
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 ชุดปฏิบัติการ 1,800,000.00    1,800,000.00    สอบราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เพอร์เฟค 1,791,000.00    บริษัท เพอร์เฟค 1,791,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.46/2559

ผสมพลาสติกด้วย     ไดแด๊กติก จํากัด     ไดแด๊กติก จํากัด ไดแด๊กติก จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559

กระบวนการอัดรีด 2. บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง 2. บริษัท สกาน่า 1,793,000.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 ชุด     จํากัด     เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท ฟายน์นิ่งทูลส์ จํา     จํากัด

4. บริษัท สกาน่า 3. บริษัท ฟอร์ทิส 1,797,000.00    

     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     เทรดดิ้ง จํากัด

5. บริษัท ยูแอนด์เอสที

    เทรดดิ้ง จํากัด

6. บริษัท แอลเอ็มเอส

    อินสทรูเม้นท์ จํากัด

2 ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ 3,745.00          3,745.00          ตกลงราคา - ร้าน ทรี พริ้นท์ 3,745.00          ร้าน ทรี พริ้นท์ 3,745.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

เนื่องในโอกาส ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559

มหามงคลครองราชย์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

ครบ 70 ปี วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14,445.00       14,445.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,445.00       1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,445.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/10

จํานวน 8 รายการ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2559

2.ห้างหุ้นส่วน 15,943.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

4 ซื้ออุปกรณ์กีฬา 184,973.00     184,973.00     ตกลงราคา - 1.บริษัท แกรนด์สปอร์ต 184,973.00     1.บริษัท แกรนด์สปอร์ต 184,973.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/13

จํานวน 39 รายการ  กรุ๊ป จํากัด  กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2559

2.บริษัท ไนท์ 194,294.00     ต่ําสุดอยู่ภายใน

คอร์ปอเรท จํากัด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5 ซื้อวัสดุ 18,000.00       18,000.00       ตกลงราคา - ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 18,000.00       ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 18,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0244/20

รายการหมึกพิมพ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อวัสดุฝึก 129,191.80     129,191.80     ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 129,191.80     1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 129,191.80    มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/22

จํานวน 19 รายการ ตรีรัตนภัณฑ์ ตรีรัตนภัณฑ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2559

2.บริษัท แอร์ เพาเวอร์ 136,853.00     ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินงบประมาณ

 เซอร์วิส จํากัด

7 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 17,630.00       17,630.00       ตกลงราคา - 1.ร้าน 4 เทเวศร์ 17,630.00       1.ร้าน 4 เทเวศร์ 17,630.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/23

จํานวน 35 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อวัสดุฝึก 133,825.00     133,825.00     ตกลงราคา - 1. บริษัท พีแอนด์บี 133,825.00     1. บริษัท พีแอนด์บี 133,825.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/21

จํานวน 23 รายการ อินโนเวชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559

2. ร้านกิจรุ่งโรจน์ 137,080.00     ต่ําสุดอยู่ภายใน

พาณิชย์ วงเงินงบประมาณ

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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9 ซื้อวัสดุฝึก 14,338.00       14,338.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,338.00       1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,338.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/26

จํานวน 3 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559

2.ร้าน arduinoall 15,595.24       ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 ซื้อวัสดุ 2,486.00          2,486.00          ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทอง 2,486.00          ร้านแผ่นดินทอง 2,486.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 7 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 ซื้อวัสดุฝึก 26,592.00       26,592.00       ตกลงราคา - 1.ร้านกิจรุ่งโรจน์ 26,592.00       ร้านกิจรุ่งโรจน์ 26,592.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/33

จํานวน 1 รายการ พาณิชย์ พาณิชย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559

2.ร้าน เอ พี อาร์ 30,470.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

มาร์เก็ตติ้ง วงเงินงบประมาณ

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,522.55          8,522.55          ตกลงราคา - 1.ห้างหุ่นส่วนจํากัด 8,522.55          ห้างหุ่นส่วนจํากัด 8,522.55        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 20 รายการ วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2559

