
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 ปรับปรุงระบบ  1,732,009.00  1,732,009.00 ประกวดราคา 1. บริษัท เอวี เทค บริษัท สตาร์คาสท์ 1,700,000.00     บริษัท สตาร์คาสท์ 1,700,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.34/2559

แสดงภาพและเสียง อิเล็กทรอนิกส์      ซีสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559

ห้องประชุมคเชนทร์ (e-bidding) 2. บริษัท สตาร์คาสท์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 งาน     คอร์ปอเรชั่น จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

     พี แอนด์ เอส ดิจิตอล

2 ครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 166,000.00    166,000.00    ตกลงราคา  - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 165,000.00        ห้างหุ้นส่วนจํากัด 165,500.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0242/28

ประกอบด้วย 33,000.00          อุ่นรุ่งทรัพย์ อุ่นรุ่งทรัพย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

1. เครื่องมัลติมีเดีย     คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

    โปรเจคเตอร์ 99,000.00          ซีสเท็มส์ ซีสเท็มส์ วงเงินงบประมาณ

    ระดับ XGA ขนาด 3,000 2. บริษัท นิลเจริญ 167,883.00        

    ANSI Lumens      แอ็ดวานซ์

2. เครื่องปรับอากาศ      โซลูชั่น

    แบบแยกส่วน 20,000.00           เทรดดิ้ง จํากัด

   ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 14,000.00      3. บริษัท เพาเวอร์ 169,916.00        

    (มีระบบฟอกอากาศ)      คอนเน็กซ์ จํากัด

    ขนาด 24,000 บีทียู

   จํานวน 3 เครื่อง

3. เครื่องทําลายเอกสาร

    จํานวน 1 เครื่อง

4. รถเข็น จํานวน 1 คัน

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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3 กล้องถ่ายภาพนิ่ง 73,830.00      73,830.00      ตกลงราคา  - 1. บริษัท พลสิริ 73,830.00          บริษัท พลสิริ 73,830.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0242/27

ระบบดิจิตอล     อิมพอร์ต โซลูชั่น  อิมพอร์ต ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

ความละเอียด     จํากัด โซลูชั่น จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

18 ล้านพิกเซล 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 74,953.50          วงเงินงบประมาณ

จํานวน 3 ตัว    ไทยอีเล็คโทรนิคส์

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 75,000.00          

     อุ่นรุ่งทรัพย์

     คอมพิวเตอร์

    ซีสเท็มส์

4. บริษัท โฟโต้ 77,700.00          

     โซลูชันส์ จํากัด

4 เครื่องวัดทางไฟฟ้าเคมี 990,000.00    990,000.00    สอบราคา 1. บริษัท ฟอร์ทิส 1. บริษัท ฟอร์ทิส 989,215.00        บริษัท ฟอร์ทิส 989,215.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.35/2559

จํานวน 1 เครื่อง     เทรดดิ้ง จํากัด      เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559

2. บริษัท เพอร์เฟค 2. บริษัท เพอร์เฟค 990,000.00        ต่ําสุดอยู่ภายใน

     ไดแด๊กติก จํากัด     ไดแด๊กติก จํากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท สกาน่า 3. บริษัท สกาน่า 1,050,000.00     

    เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

5 ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู 70,980.00      70,980.00      ตกลงราคา  - 1. บริษัท เอส เค เอ็น 57,726.50          บริษํท เอส เค เอ็น 57,726.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0242/30

จํานวน 13 ตู้      อินเตอร์เทรด อินเตอร์เทรด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ก.พ 2559

    กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 62,400.00          วงเงินงบประมาณ

    พี.ทู.เอ็กซ์เพิร์ต

    ซัพพลาย
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สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2559   
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6 ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ 2,400,973.00 2,400,973.00 e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท พี-เน็ท 2,394,660.00     บริษัท พี-เน็ท 2,394,660.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.36/2559

เพื่อการประชาสัมพันธ์     อันดามันพัฒนา     เอ็นเนอจี เอ็นเนอจี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ก.พ. 2559

จํานวน 1 ชุด 2. บริษัท พอร์ทต้า     คอมมิวนิเคชั่น จํากัด คอมมิวนิเคชั่น ต่ําสุดอยู่ภายใน

    คอม จํากัด 2. บริษัท ใบบุญ 2,400,545.00      จํากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท ลาเวลล์     มัลติมีเดีย แอนด์

    เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด      เซอร์วิส จํากัด

4. บริษัท เอฟ เอ็ม จี

     โฮลดิ้ง จํากัด    

5. บริษัท พี-เน็ท

     เอ็นเนอจี 

    คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

6. บริษัท เอสทีพี

     อินตริเกต จํากัด

7. บริษัท ซันเซอร์วิส

     แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด

8. บริษัทใบบุญ

    มัลติมีเดียแอนด์

    เซอร์วิสจํากัด

9. บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. 

