
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 งานซ่อมแซม 83,000.00         83,540.25         ตกลงราคา                   - นางสาวคริษฐา 83,000.00         นางสาวคริษฐา 83,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่

ห้องพัก 1201 พันธุ์เดิมวงษ์ พันธุ์เดิมวงษ์ ครบถ้วน และ 0176/46 

อาคารพักอาศัย เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 28 เมย. 59

ข้าราชการ อยู่ภายในวงเงิน

สูง 4 ชั้น (อาคาร 1) 

1 งาน

2 อุปกรณ์ค้นหา 985,000.00       985,000.00       สอบราคา 1. บริษัท เทคโนโลยี 1. บริษัท เทคโนโลยี 985,000.00       บริษัท เน็ตแคร์ 970,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.44/2559

เส้นทางเครือข่าย      อินฟราตรัคเจอร์ จํากัด      อินฟราตรัคเจอร์ จํากัด โซลูชั่นส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 เม.ย. 2559

(Gateway Router) 2. บริษัท เน็ตแคร์ 2. บริษัท เน็ตแคร์ 970,000.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 ระบบ      โซลูชั่นส์ จํากัด     โซลูชั่นส์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,171.54           9,171.54           ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 9,171.54           1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 9,171.54           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 17 รายการ (มหาชน) (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 เม.ย. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 10,471.02         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุห้องสมุด 49,910.15         49,910.15         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 49,910.15         1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 49,910.15         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/15

จํานวน 19 รายการ ไทยอีเล็กโทรนิคส์ ไทยอีเล็กโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 1 เม.ย. 2559

2.บริษัท ปรีดาพงษ์ษา ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

5 ซื้อวัสดุฝึก 75,824.48         75,824.48         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 75,824.48         1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 75,824.48         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/17

จํานวน 49 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิส์ ไทยอีเล็คโทรนิส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 เม.ย. 2559

2.ร้าน สหไพบูลย์ 87,063.76         ต่ําสุดอยู่ภายใน

อีเล็คโทรนิค วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

6 ซื้อวัสดุ 377.00              377.00              ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 377.00              ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 377.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 4 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 ซื้อวัสดุฝึก 92,918.80         92,918.80         ตกลงราคา - 1.บริษัท จีเจ เทค จํากัด 92,918.80         1.บริษัท จีเจ เทค จํากัด 92,918.80         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/18

จํานวน 33 รายการ 2.ร้าน ArduinoAll 93,710.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 72,001.37         72,001.37         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 72,001.37         1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 19 72,001.37         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/20

จํานวน 44รายการ วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 เม.ย. 2559

2.บริษัท แอล.ที.วาย.ซี. 72,686.17         ต่ําสุดอยู่ภายใน

บิสสิเนส จํากัด วงเงินงบประมาณ

9 ซื้อวัสดุ 7,074.10           7,094.10           ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม อิเตอร์ 7,074.10           1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม อิเตอร์ 7,074.10           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

รายการหมึกพิมพ์ เนชั่นแนล จํากัด เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 เม.ย. 2559

2.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 8,439.98           ต่ําสุดอยู่ภายใน

(มหาชน) วงเงินงบประมาณ

10 ซื้อวัสดุ 6,302.30           6,302.30           ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 6,302.30           1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 6,302.30           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ไทยอีเล็คโทรนิส์ ไทยอีเล็คโทรนิส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 เม.ย. 2559

2.บริษัท แอร์เพาเวอร์ 7,490.00           ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินงบประมาณ

เซอร์วิส 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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

11 ซื้อวัสดุ 79,997.00         79,997.00         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วน เอ พี อาร์ 79,997.00         1.ห้างหุ้นส่วน เอ พี อาร์ 79,997.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0243/24

จํานวน 57 รายการ มาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 เม.ย. 2559

2. ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุ 41,349.20         41,349.20         ตกลงราคา - 1.บริษัท วีนัส 41,349.20         1.บริษัท วีนสั 41,349.20         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/26

