
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 ครุภัณฑ์ 912,000.00     912,000.00     สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท เบญจะ. 911,147.80     บริษัท เบญจะ. 911,147.80     มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.29/2559

จํานวน 3 รายการ      ไทยอีเล็คโทรนิคส์      ไอ.ที.จํากัด ไอ.ที. จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ม.ค. 2559

ประกอบด้วย 2. บริษัท พี.ที. 2. บริษัท พี.ที. 911,720.00     ต่ําสุดอยู่ภายใน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์      เน็ตเวิร์ค จํากัด     เน็ตเวิร์ค จํากัด วงเงินงบประมาณ

    สําหรับงาน 3. บริษัท ทูเค

    ประมวลผลแบบที่ 1     ซัพพลาย จํากัด

    จํานวน 22 เครื่อง 4. บริษัท เบญจะ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์      ไอ.ที. จํากัด

    โน้ตบุ้ค สําหรับงาน 5. บริษัท อัพเปอร์ 

     ประมวลผล     คอมพิวเตอร์ จํากัด

    จํานวน 6 เครื่อง 6. บริษัท ฮิโตะ

3. เครื่องพิมพ์     (ประเทศไทย) จํากัด

    ชนิดเลเซอร์/ 7. บริษัท ทาร์เล้นท์

    ชนิด LED ขาวดํา      เทคโนโลยี จํากัด

    แบบ Network 8. บริษัท กู้ดเดย์ จํากัด

    แบบที่ 1 9. บริษัท เจ.เอส.บี.199

    จํานวน 14 เครื่อง     เซอร์วิส จํากัด

    10. บริษัท โปรวายเดอร์ 

      ซัพพลาย(2001) จํากัด

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2 เครื่องพิมพ์ไวนิล 1,391,000.00   1,391,000.00   สอบราคา 1.บริษัท เอส.พี.เค. 1. บริษัท เอมท้อบ จํากัด 1,380,300.00   บริษัท เอมท้อบ 1,380,300.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.30/2559

ชนิดพ่นหมึก   เทคโนโลยี่ จํากัด 2. บริษัท เอส.พี.เค. 1,389,930.00    จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ม.ค. 2559

จํานวน 1 ชุด 2. บริษัท พี-เน็ท      เทคโนโลยี จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

      เอ็นเนอจี วงเงินงบประมาณ

     คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

3.บริษัท เทคโนโลยี่ 2004

   จํากัด (สํานักงานใหญ่)

4. บริษัท เอมท้อบ จํากัด

5.บริษัท นิยมบุญ 

    ซีสเต็มส์ จํากัด

6. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

     พี แอนด์ 

7. เอส ดิจิตอล 

    โดย นายไพฑูรย์

    มินขุนทด

3 ปรับปรุงระบบเสียง 1,402,074.50   1,402,074.50   สอบราคา 1. บริษัท เอวี เทค 1. บริษัท พี-เน็ท 1,390,893.00   บรษัท พี-เน็ท 1,390,893.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.32/2559

ตามสายเพื่อการ     ซีสเต็มส์ จํากัด     เอ็นเนอจี เอ็นเนอจี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 ม.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์ 2. บริษัท เท็น     คอมมิวนิเคชั่น คอมมิวนิเคชั่น ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 ระบบ     อินทีเกรดเต็ด     จํากัด  จํากัด วงเงินงบประมาณ

    ซิสเต็ม 2. บริษัท นิยมบุญ 1,400,630.00   

    (ประเทศไทย) จํากัด      ซีสเต็มส์ จํากัด

3.  บริษัท พี-เน็ท

    เอ็นเนอจี

    คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

4. บริษัท ซีคู เทค จํากัด

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

    มิสเตอร์เซอร์วิส

     แอนด์ เทคโนโลยี

6. บริษัท นิยมบุญ

     ซีสเต็มส์ จํากัด

4 เครื่องมือวัด 550,000.00     550,000.00     สอบราคา บริษัท เอ็นเทค บริษัท เอ็นเทค 550,000.00     บริษัท เอ็นเทค 550,000.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.33/2559

ประสิทธิภาพการเผาไหม้  แอสโซซิเอท จํากัด แอสโซซิเอท จํากัด แอสโซซิเอท จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