2.บริษัท แอล.ที.วาย.ซี. 8,661.65          ต่ําสุดอยู่ภายใน

บิสสิเนส จํากัด วงเงินงบประมาณ

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,782.55       27,782.55       ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 27,782.55       บริษัท เอ็มจีเอ็ม 27,782.55      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/27

รายการหมึกพิมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2559

จํานวน 6 รายการ 2.บริษัทออฟฟิศ 28,387.10       ต่ําสุดอยู่ภายใน

 โซน 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 28,676.00       

วิริยะ 1995

14 จ้างพิมพ์งาน 66,340.00       66,340.00       ตกลงราคา - 1.บริษัท สิริอักษร 66,340.00       บริษัท สิริอักษร 66,340.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/30

จํานวน 2 รายการ เพรส จํากัด เพรส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 ซื้อวัสดุ 4,058.00          4,058.00          ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทอง 4,058.00          ร้านแผ่นดินทอง 4,058.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 8 รายการ มินิมาร์ท มินิมาร์ท ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,352.70       11,352.70       ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 11,352.70       บริษัท เอ็มจีเอ็ม 11,352.70      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/31

จํานวน 4 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559

2.ห้างหุ่นส่วนจํากัด 11,812.80       ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุ 200.00            200.00            ตกลงราคา - ร้านแผ่นดินทอง 200.00            ร้านแผ่นดินทอง 200.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 รายการ มินิมาร์ท มินิมาร์ท ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 29 มิ.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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

18 ซื้อวัสดุ 6,933.60          6,933.60          ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 6,933.60          1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 6,933.60        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 4 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 ซื้อวัสดุฝึก 80,250.00       80,250.00       ตกลงราคา - 1.บริษัท วีนัส 80,250.00       บริษัท วีนัส 80,250.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/34

จํานวน 3 รายการ ซัพพลาย จํากัด ซัพพลาย จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2559

2.บริษัท ปรีดาพงษ์ษา 78,000.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อวัสดุฝึก 45,598.54       45,598.54       ตกลงราคา - 1.บริษัท พี เอ็ม เอสเอ็น 45,598.54       บริษัท พี เอ็ม เอสเอ็น 45,598.54      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/35

จํานวน 16 รายการ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

2.บริษัท แอลทีบี โซลูชั่น 46,491.50       วงเงินงบประมาณ

เทรดดิ้ง จํากัด

21 ซื้อวัสดุ 9,523.00          9,523.00          ตกลงราคา - บริษัท ดูโปร 9,523.00          บริษัท ดูโปร 9,523.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 2 รายการ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างบริการ 15,000.00       15,000.00       ตกลงราคา - นายอัครพล  วิริยะ 15,000.00       นายอัครพล  วิริยะ 15,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/20

รถสุขาเคลื่อนที่ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2559

จํานวน 2 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

23 จ้างบริการซักรีด 3,000.00          3,000.00          ตกลงราคา - นางสาวขวัญเรือน 3,000.00          นางสาวขวัญเรือน 3,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ผ้าปูโต๊ะสีแดง  แสนสุด  แสนสุด ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2559

จํานวน 50 ผืน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างซักผ้า 6,042.00          6,042.00          ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 6,042.00          ร้านแอ๊วซักอบรีด 6,042.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 12 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างซักผ้า 152.00            152.00            ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 152.00            ร้านแอ๊วซักอบรีด 152.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

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

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 จ้างซักผ้า 3,132.00          3,132.00          ตกลงราคา - ร้านแอ๊วซักอบรีด 3,132.00          ร้านแอ๊วซักอบรีด 3,132.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29,001.28       29,001.28       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 29,001.28       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 29,001.28      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/12

จํานวน 4 รายการ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

28 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 36,438.00       36,438.00       ตกลงราคา - บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จ 36,438.00       บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จํ 36,438.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/15

จํานวน 26 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

26 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 41,226.30       41,226.30       ตกลงราคา - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 41,226.30       ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 41,226.30      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/16

จํานวน 56 รายการ เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

168 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 36,982.25       36,982.25       ตกลงราคา - บริษัท มาสเตอร์บุ๊คส์ 36,982.25       บริษัท มาสเตอร์บุ๊คส์ 36,982.25      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/18

