
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 งานก่อสร้าง 245,750,000.00        225,706,235.77         ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท เมืองศิริ จํากัด 225,300,000.00      บริษัท เมืองศิริ 225,300,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารศูนย์ อิเล็กทรอนิกส์ หงษ์ทอง การก่อสร้าง จํากัด ครบถ้วน และ สจ.24/2559

ปฏิบัติการกีฬา (e-bidding) 2. บริษัท สิทธิชัยเอนจิ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 16 พค. 59

เฉลิมพระเกียรติ เนียริ่ง จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

ตําบลศาลายา 3. บริษัท ประยูรชัย งบประมาณ

อําเภอพุทธมณฑล (1984) จํากัด

จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท บลูเคอร์ จํากัด

1 อาคาร 5. บริษัท ธัญญ กรุ๊ป

จํากัด

6. บริษัท โปรเจ็กท์

อินเตอร์เทค จํากัด

7. บริษัท ชูไลท์ เอนจิ

เนียริ่ง จํากัด

8. บริษัท เอ็น .ไอ.ดี.

เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด

9. บริษัท นิรมิตวิศวะ จํากัด

10. บริษัท เอ็นวีเอส

อินโนเวชั่น จํากัด

11.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5

ธ. ทางพระ

12. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุด

คณา

13. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เชิดศักดิ์คอนสตรัคชั่น

14. บริษัท ทรี กรุ๊ป ดีไซน์

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

15. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

กองมณีก่อสร้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559
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16. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ยอร์จวิศวการโยธา

17. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เจ้าพระยาริเวอร์ 1991

18. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง

19. ชัยพัฒนศุภกิจ

20. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ทีปกรการโยธา

21. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พัณกมล ก่อสร้าง

22. บริษัท ไตรฤทธิ์ วิศวการ

จํากัด

23.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สิณารัตน์ก่อสร้าง

24. บริษัท วี.สถาปัตย์ จํากดั

25. บริษัท อภิชาติและ

กิตติก่อสร้าง จํากัด

26. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 อิทธิพล แอสฟัลท์

27. บริษัท เมืองศิริ จํากัด

28. บริษัท กรกาญจน์

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

คอนสตรัคชั่น จํากัด

29. บริษัท พัชรโรจน์

คอนสตรัคชั่น จํากัด

30. กิจการร่วมค้า เอเอส

เอ-ไอเอสโอ
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สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2 งานปรับปรุงอาคาร 9,633,400.00         9,633,283.48          วิธีพิเศษ                     - บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 9,633,283.48          บริษัท ช.สิทธิผล 9,633,283.48         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อเนกประสงค์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.25/2559

แขวงวังบูรพาภิรมย์  เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 10 พค. 59

เขตพระนคร อยู่ภายในวงเงิน

กรุงเทพฯ งบประมาณ

1 แห่ง 

3 ระบบถ่ายทําและ 1,950,000.00         1,950,000.00          สอบราคา 1.บริษัท สตาร์คาสท์ 1.บริษัท สตาร์คาสท์ 1,930,173.00          บริษัท สตาร์คาสท์ 1,930,173.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.45/2559

บันทึกภาพวีดีโอ    คอร์ปอเรชั่น จํากัด    คอร์ปอเรชั่น จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 31 พ.ค. 2559

จํานวน 1 ระบบ 2. บริษัท ยู.เอวีไอที จํากัด 2. บริษัท ยู.เอวีไอที จํากัด 1,938,000.00          ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 ซื้อน้ํามันเกียร์ 1,070.00              1,070.00               ตกลงราคา - 1.บริษัท โอ เอ็ม ซี 1,070.00               1.บริษัท โอ เอ็ม ซี 1,070.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 แกลลอน  ซันยู เอลลิเตอร์ จํากัด  ซันยู เอลลิเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 126,557.46          126,557.46           ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 126,557.46           บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 126,557.46          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/39