และก๊าซไอเสีย ต่ําสุดอยู่ภายใน

จากปล่องระบาย วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 ชุด

5 ครุภัณฑ์โครงการ 3,813,300.00   3,813,300.00   ประกวดราคา 1. บริษัท เอ ซี เอ็ม บริษัท พีพีเอ็น 3,800,000.00   บริษัท พีพีเอ็น 3,800,000.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.27/2559

เตรียมความพร้อมสู่ อิเล็กทรอนิกส์     ดีเวลอปเมนท์ จํากัด ซิสเต็ม จํากัด ซิสเต็ม จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ประชาคมอาเซียน (e-bidding) 2. บริษัท พีพีเอ็น ต่ําสุดอยู่ภายใน

โครงการจัดตั้งศูนย์     ซิสเต็ม จํากัด วงเงินงบประมาณ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ 3. ห้างหุ้นส่วน จํากัด

และภาษาสําหรับ      สิณารัตน์ก่อสร้าง

ภาคการผลิตและ 4. บริษัท เอสเอ็นซี 

การบริการ    เวิลด์ไวด์ จํากัด

เพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 1 ห้อง

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

6 ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน 2,710,000.00   2,710,000.00   ประกวดราคา 1. บริษัทไทยพัฒนา 1. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 1,273,700.00   บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 1,273,700.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.31/2559

การสํานักงาน อิเล็กทรอนิกส์     ครุภัณฑ์จํากัด      ออฟฟิศ  ออฟฟิศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559

วิจัยและพัฒนา (e-bidding) 2. บริษัท วิศวกรรม      เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 2,497,634.00   เฟอร์นิเจอร์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

ตําบลศาลายา      สื่อสาร จํากัด 2. บริษัท เดอะ จํากัด วงเงินงบประมาณ

 อําเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท บลูเคอร์ จํากัด     โกลบอลวัน จํากัด

จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 3. บริษัท สยามสตีล 1,330,000.00   

 จํานวน 1 ชุด     ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จํ    อินเตอร์เนชั่นแนล

5. บริษัท อาทิตย์     จํากัด (มหาชน)

    2004 จํากัด 4. บริษัท ดีไซน์ 1,949,000.00   

6. บริษัท อินเทลเล็คท์      ออลเทอร์เนทีฟ 

    เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด      จํากัด

7. บริษัท เดอะ 5. บริษัท เพรสซิเด๊นท์ 1,191,760.00   

    โกลบอลวัน จํากัด     ออฟฟิศ

8. บริษัท โฮมเซฟ     เฟอร์นิเจอร์

     แอนด์ สตีล    จํากัด

     เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

9. บริษัท เจ เอ็ม

    ไพร์ จํากัด

10. บริษัท สยามสตีล

     อินเตอร์เนชั่นแนล 

     จํากัด (มหาชน)

11. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

       ทีปกร 2014

12. บริษัท ดีไซน์

      ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด
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แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13. บริษัท เอส.เค.

     โฮม แอนด์ 

เดกคอร์ จํากัด

14. ห้างหุ้นส่วน จํากัด

       สิณารัตน์ก่อสร้าง

15. บริษัท ช.เอราวัณ

       มอเตอร์ นครปฐม

       จํากัด

16. บริษัท บูทเทค จํากัด

17. บริษัท เพรสซิเด๊นท์

       ออฟฟิศ

       เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

18. นาย ธวัชชัย เกิดพิกุล

7 ซื้อวัสดุฝึก 89,903.54       89,903.54       ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 89,903.54       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 89,903.54       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/18

จํานวน 21 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 ม.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี.เค. 94,880.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

อีเล็คทริค วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อวัสดุกีฬา 14,500.00       14,500.00       ตกลงราคา 1. บริษัท วัน 9456 จํากัด 14,500.00       บริษัท วัน 9456 จํากัด 14,500.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/7

จํานวน 2 รายการ 2. บริษัท กีฬาภัณฑ์ จํากัด 16,766.90       ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 16,488.70       16,488.70       ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อก 16,488.70       บริษัท ฟูจิ ซีร็อก 16,488.70       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/9
(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่7 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 ซื้อวัสดุรายการกระเป๋า 24,000.00       24,000.00       ตกลงราคา 1.บริษัท กรีนเวิลด์ 24,000.00       1.บริษัท กรีนเวิลด์ 24,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/10
มาร์เก็ตติ้ง จํากัด มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่12 ม.ค. 2559
2.บริษัท ซี แอนด์ ท ี 28,248.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

