
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 งานปรับปรุงห้อง 2,457,500.00    2,457,500.00    ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 2,350,000.00    บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง 2,247,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ปฏิบัติการกลาง อิเล็กทรอนิกส์  หงษ์ทอง การก่อสร้าง 2. บริษัท พิษณุนนท์ จํากัด 2,457,500.00    จํากัด ครบถ้วน และ สจ.21/2559

พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พล 3. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง 2,247,000.00    เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 2 มีค. 59

ตําบลศาลายา เฟอร์นิเจอร์ จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พล 2,229,793.30    งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ เฟอร์นิเจอร์

๑ ห้อง 4. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ (รายที่ 4  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จํากัด พล เฟอร์นิเจอร์ เสนอ

5. บริษัท เอฟ เอ็ม จี เอกสารในส่วนที่เป็นสาระ

โฮลดิ้ง จํากัด สําคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน

6. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

7. บริษัท เมเจอร์ ไซแอน มหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณา

ติฟิก โปรดักส์ จํากัด ให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก 

8. บริษัท โปรเจ็กท์

อินเตอร์เทค จํากัด

9. บริษัท หยูเวียต จํากัด

10. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรักชั่น จํากัด

11. บริษัท น่านน้ํา

วิศวกรรม จํากัด

12. บริษัท เก้าทัพ

วิศวกรรม จํากัด

13. บริษัท ทิ้วสุวรรณ

1970 จํากัด

14. บริษัท พิษณุนนท์ จํากัด 

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
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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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

15. บริษัท วุฒิภัทร

คอนสตรัคชั่น จํากัด

16. บริษัท เอสวีเอส อิน

โนเวชั่น จํากัด

17. ชัยพัฒนาศุภกิจ

18. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สยาม ท่าพระก่อสร้าง

19. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เพชร ฝั่งแดงก่อสร้าง

20. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

วิริยะพงศ์ก่อสร้าง

21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สิณารัตน์ก่อสร้าง

22. บริษัท ส.ขําเจริญ 

จํากัด

23. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

คุณปลิ้ม การโยธา

24. ช. เอกเจริญชัยกรุ๊ป

25. บริษัท กรกาญจน์

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

คอนสตรัคชั่น จํากัด

26. บริษัท เจเค ซีวิล 

จํากัด

27. บริษัท ศรัณยพงศ์

อินโนเวชั่น 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2 งานก่อสร้าง 294,900,000.00 294,900,000.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง 276,900,000.00 บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง 276,900,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารเรียนและ อิเล็กทรอนิกส์ หงษ์ทอง การก่อสร้าง จํากัด จํากัด ครบถ้วน และ สจ.22/2559

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท๊อป เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 28 มีค. 59

และเทคโนโลยี เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ อยู่ภายในวงเงิน

ตําบลศาลายา 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด งบประมาณ

อําเภอพุทธมณฑล เพชร รุ่งโรจน์โยธาการ

จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท สิทธิชัยเอนจิ

๑ อาคาร เนียริ่ง จํากัด

5. บริษัท ประยูรชัย 

(1984) จํากัด

6. บริษัท นําไกรยูนิเวอร์

แชล กรุ๊ป จํากัด

7. บริษัท บิลเลียด

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

8. บริษัท ธัญญ กรุ๊ป จํากัด

9. บริษัท 27วิศวกรรม 

จํากัด

10. บริษัท แปซิฟิค ริม

ริช กรุ๊ป จํากัด

11. บริษัท พอร์ทอล

 เฟรม (ไทยแลนด์) จํากัด

12. บริษัท ออฟฟิเชียล

อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอ

ริ่ง 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13. บริษัท คอนสตรัคชั่น