รายการหมึกพิมพ์  (ประเทศไทย) จํากัด  (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 62,916.00            62,916.00             ตกลงราคา - บริษัทเคียวเซร่า 62,916.00             บริษัทเคียวเซร่า 62,916.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/40

รายการผงหมึก  ด็อคคิวเม้นท์  ด็อคคิวเม้นท์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559

ยี่ห้อ KYOCERA โซลูชั่น (ประเทศไทย)  โซลูชั่น (ประเทศไทย)  ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 15 หลอด จํากัด จํากัด วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 37,664.00            37,664.00             ตกลงราคา - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 37,664.00             1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 37,664.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/41

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 39,204.80             ต่ําสุดอยู่ภายใน

 เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อวัสดุสํานัก 95,830.00            95,830.00             ตกลงราคา - 1. ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 95,830.00             ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 95,830.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/42

งานรายการหมึกพิมพ์ 2. บริษัท ออฟฟิศ 105,052.60           ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559

จํานวน 9 รายการ  โซน จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 ซื้อหน่วยความจํา 62,000.00            62,000.00             ตกลงราคา - นายประภาส  สร้อยตะคุ 62,000.00             นายประภาส  สร้อยตะคุ 62,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/4

บันทึกข้อมูล ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

จํานวน 310 อัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 ซื้อวัสดุ 31,857.11            31,857.11             ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 31,857.11             ห้างหุ้นส่วนจํากัด 31,857.11            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/45

จํานวน 14 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 32,270.13             ต่ําสุดอยู่ภายใน

ตรีรัตนภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,618.23              9,618.23               ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 9,618.23               1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 9,618.23              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 9 รายการ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 10,250.00             ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,087.40              4,087.40               ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,087.40               1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,087.40              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.582.03 

จํานวน 3 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

2.บริษัท พรพรรณวรี 4,649.15               ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด 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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559
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13 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 43,785.00            43,785.00             ตกลงราคา - ร้าน ไอ บุ๊คส์ 43,785.00             ร้าน ไอ บุ๊คส์ 43,785.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0243/46

จํานวน 17 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559

17 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 31,016.25            31,016.25             ตกลงราคา - บริษัท เคเอ็นเอส 31,016.25             บริษัท เคเอ็นเอส 31,016.25            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/47

จํานวน 17 รายการ บุ๊ค จํากัด บุ๊ค จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559

17 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 80,558.16            80,558.16             ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 80,558.16             ห้างหุ้นส่วนจํากัด 80,558.16            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/43

จํานวน 14 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ค. 2559

2.บริษัท แอล.ที.วาย.ซี. 85,330.36             ต่ําสุดอยู่ภายใน

บิสสิเนส จํากัด วงเงินงบประมาณ

16 ซื้อยางมะตอย 15,000.00            15,000.00             ตกลงราคา - 1. ร้าน เอ พี อาร์ 15,000.00             ร้าน เอ พี อาร์ 15,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/48

จํานวน 150 ถุง มาร์เกตติ้ง มาร์เกตติ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ค. 2559

2. ร้าน กิจรุ่งโรจน์ 15,750.00             ต่ําสุดอยู่ภายใน

พาณิชย์ วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,800.52            17,800.52             ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 17,800.52             ห้างหุ้นส่วนจํากัด 17,800.52            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/1

จํานวน 20 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ค. 2559

2.บริษัท พรพรรณวรี 18,896.20             ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อวัสดุฝึก 100,248.30          100,248.30           ตกลงราคา - 1.บริษัท เอสทีซี มีเดีย  100,248.30           บริษัท เอสทีซี มีเดีย 100,248.30          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0243/50

จํานวน 13 รายการ แอนด์ มาเก็ตติ้ง จํากัด แอนด์ มาเก็ตติ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ค. 2559

2.บริษัท แอร์เพาเวอร์ 111,215.80           ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส วงเงินงบประมาณ