กิ๊ฟท์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

11 ซื้อวัสดุ 577.80            577.80            ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 577.80            ห้างหุ้นส่วนจํากัด 577.80            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
จํานวน 1 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา 12-ม.ค.-59

2.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 611.09            ต่ําสุดอยู่ภายใน

 (มหาชน) วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุ 14 รายการ 171,775.00     171,775.00     ตกลงราคา 1.ร้านครีเอทีฟ พริ้นติ้ง 171,775.00     ร้านครีเอทีฟ พริ้นติ้ง 171,775.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/12
แอนด์ การ์ด แอนด์ การ์ด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่13 ม.ค. 2559
2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 194,349.45     ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,204.89       18,204.89       ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,204.89       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,204.89       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/13
จํานวน 23 รายการ วิริยะ1995 วิริยะ1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่18 ม.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 19,652.69       ต่ําสุดอยู่ภายใน

 ลิ้มพาณิชย์ วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท ซี.ที.ทีเอ็น. 19,343.46       
กรุ๊ป จํากัด

หนา้ที ่6



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

14 ซื้อวัสดุทางการศึกษา 39,282.91       39,282.91       ตกลงราคา 1.บริษัท ทีทีเค 39,282.91       บริษัท ทีทีเค 39,282.91       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/14
จํานวน 39 รายการ ซายเอนซ์ จํากัด ซายเอนซ์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่18 ม.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 44,597.60       ต่ําสุดอยู่ภายใน

ซายน์เคมี วงเงินงบประมาณ

15 ซื้อวัสดุ 695.00            695.00            ตกลงราคา 1.ร้าน แผ่นดินทอง 695.00            ร้าน แผ่นดินทอง 695.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
จํานวน 7 รายการ มินิมาร์ท มินิมาร์ท ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่18 ม.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,105.76          ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท Elegance 10,760.04       
Hotel Products จํากัด

16 ซื้อวัสดุ 8,933.00          8,933.00          ตกลงราคา ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 8,933.00          ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 8,933.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่20 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุ 8,933.00          8,933.00          ตกลงราคา ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 8,933.00          ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 8,933.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่20 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อวัสดุ 3,518.16          3,518.16          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ1995 3,518.16          ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ199 3,518.16          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03
จํานวน 3 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที ่21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 2,407.50          2,407.50          ตกลงราคา 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 2,407.50          บริษัท เอ็มจีเอ็ม 2,407.50          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 1 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,985.30          ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อวัสดุกีฬา 355,900.00     355,900.00     ตกลงราคา บริษัท แกรนด์สปอร์ต 355,900.00     บริษัท แกรนด์สปอร์ต 355,900.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/21

จํานวน 23 รายการ กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,016.50          1,016.50          ตกลงราคา 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 1,016.50          1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 1,016.50          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/9

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

2.บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 1,080.00          วงเงินงบประมาณ

22 จ้างทําโล่ 21,000.00       21,000.00       ตกลงราคา ร้าน โชคชัย ( 2009 ) 21,000.00       ร้าน โชคชัย (2009) 21,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/27

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมา 70,000.00       70,000.00       ตกลงราคา นาย ธนภัทร บัวเบา 70,000.00       นาย ธนภัทร บัวเบา 70,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/31

จํานวน 2 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่8



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

24 จ้างทําโล่ 48,000.00       48,000.00       ตกลงราคา นาย วิวัฒน์ กุลจันทร์ 48,000.00       นาย วิวัฒน์ กุลจันทร์ 48,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/32

จํานวน 2 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างทําเกียรติบัตร 7,200.00          7,200.00          ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟ พริ้นติ้ง 7,200.00          ร้านครีเอทีฟ พริ้นติ้ง 7,200.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/35

พร้อมกรอบ 72 ชุด แอนด์ การ์ด แอนด์ การ์ด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 จ้างถ้วยรางวัล 30,000.00       30,000.00       ตกลงราคา ร้านภูษาภัณฑ์ 30,000.00       ร้านภูษาภัณฑ์ 30,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/36

พระราชทาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างทําฉากผ้าใบ 20,000.00       20,000.00       ตกลงราคา นายเสียม สุภาภรณ์ประดับ 20,000.00       นายเสียม สุภาภรณ์ประดับ 20,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/37

ขนาด 3x10 ม. ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

พร้อมไม้เนื้อแข็ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 จ้างเหมาบริการรถตู้ 18,000.00       18,000.00       ตกลงราคา นายคเณศ  มีสุวรรณ 18,000.00       นายคเณศ  มีสุวรรณ 18,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/41

จํานวน 3 คัน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่9



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

29 จ้างซักผ้า 28,440.00       28,440.00       ตกลงราคา ร้านแอ๊วซักอบรีด 28,440.00       ร้านแอ๊วซักอบรีด 28,440.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/42

จํานวน 6 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 จ้างเหมาบริการรถตู้ 30,000.00       30,000.00       ตกลงราคา นายโทน อํานวยพร 30,000.00       นายโทน อํานวยพร 30,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/46

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับ 28,000.00       28,000.00       ตกลงราคา นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 28,000.00       นางทิพวรรณ สิงห์เล็ก 28,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/47

ขนาด 50 ที่นั่ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 จ้างซักผ้า 2,649.00          2,649.00          ตกลงราคา ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,649.00          ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,649.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 14 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 8,000.00          8,000.00          ตกลงราคา นายประพันธ์ นาสุบิน 8,000.00          นายประพันธ์ นาสุบิน 8,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

นค 2891 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่10



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

34 จ้างงานบริการ 79,929.00       79,929.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 79,929.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 79,929.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/0175

ซ่อมแซมทั่วไป ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมครุภณฑ์ และ 35,042.50       35,042.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 35,042.50       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 35,042.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/0175

จ้างย้ายพัดลมระบายอากาศ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

จํานวน 1 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 8,000.00          8,000.00          ตกลงราคา ร้านประพันธ์ออโต้แอร์ 8,000.00          ร้านประพันธ์ออโต้แอร์ 8,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 2891 นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 ม.ค. 2559

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างซ่อม 31,820.00       31,820.00       ตกลงราคา นายอุทัย อําพันธ์เสน 31,820.00       นายอุทัย อําพันธ์เสน 31,820.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/39

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 ม.ค. 2559

จํานวน 7 เครื่อง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อม 13,300.00       13,300.00       ตกลงราคา นายอุทัย อําพันธ์เสน 13,300.00       นายอุทัย อําพันธ์เสน 13,300.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/0175

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่11



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

39 จ้างซ่อม 18,520.00       18,520.00       ตกลงราคา นายอุทัย อําพันธ์เสน 18,520.00       นายอุทัย อําพันธ์เสน 18,520.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/0175

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จ้างซ่อม 11,700.00       11,700.00       ตกลงราคา นายอุทัย อําพันธ์เสน 11,700.00       นายอุทัย อําพันธ์เสน 11,700.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/31

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 81,801.50       81,801.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 81,801.50       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 81,801.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/0175

จํานวน 3 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 23,005.00       23,005.00       ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว 23,005.00       บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว 23,005.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/33

จํานวน 1 เครื่อง เม้นท์ โซลูชั่นส์ เม้นท์ โซลูชั่นส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ม.ค. 2559

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 13,161.00       13,161.00       ตกลงราคา บริษัท อี วาย เอส จํากัด 13,161.00       บริษัท อี วาย เอส จํากัด 13,161.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/29

จํานวน 1 เครื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่12



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

44 จ้างซ่อมบํารุง 37,977.51       37,977.51       ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านครปฐม 37,977.51       บริษัท โตโยต้านครปฐม 37,977.51       มีคุณสมบัติถูกต้อง  ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/43

รถยต์ราชการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 ม.ค. 2559

 นค 2891 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

45 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 81,801.50       81,801.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 81,801.50       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 81,801.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/44

จํานวน 3 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

46 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 114,971.50     114,971.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 114,971.50     ห้างหุ้นส่วนจํากัด 114,971.50     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/30