จํานวน 5 รายการ ซัพพลาย จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 เม.ย. 2559

2.บริษัท แอร์เพาเวอร์ 52,472.80         ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส วงเงินงบประมาณ

จํากัด

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 78,907.15         78,907.15         ตกลงราคา - 1.บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 78,907.15         1.บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 78,907.15         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/29

จํานวน 20 รายการ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 เม.ย. 2559

2.บริษัท แอร์ เพาเวอร์ 87,499.25         ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

14 ซื้อวัสดุ 792.00              792.00              ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 792.00              ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 792.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 7 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 ซื้อวัสดุฝึก 98,193.90         98,193.90         ตกลงราคา - 1.บริษัท แอร์เพาเวอร์ 98,193.90         1.บริษัท แอร์เพาเวอร์ 98,193.90         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/30

จํานวน 39 รายการ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 เม.ย. 2559

2.บริษัท ฟินิกซ์ 101,853.30       ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไซแอนติฟิค จํากัด วงเงินงบประมาณ

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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

16 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 43,812.00         43,812.00         ตกลงราคา - ร้านทรี เอ็ม บุ๊คส์ 43,812.00         ร้านทรี เอ็ม บุ๊คส์ 43,812.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/33

จํานวน 16 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 41,922.00         441,922.00       ตกลงราคา - ร้านเอ็ม เอ.บุ๊คส์ 41,922.00         ร้านเอ็ม เอ.บุ๊คส์ 41,922.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/34

จํานวน 17 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อวัสดุฝึก 270,930.00       270,930.00       ตกลงราคา - 1.ร้านกิจรุ่งโรจน์พานิชย์ 270,930.00       1.ร้านกิจรุ่งโรจน์พานิชย์ 270,930.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/36

จํานวน 48 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 303,928.15       ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

ไทยอีเล็คโทรนิส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 ซื้อวัสดุ 217.00              217.00              ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 217.00              ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 217.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 3 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างซักผ้า 1,364.00           1,364.00           ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,364.00           ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,364.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 5 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่4



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

21 จ้างทําตรายาง 3,115.84           3,115.84           ตกลงราคา - ร้านสายสี่การพิมพ์ 3,115.84           ร้านสายสี่การพิมพ์ 3,115.84           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 11 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างซักผ้า 1,230.00           1,230.00           ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,230.00           ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,230.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 20 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างซักผ้า 304.00              304.00              ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 304.00              ร้านแอ๊วซักอบรีด 304.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 6 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมาบริการ 22,000.00         22,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/37

รถบัสปรับอากาศ นิวศิริพร เดินรถ นิวศิริพร เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 เม.ย. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 คัน 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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

25 จ้างเหมาบริการ 20,000.00         20,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 20,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 20,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/40

รถบัสปรับอากาศ นิวศิริพร เดินรถ นิวศิริพร เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 เม.ย. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ

26 จ้างทําตรายาง 1,343.92           1,343.92           ตกลงราคา - ร้านสายสี่การพิมพ์ 1,343.92           ร้านสายสี่การพิมพ์ 1,343.92           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 5 อัน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างเหมาบริการ 18,000.00         18,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/41

รถบัสปรับอากาศ นิวศิริพร เดินรถ นิวศิริพร เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนที่ 25 เม.ย. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ

28 จ้างเหมาบริการ 22,000.00         22,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/42

รถบัสปรับอากาศ นิวศิริพร เดินรถ นิวศิริพร เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 เม.ย. 2559

ขนาด 50 ที่นั่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ

29 จ้างซ่อมบํารุง 34,996.49         34,996.49         ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 34,996.49         บริษัท โตโยต้านครปฐม 34,996.49         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/39

รถราชการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 เม.ย. 2559

นค 2890 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

30 จ้างซ่อมบํารุง 12,950.00         12,950.00         ตกลงราคา - นายอุทัย อําพันธ์เสน 12,950.00         นายอุทัย อําพันธ์เสน 12,950.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/38