จํากัด

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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

19 ซื้อผ้าปูโต๊ะ 78,000.00            78,000.00             ตกลงราคา - 1.บริษัท ดี เอ ซีซี 78,000.00             บริษัท ดี เอ ซีซี 78,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0244/11

ขนาด 1.45x2.5 เมตร ดีไซน์ จํากัด ดีไซน์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 31 พ.ค. 2559

จํานวน 200 ผืน 2.นายปฐม จิตรธิรา 80,000.00             ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างทําของที่ระลึก 12,500.00            12,500.00             ตกลงราคา - นายวสันต์  บุญมาสอน 12,500.00             นายวสันต์  บุญมาสอน 12,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/1

สําหรับประธาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ในพิธีเปิดงาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

และผู้ทรงคุณวุฒิ วงเงินงบประมาณ

21 จ้าง จํานวน 4 รายการ 135,900.00          135,900.00           ตกลงราคา - บริษัท เอ โฟร์ ทีม จํากัด 135,900.00           บริษัท เอ โฟร์ ทีม จํากัด 135,900.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/3

- จ้างจัดทําวีดีโอถ่าย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ทอดสด จํานวน 1 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

- จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ วงเงินงบประมาณ

และเวที จํานวน 1 งาน

- จ้างเหมาระบบแสง

จํานวน 1 งาน

- จ้างเหมาระบบเอฟเฟ็ค

ในพิธีเปิด-ปิดงาน 

จํานวน 1 งาน

22 จ้างทําโล่อะคริลิค 20,000.00            20,000.00             ตกลงราคา - บริษัท เบญจวรรณ 20,000.00             บริษัท เบญจวรรณ 20,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/4

ยิงด้วยเลเซอร์ พริ้นติ้ง จํากัด พริ้นติ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

มอบให้ผู้สนับสนุน ต่ําสุดอยู่ภายใน

ขนาด 12 นิ้ว วงเงินงบประมาณ

จํานวน 10 โล่

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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

23 จ้าง จํานวน 2 รายการ 77,500.00            ตกลงราคา - บริษัท จุฑาทิพย์ อิเตอร์ 77,500.00             บริษัท จุฑาทิพย์ อิเตอร์ 77,500.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/5

- จ้างทําป้ายชื่อ  กรุ๊ป จํากัด  กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ขนาดป้าย 10 x 15 ต่ําสุดอยู่ภายใน

พร้อมสายคล้องคอ วงเงินงบประมาณ

จํานวน 310 อัน

- จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร

 ขนาด 10x 12

พร้อมโลโก้ชื่องาน 

จํานวน 310 ใบ

24 จ้างเหมาบริการ 19,000.00            19,000.00             ตกลงราคา - บริษัท เอส เอส อินฟินิตี้ 19,000.00             บริษัท เอส เอส อินฟินิตี้ 19,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/13

โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง  เอเจนซี่ จํากัด เอเจนซี่ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ขนาด 3x7 เมตร ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ

25 จ้าง จํานวน 2 รายการ 85,430.00            85,430.00             ตกลงราคา - บริษัท เพชรเกษมพริ้น 85,430.00             บริษัท เพชรเกษมพริ้น 85,430.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/15

- จ้างทําหนังสือรวม ติ้งกรุ๊ป จํากัด ติ้งกรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

บทความการประชุมวิชา ต่ําสุดอยู่ภายใน

การเครือข่ายวิศวกรรม วงเงินงบประมาณ

ไฟฟ้ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ครั้งที่ 8 จํานวน 260 เล่ม

- จ้างทําวุฒิบัตรของ

ผู้นําเสนอบทความ

ประธานและรองประธาน

การประชุมกลุ่มย่อย 

จํานวน 370 แผ่น

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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

26 จ้างเหมาระบบ 30,000.00            30,000.00             ตกลงราคา - นายวุฒิชัย  สง่างาม 30,000.00             นายวุฒิชัย  สง่างาม 30,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/16