จํานวน 35 รายการ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

 83 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 37,737.90       37,737.90       ตกลงราคา - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 37,737.90       ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 37,737.90      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/17

จํานวน 45 รายการ ธรรมศาสตร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

129 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 ซื้อน้ํายาล้างจาน 4,997.97          4,997.97          ตกลงราคา - บริษัท ไทยสจจ็วต 4,997.97          บริษัท ไทยสจจ็วต 4,997.97        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 รายการ เซอร์วิสเซ็สจํากัด เซอร์วิสเซ็สจํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 มิ.ย. 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

33 ซื้อวัสดุ 71,285.00       71,285.00       ตกลงราคา - 1.ร้าน พีพีฟลาวเวอร์ 71,285.00       1.ร้าน พีพีฟลาวเวอร์ 71,285.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/24

จํานวน  23 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 80,630.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

ฟีเนสฟลาวเวอ วงเงินงบประมาณ

แมนนูแฟ๊คเจอร์เรอร์

34 ซื้อวัสดุ 22,230.00       22,230.00       ตกลงราคา - 1.คณะบุคคลณัฐพัฒน์ 22,230.00       1.คณะบุคคลณัฐพัฒน์ 22,230.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/25

จํานวน 19 รายการ 2.ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ 25,735.00       ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559

มาร์เก็ตติ้ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 ซื้อวัสดุ 45,780.00       45,780.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วน 45,780.00       1.ห้างหุ้นส่วน 45,780.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/29

จํานวน 13 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2559

2.บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น 58,678.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

เซอร์วิส จํากัด วงเงินงบประมาณ

36 ซื้อวัสดุ 895.33            895.33            ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 895.33            1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 895.33           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 2 รายการ (มหาชน) (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,284.00          ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

37 ซื้อสติ๊กเกอร์ขนาด A4 1,629.52          1,629.52          ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 1,629.52          1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 1,629.52        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 12 แพ็ค (มหาชน) (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,284.00          ต่ําสุดอยู่ภายใน

ตรีรัตนภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ

38 ซื้อวัสดุ 24,000.00       24,000.00       ตกลงราคา - บริษัท กรีนเวิลด์ 24,000.00       บริษัท กรีนเวิลด์ 24,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0244/32

รายการกระเป๋าใส่เอกสาร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559

จํานวน ๑2๐ ใบ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 จ้างพิมพ์ภาพนิทรรศการ 9,000.00          9,000.00          ตกลงราคา - 1.คณะบุคคล เอส.ที.อารต์ 9,000.00          1.คณะบุคคล เอส.ที.อาร์ต 9,000.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

กระดาษโปสเตอร์ 2.ร้านหนึ่งโฆษณา 11,235.00       ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2559

กลอซซี่ อิงค์เจท ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน 1,562,000.00   1,562,000.00   สอบราคา - บริษัท เดสทิเนชั่น แอนด์ 1,562,000.00   บริษัท เดสทิเนชั่น แอนด์ 1,562,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.42/2559

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559

สู่ระดับสากล:อุตสาหกรรมสร้าง ต่ําสุดอยู่ภายใน

สรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 วงเงินงบประมาณ

ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

41 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 2,189.22          2,189.22          ตกลงราคา  - บริษัท กิจไพศาล 2,189.22          บริษัท กิจไพศาล 2,189.22        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

กฉ 3028 นครปฐม ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1มิ.ย. 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

42 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 25,000.00           25,000.00           ตกลงราคา  - บริษัท ทาคูมิ 2,500.00          บริษัท ทาคูมิ 2,500.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/18

กฉ 2032 นครปฐม (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ 37,343.00       37,343.00       ตกลงราคา  - บริษัท โคเน่ จํากัด 37,343.00       บริษัท โคเน่ จํากัด 37,343.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/19

(อาคารสิรินธร) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 6มิ.ย. 2559

จํานวน 3 ตัว ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

44 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 18,190.56       18,190.56       ตกลงราคา  - บริษัท โยโยต้านครปฐม 18,190.56       บริษัท โยโยต้านครปฐม 18,190.56      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/21

นค 3955 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 6มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