เครื่องปรับอากาศ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 21 เม.ย. 2559

จํานวน 1 เครื่อง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 15,943.00         15,943.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 15,943.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 15,943.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/44

จํานวน 1 เครื่อง อุ่นุร่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อุ่นุร่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 เม.ย. 2559

 และซ่อมเครื่อง ซีสเท็มสื ซีสเท็มสื ต่ําสุดอยู่ภายใน

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 36,380.00         36,380.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 36,380.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 36,380.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/43

ห้องปฏิบัติการกราฟฟิก ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 เม.ย. 2559

(ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

ประสิทธิภาพสูงสําหรับ วงเงินงบประมาณ

งานกราฟฟิกแบบ PC 

ยี่ห้อ POWELL ACHILLES)

 จํานวน 8 รายการ

33 จ้างซ่อมเครื่องทําน้ําร้อน-เ 6,220.00           6,220.00           ตกลงราคา - บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ 6,220.00           บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ 6,220.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

ทําน้ําร้อน-เย็น คอร์ปอเรชั่น จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 เม.ย. 2559

จํานวน 1 เครื่อง 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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

34 วัสดุสํานักงาน 233,327.00       233,327.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 194,125.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 194,125.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/31

จํานวน 57 รายการ เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 27 เม.ย. 2559

(จาก 108 รายการ) 2.บริษัท ภควิน จํากัด 215,990.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

วัสดุสํานักงาน 124,854.00       124,854.00       ตกลงราคา 1.บริษัท ภควิน จํากัด 107,080.00       บริษัท ภควิน จํากัด 107,080.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/32

จํานวน 51 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 129,350.00       ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 28 เม.ย. 2559

(จาก 108 รายการ) เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาบริการ 7,000.00           7,000.00           ตกลงราคา - นางสาวกุลชา เลิศสิทธิพันธ์ 7,000.00           นางสาวกุลชา เลิศสิทธิพันธ์ 7,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ 28 เม.ย. 2559

เรือล่องแม่น้ํา ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 วัสดุโครงการฯ 4,900.00           4,900.00           ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 4,900.00           บริษัท ซีโอแอล จํากัด 4,900.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ 28 เม.ย. 2559

จํานวน 1 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00           ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/

.วิริยะ 1995 ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างถ่ายแบบแปลน 48,480.00         48,480.00         ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 48,480.00         ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 48,480.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0176/45

พิมพ์เขียว ขนาด A1 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 เม.ย. 2559

งานก่อสร้างอาคาร ต่ําสุดอยู่ภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการกีฬา วงเงินงบประมาณ

เฉลิมพระเกียรติฯ

จํานวน 4,040 แผ่น

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  เมษายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

38 วัสดุโครงการฯ 14,880.00         14,880.00         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 13,899.30         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 13,899.30         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/37

จํานวน 7 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 29 เม.ย. 2559

2.บริษัท ภควิน จํากัด 17,460.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 วัสดุ 5 รายการ 4,638.90          4,638.90          ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,638.90          1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,638.90          มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 เม.ย. 2559

2.บริษัท ภควิน จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 วัสดุ 1 รายการ 67,580.00         67,580.00         ตกลงราคา - ร้านสุไพรัตน์ 67,580.00         ร้านสุไพรัตน์ 67,580.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/19

ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 12 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 โปรแกรมป้องกันไวรัส 97,000.00         97,000.00         ตกลงราคา - บริษัท เน็ตแคร์ 97,000.00         บริษัท เน็ตแคร์ 97,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0175/59

โซลูชั่นส์ จํากัด โซลูชั่นส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

42 วัสดุ 7 รายการ 80,014.60         80,014.60         ตกลงราคา - 1.บริษัท เอมท้อบ จํากัด 80,014.60         บริษัท เอมท้อบ จํากัด 80,014.60         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0243/35

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 28 เม.ย. 2559

ตรีรัตนภัณฑ์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ
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