ลงทะเบียนและระบบ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ส่งบทความสําหรับ ต่ําสุดอยู่ภายใน

บริหารจัดการ วงเงินงบประมาณ

การประชุมวิชาการฯ

27 จ้างทําตรายาง 599.20                 599.20                  ตกลงราคา - ร้าน สายสี่การพิมพ์ 599.20                  ร้าน สายสี่การพิมพ์ 599.20                 มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.582.03 

จํานวน 3 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 27,820.00            27,820.00             ตกลงราคา - บริษัท เอสซอม จํากัด 27,820.00             บริษัท เอสซอม จํากัด 27,800.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/7

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559

จํานวน 5 รายการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟ 8,560.00                   8,560.00                    ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00               ห้างหุ้นส่วนจํากัด 8,560.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 8 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 13,021.90            13,021.90             ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 13,021.90             บริษัท โตโยต้านครปฐม 13,021.90            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/48

นค 2890 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

31 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 4,454.41              4,454.41               ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 4,454.41               บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 4,454.41              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 3,322.35              3,322.35               ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,322.35               บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,322.35              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 2891 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 2,894.35              2,894.35               ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 2,894.35               บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,894.35              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 3372 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 26,351.32            26,351.32             ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 26,351.32             บริษัท โตโยต้านครปฐม 26,351.32            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0176/49

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

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 5,296.50              5,296.50               ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 5,296.50               บริษัท โตโยต้านครปฐม 5,296.50              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

กบ 4656 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 31 พ.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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

36 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 3,322.35              3,322.35               ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,322.35               บริษัท โตโยต้านครปฐม 3,322.35              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 2890 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 44,289.00            44,289.00             ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 44,298.00             บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 44,298.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/14

FUJI XEROX (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 31 พ.ค. 2559

รุ่น DC5000AP ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อมรถตัดหญ้า 18,457.50            18,457.50             ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,457.50             ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,457.50            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/10

แบบอัตโนมัติ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 เช่าห้องประชุมและ 445,000.00          445,000.00           ตกลงราคา - บริษัท ดวงจิตต์ รีสอร์ท 445,000.00           บริษัท ดวงจิตต์ รีสอร์ท 445,000.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0177/9

เช่าบูธนิทรรศการ แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 19 พ.ค. 2559

ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท ต่ําสุดอยู่ภายใน

แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต วงเงินงบประมาณ

40 เครื่องหมายรับรองความ

ปลอดภัยทาง

อิเล็กทรอนิกส์ CA 

(Certificate Authority) 

สําหรับ E-Service จํานวน

 1 ระบบ

50,000.00            50,000.00             ตกลงราคา - บริษัท ดีไทย โปรเฟส

ซันนัล เซอร์วิส จํากัด

50,000.00             บริษัท ดีไทย โปรเฟส

ซันนัล เซอร์วิส จํากัด

50,000.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเสนอ

ราคาต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสังซื้อเลขที่ 0243/38

วันที่ 11 พ.ค. 2559

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  พฤษภาคม 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

41 เทคไทพร้อมซอง จํานวน 

30 ชุด

14,400.00              14,400.00               ตกลงราคา - นายณัฐวัช ไพรไพศาลกิจ 14,400.00             14,400.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเสนอ

ราคาต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

ใบสังซื้อเลขที่ 0176/47

วันที่ 13 พ.ค. 2559

42 วัสดุ 7 รายการ 10,314.80              10,314.80               ตกลงราคา - 1.ร้านทรี พริ้นท์ 10,314.80               ร้านทรี พริ้นท์ 1,031.80                มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0243/45

2.ร้านธ.ธง ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 26 พ.ค. 2559

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

43 วัสดุ 7 รายการ 130,935.90            130,935.90             ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 130,935.90             บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 130,935.90            มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0244/6

(ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา วันที่ 31 พ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่11