เอ็กคลูซีฟเนส จํากัด

14. บริษัท ไอเอสโอ

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

15. บริษัท สยามเอ็กเทนด์

 จํากัด

16. บริษัท บลูทีม 2015

จํากัด

17. บริษัท อิตาเลียนไทย

ดีเวล็อปเมนด์ จํากัด

18. บริษัท ซีอี 27

คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์

 จํากัด

19. บริษัท อัทโมสท์เทค

จํากัด

20. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เพชรณัฐพล เอ็นจิเนียริ่ง

21. บริษัท ไฮเทค

อินดัสเตรียล เซอร์วิส 

แอนด์

ซัพพลาย จํากัด

22. บริษัท พิษณุนนท์ 

จํากัด

23. บริษัท เวล เกรด

เอ็นจิเนียริ่ง 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

24. บริษัท สมบัติ ไพบูลย์

วิศวกรรม จํากัด

25. บริษัท ก่อแก้วชลบุรี

จํากัด

26. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

กองมณีก่อสร้าง

27. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ยอร์จวิศวการโยธา

28. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

จักรราชคอนสตรัคชั่น

29. ชัยพัฒนศุภกิจ

30. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ทีปกรการโยธา

31. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สยาม ท่าพระก่อสร้าง

32. บริษัท สุณัทร เทรด

ดิ้ง จํากัด

33. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พรรณาสกุลทอง

34. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

รัตนชาติการโยธา

35. บริษัท เคนเบอร์

ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

36. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

37. บริษัท วี.สถาปัตย์ 

จํากัด

38. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รวมชัยสถาปัตย์

39. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี

เอส ซีวิล คอนสตรัคชั่น

40. บริษัท ส.ขําเจริญ 

จํากัด

41. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อารียา ก่อสร้าง

42. บริษัท แสงชัยโชค 

จํากัด

43. บริษัท เมืองศิริ จํากัด

44. บริษัท กรกาญจน์

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

คอนสตรัคชั่น จํากัด

45. บริษัท เอส.เค.

เพาเวอร์ เอเบิล จํากัด

46. กิจการร่วมค้า เอเอส

เอ-ไอเอสโอ
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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3 โครงการอนุรักษ์ 490,000.00       489,743.27       ตกลงราคา                 - 1. นางสาวสุวรรณา 459,591.03       นางสาวสุวรรณา 459,591.03       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

พันธุ์กรรมพืช จิตติชัยเจริญ จิตติชัยเจริญ ครบถ้วน และ สจ.23/2559

อันเนื่องมาจาก 2. นายรัตนชัย ทัตตานนท์ 476,256.70       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 มีค. 59

พระราชดําริฯ อยู่ภายในวงเงิน

สมเด็จพระเทพ งบประมาณ

รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

โครงการสวนเฉลิม

พระเกียรติสิรินธร 

1 โครงการ 

4 รถบรรทุก 1,359,000.00    1,359,000.00    สอบราคา 1. บริษัท แสงฟ้า 1. บริษัท เอส. 1,359,000.00    บริษัท เอส. 1,359,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.39/2559

ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ     อีซูซุเซลส์ จํากัด     เมคาโน จํากัด เมคาโน จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

จํานวน 1 คัน 2. บริษัท ณัฐฏ์กร 2. บริษัท แสงฟ้า 1,487,300.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน

(ครั้งที่ 4)     ทรัค จํากัด      อีซูซุเซลล์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท ฟูโซ่ ทรัค 

    (ประเทศไทย) จํากัด

4. บริษัท เอส.