    มีเดีย จํากัด

10. บริษัท ทาร์เล้นท์

     เทคโนโลยี จํากัด

11. บริษัท นาบัว

      กรุ๊ป จํากัด

12. บริษัท ครีเอท

      อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด
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13. บริษัท เจเอ็นที

       เมดิคอล แอนด์

       เซอร์วิส จํากัด

14. บริษัท ซี-คอน รีเทล

      คอร์ปอเรชั่น จํากัด

15. บริษัท เวลตี้

       ครีเอชั่น จํากัด

16. บริษัท เอฟ แอนด์ 

      เอ็น อินเตอร์พลัส จํากัด

17. บริษัท ที.เค.

      คอนเทค จํากัด

18. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

       ยาซาวา 

      คอนสตรัคชั่น 1999

19. ห้างหุ้นส่วน จํากัด

       สิณารัตน์ก่อสร้าง

20. จอมบึงคอมพิวเตอร์

21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

       พุทธกาล ควีน

22. ธ.รัตนธาวิน

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,530.85     23,530.85     ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 23,530.85         1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 23,530.85         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/22

 (มหาชน)  (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 27,541.80         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ
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8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,703.71     23,703.71     ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 23,703.71         1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 23,703.71         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/23

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

2.บริษัท ภควินจํากัด 26,322.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 61,755.05     61,755.05     ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 61,755.05         1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 61,755.05         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/24

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 82,166.37         ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 502.90          502.90          ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 502.90              บริษัท เอ็มจีเอ็ม 502.90              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 1 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

2.บริษัท พีแอนด์บี 560.00              ต่ําสุดอยู่ภายใน

อินโนเวชั่น จํากัด วงเงินงบประมาณ

11 ซื้อวัสดุ 44 รายการ 54,014.14     54,014.14     ตกลงราคา - บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 54,014.14         บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 54,014.14         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/25

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,724.10     16,724.10     ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 16,724.10         บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์ 16,724.10         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/26

จํานาน ๖ รายการ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส 21,964.96         ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็น พี เซิร์ฟ 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13 จ้างเหมา จํานวน 2 รายการ 69,800.00     69,800.00     ตกลงราคา - นายมนตรี ถนัดค้า 69,800.00         นายมนตรี ถนัดค้า 69,800.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/1

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 ซื้อวัสดุ จํานวน 8 รายการ 1,453.00       1,453.00       ตกลงราคา - ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,453.00           ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,453.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03 

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน 2,610.80       2,610.80       ตกลงราคา - 1.บริษัท แสงงามกรุ๊ป 2,610.80           1.บริษัท แสงงามกรุ๊ป 2,610.80            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

(2535) จํากัด (2535) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,136.00           วงเงินงบประมาณ

ไทยอีเล็คโทรนิคส์

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 86,940.00     86,940.00     ตกลงราคา - 1.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 86,940.00         ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 86,940.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/29

จํานวน 18 รายการ 2.ร้าน เอ พี อาร์ 90,590.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559

มาร์เก็ตติ้ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุ 10 รายการ 27,400.00     27,400.00     ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 27,400.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 27,400.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/32

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1๖ ก.พ. 2559

2.บริษัท แอร์ เพาเวอร์ 29,927.90         ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 22 รายการ 72,072.00     72,072.00     ตกลงราคา - 1.ร้าน เอพีอาร์ 72,072.00         ร้าน เอพีอาร์ 72,072.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/33

มาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559

2.ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 74,875.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 ซื้อวัสดุหมึก 3 รายการ 28,883.58     28,883.58     ตกลงราคา - 1.บริษัท ออฟฟิศโซน จํากดั 28,883.58         บริษัท ออฟฟิศโซน จํากัด 28,883.58         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/34

2.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 32,908.92         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 ก.พ. 2559

อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อวัสดุฝึก 21 รายการ 92,341.00     92,341.00     ตกลงราคา - บริษัท แอร์ เพาเวอร์ 92,341.00         บริษัท แอร์ เพาเวอร์ 92,341.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/35

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 10,622.96     10,622.96     ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 10,622.96         บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 10,622.96         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/37

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24,986.64     24,986.64     ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 24,986.64         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 24,986.64         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/39

จํานวน  24 รายการ วิริยะ 1995 จํากัด วิริยะ 1995 จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ก.พ. 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

23 จ้างทําเอกสาร 2,400.00       2,400.00       ตกลงราคา - นายวุฒิพร พรพุทธศรี 2,400.00           นายวุฒิพร พรพุทธศรี 2,400.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมาบริการรถตู้ 7,500.00       7,500.00       ตกลงราคา - นายภิศนุชัย ภู่ดนตรี 7,500.00           นายภิศนุชัย ภู่ดนตรี 7,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 คัน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการ 185,788.38   185,788.38   ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 185,788.38      บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 185,788.38       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/38

หมึกพิมพ์ จํานวน 4 รายการ (ประเทศไทย)จํากัด (ประเทศไทย)จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 39,177.25     39,177.25     ตกลงราคา - บริษัท บุ๊คเน็ท จํากัด 39,177.25         บริษัท บุ๊คเน็ท จํากัด 39,177.25         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/40

จํานวน 22 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ก.พ. 2559

22 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 29,260.75     29,260.75     ตกลงราคา - บริษัท อมรินทร์ บุ๊คส์ 29,260.75         บริษัท อมรินทร์ บุ๊คส์ 29,260.75         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/41

จํานวน 55 รายการ เซ็นเตอร์ จํากัด เซ็นเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ก.พ. 2559

136 เล่ม 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

28 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ 469.00          469.00          ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 469.00              ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 469.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 จ้างซักผ้า 894.00          894.00          ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 894.00              ร้านแอ๊วซักอบรีด 894.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 12 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 2 รายการ 154,080.00   154,080.00   ตกลงราคา - บริษัท สิริอักษร 154,080.00      บริษัท สิริอักษร 154,080.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/12

เพรส จํากัด เพรส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 48,150.00     48,150.00     ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 48,150.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 48,150.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/11

จํานวน 2 รายการ เดอะเบสท์โฆษณา 1992 เดอะเบสท์โฆษณา 1992 ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 จ้างซักผ้า 1,521.00       1,521.00       ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,521.00           ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,521.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ก.พ. 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

33 จ้างซ่อมสวิทซ์ต่อ 14,980.00     14,980.00     ตกลงราคา - บริษัท เบญจะ ไอ.ที.จํากัด 14,980.00         บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จํากดั 14,980.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/2

ระบบอินเตอร์เน็ต ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วงเงินงบประมาณ

34 จ้างซ่อมบํารุง 15,831.72     15,831.72     ตกลงราคา - บริษัท สหพัฒนพันธ์ จํากัด 15,831.72         บริษัท สหพัฒนพันธ์ จํากดั 15,831.72         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/5

รถยนต์ราชการหมายเลข ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ก.พ. 2559

ทะเบียน 40-0922 ต่ําสุดอยู่ภายใน

นครปฐม วงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมบํารุงดั๊มเปอร์ 21,410.70     21,410.70     ตกลงราคา - บริษัท ไพบูลย์เพชรบุรี 21,410.70         บริษัท ไพบูลย์เพชรบุรี 21,410.70         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/3

จํานวน 1 คัน จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซ่อมโทรทัศน์สี 7,811.00       7,811.00       ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,811.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,811.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 2 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 7,167.50       7,167.50       ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้า นครปฐม 7,167.50           บริษัท โตโยต้า นครปฐม 7,167.50            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

นค 2824 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

38 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,100.00       5,100.00       ตกลงราคา - นายอุทัย อําพันธ์เสน 5,100.00           นายอุทัย อําพันธ์เสน 5,100.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 เครื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7,500.00       7,500.00       ตกลงราคา - นายอุทัย อําพันธ์เสน 7,500.00           นายอุทัย อําพันธ์เสน 7,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 3 เครื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จ้างตรวจสภาพ 535.00          535.00          ตกลงราคา - บริษัทราชพฤกษ์วิศวกรรม 535.00              บริษัทราชพฤกษ์วิศวกรรม 535.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ระบบก๊าซเอ็นจีวีประจําปี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

