
เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

5 ก.ค. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางซอมแซมสวิตซตก และฟวสหมอ

แปลงไฟฟา บริเวณอาคาร48 จํานวน 1 

งาน

6,360.00             1 ส.ค. 65 076507000103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ง)

8 ก.ค. 65 105513004762 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 4,815.00             20 ก.ค. 65 8937317 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

6 ก.ค. 65 3102100882141 จางถายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 97 ชุด นพพรพริ้นติ้ง 4,850.00             12 ก.ค. 65 289/11772 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ข)

12 ก.ค. 65 0994000163690 

0994000163690 

0203529000696 

0107559000184

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1รอ.    

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1รอ.หาง

หุนสวนจํากัด ชลบุรีสันติสุข                                        

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 รายการ    1,000.00   

2,650.00   

1,000.00    

1,100.00

20 ก.ค. 65     TIO000016507000590        

  TIO000016507000597        

TIO000016507001245    

12179/608943

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

1 ส.ค. 65 3102100882175 จางถายเอกสาร จํานวน 100 ชุด นพพรพริ้นติ้ง 500.00 2 ส.ค. 65 164/4655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ง)

8 ส.ค. 65 3100903188396 สวนพลูพิมพเขียว จางสแกนแบบปรับปรุงหองเรียนทฤษฎี

และหองปฏิบัติการ อาคาร๔๘ ชั้น๘ ชั้น

๙ และชั้น๑๐ รวมงานเพดานและผนัง 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๗ แผน 

ขนาด A๑ เปน Flash drive จํานวน ๑ 

อัน

1,340.00             10 ส.ค. 65 3/135 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ง)

18 ส.ค. 65 3102100882175 ซื้อชุดตรวจโควิด ๑๙ (SARS-CoV-๒ Antigen Test Kit) 

จํานวน ๖๖ ชุด

นพพรพริ้นติ้ง              3,960.00 19 ส.ค. 65 164/4656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ง)

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน

18 ส.ค. 65         0994000163690          

                       

0994000163690 

0107559000184

กิจการสวัสดิการภายใน ส.พัน ๑ รอ. สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง                                                  สถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1รอ.       บริษัท 

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 รายการ           2,000.00    

                         

    1,070.00  

1,150.00

24 ส.ค. 65           178/08878                 

                    

TIO000016508000768 

12190/609485

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

26 ส.ค. 65 0105538076244 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับตูทําน้ําเย็น ขนาด 18.9 ลิตร 

จํานวน 72 ถัง

บริษัท ทีพีไอพาณิชย จํากัด 3,456.00         29 ส.ค. 65 R9A221F00906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา

56 วรรคหนึ่ง (๒) (ง)

26 ก.ย. 65 0994000165200 การไฟฟานครหลวง จางซอมแซมฟวสหมอแปลงไฟฟา 

บริเวณอาคาร 4/1 และอาคาร 4/4 

จํานวน 1 งาน

2,300.00             28 ก.ย. 65 076509000308 0

27,581.00       



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน



เลยประจําตัวผูเสียภาษ/ี จํานวนเงินรวม

เลขบัตรประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสที่.......4.........(เดือน......กรกฎาคม.........พ.ศ...2565.....ถึง เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2565........)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุที่จัดจาง
เอกสารอางอิง 

เหตุผลสนับสนุน
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