    เมคาโน จํากัด

5 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 2,390,400.00    2,390,400.00    ประกวดราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 2,300,000.00    บริษัท สยามสตีล 2,383,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.41/2559

ตําบลศาลายา อิเล็กทรอนิกส์     กรีน มัลติเทค 2. บริษัท สยามสตีล 2,383,000.00    อินเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559

อําเภอพุทธมณฑล (e-bidding) 2.บริษัทไทยพัฒนา     อินเตอร์เนชั่นแนล เนชั่นแนล จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

จังหวัดนครปฐม    ครุภัณฑ์จํากัด     จํากัด (มหาชน) (มหาชน) วงเงินงบประมาณ

จํานวน 16 ห้อง 3.บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

4.บริษัท เมนเทล จํากัด

5.บริษัท เซ๊าธ์สตาร์

   เน็ทเวิร์ค จํากัด

6.บริษัท ไอเอ็มดี

   เซอร์วิส จํากัด

7.บริษัท จิวเอชั่น จํากัด

8.บริษัท สยามสตีล

   อินเตอร์เนชั่นแนล

   จํากัด (มหาชน)

9.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

   ช. ชนฑกานต์

10.บริษัท ออล 

     เอ็กซิบิท จํากัด

11.บริษัท ฮักไมโคร

     บอท จํากัด

12.บริษัท ไมโคร 

     ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น 

     จํากัด

13.ห้างหุ้นส่วน จํากัด

      สิณารัตน์ก่อสร้าง

14.บริษัท อภิชาติ

    และกิตติก่อสร้าง จํากัด

15.บริษัท บูทเทค จํากัด

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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

6 ครุภัณฑ์โครงการ 4,000,000.00 4,000,000.00 ประกวดราคา 1.บริษัท เมนเทล จํากัด 1.บริษัท เมนเทล จํากัด 3,975,000.00 บริษัท เมนเทล 3,975,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.42/2559

พลังงานทดแทนและ อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษัท เดบิต 2. บริษัท เดบิต 3,995,000.00 จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (e-bidding)    ซิสเท็มส์ จํากัด     ซิสเท็มส์ จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

รายการห้องปฏิบัติการ 3.บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น วงเงินงบประมาณ

ควบคุมพลังงานในอาคาร     ไอที จํากัด

จํานวน 1 ชุด 4.ห้างหุ้นส่วน จํากัด 

    สิณารัตน์ก่อสร้าง

5.บริษัท อภิชาติและ

    กิตติก่อสร้าง จํากัด

6.บริษัท บูทเทค จํากัด

7 เครื่องพิมพ์ ชนิด LED สี 105,395.00       101,650.00       ตกลงราคา  - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 101,650.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 101,650.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/12

สําหรับกระดาษ      ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559

ขนาด A3 2. บริษัท คอม 104,411.21       ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง      เซ็นเตอร์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท พลสิริ 107,000.00       

     อิมพอร์ต โซลูชั่น จํากัด

8 จ้ดจ้างติดตั้งผ้าม่าน 205,138.80       205,138.80       ตกลงราคา  - 1. ร้านลาภเจริญ 205,138.80       ร้านลาภเจริญ 205,138.80       มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ. 37/2559

พร้อมรางและอุปกรณ์     ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 มี.ค. 2559

จํานวน 1 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 เวทีสําเร็จรูป 260,000.00       259,014.90       ตกลงราคา  - 1. บริษัท ซีบีออร์กา 259,014.90       บริษัท ซีบีออร์ 259,014.90       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ. 43/2559

จํานวน 1 ชุด     ไนเซอร์ จํากัด กาไนเซอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 31 มี.ค. 2559

2. บริษัท พลสิริ 288,900.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

    อิมพอร์ต โซลูชั่น จํากัด 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

10 เครื่องปรับอากาศ 88,000.00         88,000.00         ตกลงราคา  - 1. บริษัท เทพชัย 88,000.00         บริษัท เทพชัย 88,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/11

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น      อีเล็คทริค จํากัด อีเล็คทริค จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559

หรือชนิดแขวน 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,440.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

(มีระบบฟอกอากาศ)      ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

ขนาดไม่น้อยกว่า 

36,000 บีทียู

พร้อมติดตั้ง 

จํานวน 2 เครื่อง

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 32,300.06 32,300.06 ตกลงราคา - 1.บริษัท คอมพิวเตอร์ 32,300.06 1.บริษัท คอมพิวเตอร์ 32,300.06 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/42