จํานวน 5 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 ม.ค. 2559

และจ้างย้ายพัดลม ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

47 จ้างซ่อมบํารุง 164,445.09     164,445.09       ตกลงราคา ร้านสยามนานาภัณฑ์ 164,445.05     ร้านสยามนานาภัณฑ์ 164,445.05     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/48

รถอีแต๋นบรรทุกน้ํา ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 ม.ค. 2559

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 13,161.00       13,161.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 13,161.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 13,161.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/29

จํานวน 1 เครื่อง อี วาย เอส อี วาย เอส ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่13



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

49 วัสดุฝึกคณะสถาปัตยกรรม 180,390.00     180,390.00     ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 89,164.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 89,164.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0241/50

ศาสตร์และการออกแบบ เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 2559

จํานวน 24 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 101,286.20     ต่ําสุดอยู่ภายใน

1995 วงเงินงบประมาณ

50 วัสดุฝึกคณะสถาปัตยกรรม 87,970.00       87,970.00       ตกลงราคา 1.บริษัท ภควิน จํากัด 26,526.00       บริษัท ภควิน จํากัด 26,526.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/6

ศาสตร์และการออกแบบ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 45,235.00       ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 2559

จํานวน 13 รายการ เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

51 วัสดุฝึกคณะสถาปัตยกรรม 107,060.00     107,060.00     ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 57,252.49       ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 57,252.49       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/5

ศาสตร์และการออกแบบ 1995 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 4 ม.ค. 2559

จํานวน 22 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 71,143.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย วงเงินงบประมาณ

52 วัสดุงาน 146,200.00     146,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 114,072.70     ห้างหุ้นส่วนจํากัด 114,072.70     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/15 

เทคโนโลยีการศึกษา ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 19 ม.ค. 2559

จํานวน 14 รายการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

 

53 ต่ออายุกรรมธรรม์ 5,561.75          5,561.75          ตกลงราคา บริษัท วิริยะประกันภัย 5,561.75          บริษัท วิริยะประกันภัย 5,561.75          มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ประกันภัยรถยนต์ จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่  22 มค.59

ราชการ จํานวน 5 คัน นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วงเงินงบประมาณ

สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์

หนา้ที ่14



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

54 วัสดุฝึกเพื่อใช้ 320,240.00     320,240.00     ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 271,365.00     ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 271,365.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/20

สําหรับการเรียนการสอน เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 26 ม.ค. 2559

จํานวน 59 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 299,157.02     ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

55 จ้างพิมพ์หนังสือระเบียบ 97,134.60       97,134.60       ตกลงราคา - บริษัท สิริอักษร 97,134.60       บริษัท สิริอักษร 97,134.60       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0175/28

การสอบคัดเลือกเข้า เพลส จํากัด เพลส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค. 2559

ศึกษาต่อพร้อม ใบสมัคร ต่ําสุดอยู่ภายใน

ประจําปีการศึกษา 2559 วงเงินงบประมาณ

(รอบรับตรง) 5,100 เล่ม

56 จ้างทํากระเป๋า 47,500.00       47,500.00       ตกลงราคา - บริษัท พี แอนด์ อาร์ 47,500.00       บริษัท พี แอนด์ อาร์ 47,500.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0175/38

มหาวิทยาลัย 500 ใบ โปรดดักส์ จํากัด โปรดดักส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 19 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

57 วัสดุ 2 รายการ 59,330.00       59,330.00       ตกลงราคา - ร้านสุไพรัตน์ 59,330.00       ร้านสุไพรัตน์ 59,330.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/16

ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

58 วัสดุ 1 รายการ 14,712.50       14,712.50       ตกลงราคา - บริษัท สิริสิน เอ็นจิเนียริ่ง 14,712.50       บริษัท สิริสิน เอ็นจิเนียริ่ง 14,712.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/16

(กาวเม็ดไสกาว) (2000) จํากัด (2000) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่15



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

59 วัสดุ 4 รายการ 88,275.00       88,275.00       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 88,275.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 88,275.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/18

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

60 วัสดุ 8 รายการ 98,982.49       98,982.49       ตกลงราคา - บริษัท เอ็ม บี เอ 98,982.49       บริษัท เอ็ม บี เอ 98,982.49       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/25

อินเตอร์เนชั่น แนล จํากัด อินเตอร์เนชั่น แนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 25 ม.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่16