รถยนต์ราชการ 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างตรวจสภาพ ตรอ. 400.00          400.00          ตกลงราคา - ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00              ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ประจําปีรถยนต์ราชการ นครปฐม นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

จํานวน 2 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

ทะเบียน นค2889 วงเงินงบประมาณ

และนค2891

42 จ้างถ่ายแบบแปลน พิมพ์ขาว 8,100.00       8,100.00       ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 8,100.00           ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 8,100.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 405 แผ่น ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ก.พ. 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

43 จ้างถ่ายแบบแปลน 10,392.00     10,392.00     ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 10,392.00         ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 10,392.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0176/6

พิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 กพ.59

จํานวน 866 แผ่น ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

44 ซื้อวัสดุในโครงการบริการ 31,500.00     31,500.00     ตกลงราคา - ร้านกิจเจริญพัฒน์ 31,500.00         ร้านกิจเจริญพัฒน์ 31,500.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/31

วิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 กพ.59

"การถ่ายทอดองค์ความรู้การ ต่ําสุดอยู่ภายใน

ปั้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณ วงเงินงบประมาณ

สู่เยาวชนเพื่อความยั่งยืน"

45 จ้างเปลี่ยนดรัมลูกกลิ้ง 33,384.00     33,384.00     ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 33,384.00         บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 33,384.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0176/7

สร้างภาพและชุดลูกยางดึง (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 กพ.59

กระดาษอัตโนมัติบนฝาเครื่อง ต่ําสุดอยู่ภายใน

และตัวกดต้นฉบับ วงเงินงบประมาณ

46 ต่ออายุกรมธรรม์ 1,112.35       1,112.35       ตกลงราคา - บริษัท วิริยะประกันภัย 1,112.35           บริษัท วิริยะประกันภัย 1,112.35            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ประกันภัยรถยนต์ จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ก.พ. 2559

นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วงเงินงบประมาณ

สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์

47 จ้างถ่ายแบบแปลน 9,696.00       9,696.00       ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 9,696.00           ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 9,696.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

พิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ก.พ. 2559

จํานวน 808 แผ่น 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

48 วัสดุ 1 รายการ 3,210.00        3,210.00        ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,210.00            1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,210.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

49 วัสดุ 1 รายการ 2,461.00        2,461.00        ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,461.00            ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,461.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

สหธรภัณฑ์การปก สหธรภัณฑ์การปก ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ก.พ. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างทําใบแสดงผลการศึกษา 72,760.00      72,760.00      ตกลงราคา - บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียว 72,760.00          บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียว 72,760.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/49

(Transcript)ฉบับสมบูรณ์ ริตรีพริ้นท์ จํากัด ริตรีพริ้นท์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559

จํานวน 10,000 ใบ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

51 จ้างทําริบบิ้น สีแดง 15,000.00      15,000.00      ตกลงราคา - 1.บริษัท จรัสชัยธุรกิจ 15,000.00          บริษัท จรัสชัยธุรกิจ 15,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/50

ปั้มโลโก้ทอง จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัย (RMUTR) 2.บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

5 ม้วน จํากัด วงเงินงบประมาณ

52 ของที่ระลึก (ที่ชาร์ทแบต 93,150.00      93,150.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 93,150.00          ห้างหุ้นส่วนจํากัด 93,150.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/50

สํารองสกรีนโลโก้มหาวิทยลัย ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 ก.พ. 2559

พร้อมกล่องบรรจุ 135 ชุด 2.บริษัท ฟรีสไตล์ฮอลิเดย์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด 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  กุมภาพันธ์ 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

53 วัสดุ 1 รายการ 3,954.72        3,954.72        ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,954.72            ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,954.72             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ก.พ. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

54 จ้างลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ 8,988.00        8,988.00        ตกลงราคา - บริษัท สยามสปอร์ต 8,988.00            บริษัท สยามสปอร์ต 8,988.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

สยามกีฬารายวันเนื่องในวาระ ซินดดเดทจํากัด ซินดดเดทจํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 ก.พ. 2559

ครบรอบ 31 ปี มหาชน มหาชน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

55 วัสดุ 1 รายการ 7,490.00        7,490.00        ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,490.00            1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,490.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

(บัตรพลาสติก) ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559

2.บริษัท ยาเวย์โซลูชั่น ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่14