รายการหมึกพิมพ์ ครบวงจร จํากัด ครบวงจร จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 มี.ค. 2559

จํานวน 3 รายการ 2.บริษัท อิงค์ ซัพพลาย 38,948.00 ต่ําสุดอยู่ภายใน

(ประเทศไทย) จํากัด วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,680.00 9,680.00 ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 9,680.00 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 9,680.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

รายการหมึกพิมพ์ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 มี.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 10,058.00 ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

13 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 14,500.64 14,500.64 ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 14,500.64 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 14,500.64 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/43

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 มี.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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 185,793.00 185,793.00 ตกลงราคา - 1.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 185,793.00 1.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 185,793.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/44

จํานวน 21 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 203,740.93 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 มี.ค. 2559

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 ซื้อวัสดุ 1,433.00 1,433.00 ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,433.00 ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,433.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 5 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 ซื้อวัสดุ 303.00 303.00 ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 303.00 ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 303.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 5 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 118,039.19 118,039.19 ตกลงราคา - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 118,039.19 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 118,039.19 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/47

จํานวน  15 รายการ ตรีรัตนภัณฑ์ ตรีรัตนภัณฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 153,853.16 ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อวัสดุฝึก 44 รายการ 79,238.85 79,238.85 ตกลงราคา - 1. บริษัท ฟินิกซ์ 79,238.85 1. บริษัท ฟินิกซ์ 79,238.85 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/48

ไซแอนติฟิค จํากัด ไซแอนติฟิค จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

2. บริษัท มิท 81,892.45 ต่ําสุดอยู่ภายใน

 เทคโนโลยี จํากัด 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 ซื้อวัสดุ 2 รายการ 11,449.00 11,449.00 ตกลงราคา - บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์ 11,449.00 บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์ 11,449.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/49

เนชั่นแนล จํากัด เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

2. บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 29,842.30 ต่ําสุดอยู่ภายใน

เซอร์วิส จํากัด วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อวัสดุฝึก 5 รายการ 49,910.49 49,910.49 ตกลงราคา - 1. บริษัท วาเลนซ์ ไฮเทค 49,910.49 1. บริษัท วาเลนซ์ ไฮเทค 49,910.49 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/50

จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

2. บริษัท สกอร์ฟิลด์ จํากัด 51,413.50 ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 ซื้อต้นไม้ จํานวน 2 รายการ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา - ร้านเถาวัลย์พันธ์ไม้ 18,000.00 ร้านเถาวัลย์พันธ์ไม้ 18,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/1

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 ซื้อวัสดุฝึก 38 รายการ 99,547.45 99,547.45 ตกลงราคา - 1. บริษัท ปรีดาพงษ์ษา จํากัด 99,547.45 บริษัท ปรีดาพงษ์ษา จํากัด 99,547.45 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/3

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 103,324.55 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 มี.ค. 2559

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ 16,950.00 16,950.00 ตกลงราคา - 1.ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 16,950.00 1.ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 16,950.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/7

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 20,330.00 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 มี.ค. 2559

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

24 ซื้อวัสดุฝึก 33 รายการ 25,057.26 25,057.26 ตกลงราคา - 1. บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 25,057.26 บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 25,057.26 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/8

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

2. บริษัท เคาเตอร์ 30,059.51 ต่ําสุดอยู่ภายใน

พลัส จํากัด วงเงินงบประมาณ

25 ซื้อวัสดุฝึก 22 รายการ 32,470.00 32,470.00 ตกลงราคา - 1. ร้านกิจรุ่งโรจน์ 32,470.00 1. ร้านกิจรุ่งโรจน์ 32,470.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/9

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 39,906.72 ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

26 ซื้อวัสดุ 6 รายการ 4,550.18 4,550.18 ตกลงราคา - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,550.18 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,550.18 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 มี.ค. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,569.35 ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ วงเงินงบประมาณ