45 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 6,564.45          6,564.55          ตกลงราคา  - บริษัท โยโยต้านครปฐม 6,565.44          บริษัท โยโยต้านครปฐม 6,565.44        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

นค 1495 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

46 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 3,418.65          3,418.65          ตกลงราคา  - บริษัท โยโยต้านครปฐม 3,418.65          บริษัท โยโยต้านครปฐม 3,418.65        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

กฉ 2032 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14มิ.ย. 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

47 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,885.00          5,885.00          ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,885.00          ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,885.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟ 4,280.00          4,280.00          ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,280.00          ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,280.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 4 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

49 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 8,455.14          8,455.14          ตกลงราคา  - บริษัท กิจไพศาล 8,455.14          บริษัท กิจไพศาล 8,455.14        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

กฉ 3028 นครปฐม ฮอนด้าคาร์ จํากัด ฮอนด้าคาร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,500.00          1,500.00          ตกลงราคา  - นายอุทัย อําพันธ์เสน 1,500.00          นายอุทัย อําพันธ์เสน 1,500.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

51 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 24มิ.ย. 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

52 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 27,244.34       27,244.34       ตกลงราคา  - บริษัท โยโยต้านครปฐม 27,244.34       บริษัท โยโยต้านครปฐม 27,244.34      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/29

กฉ 2032 นครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22มิ.ย. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

53 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงสําหรับ 62,616.40       62,616.40       ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 62,616.40       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 62,616.40      มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/33

ลําโพงหลัก จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30มิ.ย. 2559

และซ่อมลําโพง 2 ทาง ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ

(ครุภัณฑ์รายการระบบแสง

เสียง และภาพประจําห้องประชุม)

54 จ้างทําวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระรา 198,250.00         198,250.00         ตกลงราคา - บริษัท ด่านสุทธา 198,250.00         บริษัท ด่านสุทธา 198,250.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/25

ทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจําปี การพิมพ์ จํากัด การพิมพ์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 มิ.ย. 59

การศึกษา 2557  จํานวน 2,600 เล่ม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

55 วัสดุ จํานวน 2 รายการ 14,712.50           14,712.50           ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,712.50           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,712.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/19

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 มิ.ย. 59

2.บริษัท ยาเว โซลูชั่น 9,630.00             ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด (เสนอ 1 รายการ) วงเงินงบประมาณ

56 การ์ดเชิญพร้อมซองของแขกผู้มีเกียรติ 31,200.00           31,200.00           ตกลงราคา - 1.บริษัท สิริอักษร เพรส 28,248.00           บริษัท สิริอักษร เพรส จํากัด 28,248.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/26

และผู้ปกครอง จํานวน 2,400 ชุด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 มิ.ย. 59

2.บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ 30,000.00           ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด 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 มิถุนายน 2559   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

57 เหรียญเกียรตินิยมพร้อมกล่องเหรียญ 28,800.00           28,800.00           ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 28,800.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 28,800.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/28

จํานวน 16 ชุด ภัทรการพิมพ์ ภัทรการพิมพ์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิ.ย. 59

2.ร้านสินทองเทรดดิ้ง 33,600.00           ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

58 จ้างพิมพ์ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 12,037.50           12,037.50           ตกลงราคา - 1. ร้านสายสี่การพิมพ์ 10,800.00           ร้านสายสี่การพิมพ์ 10,800.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/31

จํานวน 9 ใบ 2.บริษัท สิริอักษร 12,519.00           ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 มิ.ย. 59

เพรส จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

59 จ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มคู่มือนักศึกษา 242,676.00         242,676.00         ตกลงราคา - 1.บริษัท สิริอักษร เพรส 242,676.00         บริษัท สิริอักษร เพรส 242,676.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ 

ประจําปีการศึกษา 2559  จํานวน จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา สบ.41/2559

4,500 เล่ม 2.บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ 260,010.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน ลงวันที่ 23 มิ.ย. 59

จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. 337,050.00         

ฟิโนล่า จํากัด

60 ธูปเทียนแพ  จํานวน 1 ชุด 2,500.00             2,500.00             ตกลงราคา - 2,500.00             2,500.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่  28 มิ.ย. 59

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่13


