22 ม.ิย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางดับไฟซอมแซมฟวสหมอแปลง

ไฟฟาบริเวณดานขาง อาคาร 14/1

 จํานวน 1 งาน

1,540.00         6 ก.ค. 65 076506000016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

22 ม.ิย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางดับไฟซอมแซมฟวสหมอแปลง

ไฟฟาบริเวณดานขาง อาคาร 14/1

 จํานวน 1 งาน

1,540.00         6 ก.ค. 65 076506000017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน

28 ม.ิย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางดับไฟซอมแซมสวิตซตกและ

ฟวสหมอแปลงไฟฟาบริเวณ

ดานขาง อาคาร33 จํานวน 1 งาน

4,320.00         6 ก.ค. 65 076506000211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ง)

30 ม.ิย. 65 0105555050088 บริษัท อินบอค-เอาทบอค จํากัด ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 4,403.05         7 ก.ค. 65 INV202207006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

มาตรา56 วรรคหนึ่ง (๒) 

(ข)

44,820.05        



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......3.........(เดือน......เมษายน.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน
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