27 ซื้อแถบแม่เหล็ก 8,988.00 8,988.00 ตกลงราคา - บริษัท เกรส 8,988.00 บริษัท เกรส 8,988.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง

จํานวน 2 กล่อง  ดิสทริบิวชั่น จํากัด  ดิสทริบิวชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 ซื้อวัสดุและ 4,761.55 4,761.55 ตกลงราคา - 1. บริษัท ซีโอแอล จํากัด 4,761.55 บริษัท ซีโอแอล จํากัด 4,761.55 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

เครื่องใช้สํานักงาน (มหาชน) (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559

10 รายการ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,135.66 ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

29 จ้างซักผ้า 1,010.00 1,010.00 ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,010.00 ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,010.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 6 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 จ้างซักผ้า 3,718.00 3,718.00 ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 3,718.00 ร้านแอ๊วซักอบรีด 3,718.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 6 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาการแสดง 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา - นายวรุฒม์  แซ่ตั้ง 3,000.00 นายวรุฒม์  แซ่ตั้ง 3,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชุดวัฒนธรรม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 มี.ค. 2559

อาเซียนร่วมใจ ต่ําสุดอยู่ภายใน

 จํานวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ

32 จ้างเหมางาน 11,500.00 11,500.00 ตกลงราคา - นางสาววรรณ์ดี ดวงแก้ว 11,500.00 นางสาววรรณ์ดี ดวงแก้ว 11,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่0176/17

ศิลปะประดิษฐ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 มี.ค. 2559

พร้อมอุปกรณ์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

 จํานวน 4 ชุด วงเงินงบประมาณ

33 จ้างซักผ้า 758.00 758.00 ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 758.00 ร้านแอ๊วซักอบรีด 758.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

34 จ้างทําโล่อะคริลิค 5,750.00 5,750.00 ตกลงราคา - 1.ร้านโชคชัยถ้วยรางวัล 5,750.00 1.ร้านโชคชัยถ้วยรางวัล 5,750.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 5 อัน 2.บริษัท เบสิกฮอ 8,292.50 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มี.ค. 2559

ลิเดย์ จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาบริการ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 20,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/20

รถบัสปรับอากาศ นิวศิริพร เดิน รถ นิวศิริพร เดิน รถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

 จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซักผ้า 4,590.00 4,590.00 ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 4,590.00 ร้านแอ๊วซักอบรีด 4,590.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 14 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างตรวจสุขภาพ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา - เอส วี คลินิกแล็บ 99,000.00 เอส วี คลินิกแล็บ 99,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/23

นักศึกษาใหม่ 660 คน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

38 จ้างทําตรายาง 5,281.52 5,281.52 ตกลงราคา - ร้านสายสี่การพิมพ์ 5,281.52 ร้านสายสี่การพิมพ์ 5,281.52 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 22 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 มี.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  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

39 จ้างเหมาบริการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวศิริพร 16,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวศิริพร 16,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/31

รถบัสปรับอากาศ เดินรถ เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง 2 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 2 เครื่อง อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

ซีสเท็มส์ ซีสเท็มส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซ่อมเครื่องถ่าย 115,113.81 115,113.81 ตกลงราคา - บริษัท แคนนอน 115,113.81 บริษัท แคนนอน 115,113.81 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/16

แบบแปลน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 มี.ค. 2559

ระบบมัลติฟังก์ชั่น จํากัด จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมบํารุง 2,450.30 2,450.30 ตกลงราคา - บริษัท กิจไพศาลฮอนด้าคาร์ 2,450.30 บริษัท กิจไพศาลฮอนด้าคาร์ 2,450.30 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

รถราชการ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 มี.ค. 2559

กฉ 3028 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อม 14,300.00 14,300.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,300.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,430.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/26

เครื่องคอมพิวเตอร์ พี.ทู.เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย พี.ทู.เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 มี.ค. 2559

จํานวน 2 เครื่อง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่16



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

44 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 26,857.00 26,857.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 26,857.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 26,857.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/30

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

45 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 55,008.70 55,008.70 ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 55,008.70 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 55,008.70 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/24

FUJI XEROX (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 มี.ค. 2559

รุ่น DC500AP ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

46 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟ 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

47 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,926.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,926.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 2 เครื่อง อี วาย เอส อี วาย เอส ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อม 13,700.00 13,700.00 ตกลงราคา - นายอุทัย อําพันธ์เสน 13,700.00 นายอุทัย อําพันธ์เสน 13,700.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/28

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 มี.ค. 2559

จํานวน 1 เครื่อง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่17



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

49 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 1,850.00 1,850.00 ตกลงราคา - ร้านประพันธ์ออโต้แอร์ 1,850.00 ร้านประพันธ์ออโต้แอร์ 1,850.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 1495 นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างลับใบมีด 481.50 481.50 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 481.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 481.50 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 3 เล่ม สยามคัทติ้ง อีควิปเม้นท์ สยามคัทติ้ง อีควิปเม้นท์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

51 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา - บริษัท ทาคูมิ (ประเทศไทย) 25,000.00 บริษัท ทาคูมิ (ประเทศไทย) 25,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/27

กฉ 2032 นครปฐม จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

52 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 68,747.50 68,747.50 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 68,747.50 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 68,747.50 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/18

แบบนั่งขับ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 มี.ค. 2559

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

53 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 2,996.00 2,996.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,996.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,996.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง อี วาย เอส อี วาย เอส ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่18



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

54 จ้างซ่อม 4,955.00 4,922.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,922.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,922.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

เครื่องพิมพ์เอกสาร อี วาย เอส อี วาย เอส ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 มี.ค. 2559

HP LaserJet CP ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

55 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 3,468.94 3,468.94 ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,468.94 บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,468.94 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

หมายเลขทะเบียน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 มี.ค. 2559

นค 3955 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

56 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 3,808.13 3,808.13 ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,808.13 บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,808.13 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 2 คัน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

 - ทะเบียน ต่ําสุดอยู่ภายใน

นค 1495 นครปฐม วงเงินงบประมาณ

 - ทะเบียน 

นค 2524 นครปฐม

57 จ้างซ่อมบํารุง 2,425.69 2,425.69 ตกลงราคา - บริษัท กิจไพศาล 2,425.69 บริษัท กิจไพศาล 2,425.69 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

รถราชการ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 มี.ค. 2559

หมายเลขทะเบียน ต่ําสุดอยู่ภายใน

กฉ 3028 นครปฐม วงเงินงบประมาณ

58 จ้างซ่อมบํารุง 2,184.94 2,184.94 ตกลงราคา - บริษัท กิจไพศาล 2,184.94 บริษัท กิจไพศาล 2,184.94 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

รถราชการหมายเลข ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559

ทะเบียน กฉ 3028 ต่ําสุดอยู่ภายใน

นครปฐม วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่19



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

59 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 55,008.70 55,008.70 ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 55,008.70 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 55,008.70 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/24

FUJI XEROX (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 มี.ค. 2559

รุ่น DC5000AP ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

60 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟ 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

61 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,926.00 1,926.00 ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,926.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,926.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 2 เครื่อง อี วาย เอส อี วาย เอส ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

62 ซื้อวัสดุงานเทคโนโลยี 59,300.00 59,300.00 ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 49,450.05 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 49,450.05 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/45

การศึกษา  ไทยอีเล็ค โทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 มีค. 59

จํานวน 8 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 57,750.00 ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย วงเงินงบประมาณ

63 ต่ออายุกรมธรรม์ 8,746.06 8,746.06 ตกลงราคา - บริษัท วิริยะประกันภัย 8,746.06 บริษัท วิริยะประกันภัย 8,746.06 มีคุณสมบัติถูกต้องครบ หนังสือ ศธ 0582.03/

ประกันภัยรถยนต์ จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ถ้วนเสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 10 มีค. 59

ราชการ จํานวน 4 คัน นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ภายในวงเงินงบประมาณ

ทะเบียน 40-0922, วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ เป็นราคาเดิมที่เคย

40-0867,41-3754, สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์ ใช้ในปีก่อน

กบ 4656

หนา้ที ่20



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

64 วัสดุโครงการ 12,430.00 12,430.00 ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 10,068.70 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 10,068.70 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/6

ฝึกอบรมการออกแบบ วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559

ภูมิทัศน์-จัดสวน 2.บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ

65 วัสดุโครงการ 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา - 1.บริษัทซีโอแอล 4,900.00 1.บริษัทซีโอแอล 4,900.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ฝึกอบรมการออกแบบ  จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559

ภูมิทัศน์-จัดสวน 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00 ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 รายการ วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

66 จ้างถ่ายแบบแปลน 29,160.00 29,160.00 ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 29,160.00 ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 29,160.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/25

พิมพ์เขียว ขนาด A1 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 มี.ค. 2559

งานก่อสร้างอาคารเรียน ต่ําสุดอยู่ภายใน

และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ

และเทคโนโลยีฯ 

จํานวน 2430 แผ่น

67 จ้างทําถุงกระดาษ 52,500.00 53,500.00 ตกลงราคา - 1.บริษัท วีรณาเพรส 53,500.00 บริษัท วีรณาเพรส 53,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/14

มหาวิทยาลัย จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 มี.ค. 2559

จํานวน 2,000 ใบ 2.บริษัทเบสิกฮอลิเดย์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท พี แอนด์ อาร์

โปรดักส์ จํากัด

หนา้ที ่21



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

68 ซื้อลูกยาง 2 ชุด 3,954.72 3,954.72 ตกลงราคา - บริษัท ไบนารี 3,954.72 บริษัท ไบนารี 3,954.72 มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

กราฟฟิก จํากัด กราฟฟิก จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

69 วัสดุ 3 รายการ 25,851.20 25,851.20 ตกลงราคา - บริษัทฟูจิซีร็อกซ์ 25,851.20 บริษัทฟูจิซีร็อกซ์ 25,851.20 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0242/46

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

70 วัสดุ 88 รายการ 186,009.87 186,009.87 ตกลงราคา - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 186,009.87 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 186,009.87 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/2

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 มี.ค. 2559

2.คณะบคคลณัฐพัฒน์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด วงเงินงบประมาณ

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

71 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 749,000.00 749,000.00 วิธีพิเศษ - บริษัท ซี แอนด์ ซี 749,000.00 บริษัท ซี แอนด์ ซี 749,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาซื้อขายเลขที่

ของไมโครซอฟท์ 1 ชุด อินโฟ แอดวานซ์ จํากัด อินโฟ แอดวานซ์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา สซ.38/2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน วันที่ 15 มี.ค.2559

วงเงินงบประมาณ

72 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบ 536,933.00 536,933.00 วิธีพิเศษ - บริษัท สิริอักษร เพรส 536,933.00 บริษัท สิริอักษร เพรส 536,933.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาซื้อขายเลขที่

การเรียนโครงการเรียน จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา สซ.38/2559

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต่ําสุดอยู่ภายใน วันที่ 15 มี.ค.2559

ของนักศึกษาใหม่ วงเงินงบประมาณ

ประจําปีการศึกษา 2559

จํานวน 11 รายการ

หนา้ที ่22



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม. 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

73 จ้างปรับปรุงและเพิ่มเติม 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา - บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด 4,280.00 บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด 4,280.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ระบบงานทะเบียน จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 มี.ค. 2559

กลาง 1 รายการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

74 วัสดุ 5 รายการ 125,190.00 125,190.00 ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 125,190.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 125,190.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/13

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 31 มี.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่23


