
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 443,000.00       443,000.00       สอบราคา 1. บริษัท ครีเอตุส บริษัท ครีเอตุส 442,980.00       บริษัท ครีเอตุส 442,980.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.6/2559

ส่งเสริมวิชาการ     คอร์โปเรชั่น จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด คอรปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

และงานทะเบียน 2. บริษัท บริบูรณ์กิจ ต่ําสุดอยู่ภายใน  19 ต.ค. 2558

ตําบลศาลายา     1988 จํากัด วงเงินงบประมาณ

อําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1 ชุด

2 ครุภัณฑ์สํานักงาน 255,000.00       255,000.00       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 252,000.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 252,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.8/2559

ประชาสัมพันธ์     ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ตําบลศาลายา 2. บริษัท พริ้นติ้ง ต่ําสุดอยู่ภายใน  19 ต.ค. 2558

อําเภอพุทธมณฑล     ออล์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1 ชุด

3 ระบบเน็ทเวิร์ค 556,400.00       556,400.00       สอบราคา 1. บริษัท เมโทร 1. บริษัท เมโทร 549,980.00       บริษัท เมโทร 549,980.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.7/2559

อาคารสิรินธร     โปรเฟสชั่นแนล     โปรเฟสชั่นแนล โปรเฟสชั่นแนล ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ตําบลศาลายา     โปรดักส์ จํากัด     โปรดักส์ จํากัด โปรดักส์ จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน 20 ต.ค.2559

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท การ์เดกซ์ 2. บริษัท การ์เดกซ์ 498,765.00       วงเงินงบประมาณ

จังหวัดนครปฐม     อินเตอร์เนชั่นแนล     อินเตอร์ เนชั่นแนล วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 ระบบ     กรุ๊ป จํากัด     กรุ๊ป จํากัด 552,655.00       

3. บริษัท ซิสเต็มส์ 3. บริษัท ซิสเต็มส์ 

    คอนเซ็ปต์ จํากัด     คอนเซ็ปต์ จํากัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

4 จ้างทําระบบบริหาร 505,000.00       505,000.00       วิธีพิเศษ  - บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด 505,000.00       บริษัท วิชั่นเน็ต 505,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ.7/2559

จัดการสารสนเทศ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ตามกรอบมาตรฐาน ต่ําสุดอยู่ภายใน  22 ต.ค. 2559

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วงเงินงบประมาณ

แห่งชาติของมหาวิทยาลัย

MIS:TQF ตําบลศาลายา

อําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 

5 ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน 2,000,000.00    2,000,000.00    วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท ไวส์ไลฟ์ จํากัด 1,990,000.00    บริษัท เน็ค ทู 1,988,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.10/2559

ตําบลศาลายา ด้วยวิธีการ     อุ่นรุ่งทรัพย์ 2. บริษัท เน็ค ทู สเต็ปส์ 1,988,000.00    สเต็ปส์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

อําเภอพุทธมณฑล ทางอิเล็กทรอนิกส์     คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน  22 ต.ค. 2559

จังหวัดนครปฐม (e-Auction) 2. บริษัท ที ไซน์ วงเงินงบประมาณ

จํานวน 5 ชุด     โซลูชั่น จํากัด

3. บริษัท ไวส์ไลฟ์ จํากัด

4. บริษัท เน็ค ทู

    สเต็ปส์ จํากัด

6 ครุภัณฑ์สํานักงาน 1,238,400.00    1,238,400.00    สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,227,700.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,227,700.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.12/2559

อธิการบดี     ไทยอีเล็คโทรนิคส์      ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ตําบลศาลายา 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,159,100.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน  22 ต.ค. 2559

อําเภอพุทธมณฑล     ซี.เค.อีเล็คทริค      ซี.เค.อีเล็คทริค วงเงินงบประมาณ

จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

7 ชุดเครื่องมือวัด 5,136,000.00    5,136,000.00    วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไทร์โกนอล 1. บริษัท ไทร์โกนอล จํากัด 5,116,000.00    บริษัท ออล 5,106,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.9/2559

สําหรับงานวิศวกรรม ด้วยวิธีการ     จํากัด 2. บริษัท ออล 5,106,000.00    อินสทรูเมนท์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

อิเล็กทรอนิกส์และ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ออล     อินสทรูเมนท์ จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน 27 ต.ค.2559

โทรคมนาคม (e-Auction)     อินสทรูเมนท์     โซลูชั่น จํากัด วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 ชุด     โซลูชั่น จํากัด

8 ชุดทดลองฟิสิกส์พื้นฐาน 3,938,600.00    3,938,600.00    วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เพอร์เฟค 3,900,000.00    บริษัท ฟอร์ทิส 3,862,700.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.15/2559

ตําบลศาลายา ด้วยวิธีการ     ไดแด๊กติก จํากัด     ไดแด๊กติก จํากัด เทรดดิ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

อําเภอพุทธมณฑล ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ฟอร์ทิส 2. บริษัท ฟอร์ทิส 3,862,700.00    จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน 27 ต.ค.2559

จังหวัดนครปฐม (e-Auction)     เทรดดิ้ง จํากัด     เทรดดิ้ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 ชุด 3. บริษัท วิสดอม 3. บริษัท วิสดอม 3,889,000.00    

    อินเวนเตอร์  จํากัด     อินเวนเตอร์ จํากัด

9 ชุดปฏิบัติการ 13,843,000.00  13,843,000.00  วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เพอร์เฟค 13,779,000.00  บริษัท เพอร์เฟค 13,779,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.19/2559

พื้นฐานวิศวกรรม ด้วยวิธีการ     ไดแด๊กติก จํากัด     ไดแด๊กติก จํากัด ไดแด๊กติก จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

จํานวน 1 ชุด ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ฟอร์ทิส 2. บริษัท ฟอร์ทิส 13,800,000.00  ต่ําสุดอยู่ภายใน 27 ต.ค.2559

(e-Auction)     เทรดดิ้ง จํากัด     เทรดดิ้ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

3. บริษัท สกาน่า 3. บริษัท สกาน่า 13,798,000.00  

    เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

10 ห้องปฏิบัติการ 9,995,000.00    9,995,000.00    วิธีประกวดราคา 1. บริษัท พีทีเอส 1. บริษัท พีทีเอส 9,961,700.00    บริษัท พีทีเอส 9,961,700.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.11/2559

ความเป็นเลิศทาง ด้วยวิธีการ     คอมบิเนชั่น จํากัด     คอมบิเนชั่น จํากัด คอมบิเนชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

เครื่องมือวัดไฟฟ้ากําลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไทยเมชูริ่ง 2. บริษัท ไทยเมชูริ่ง 9,972,400.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน 28 ต.ค.2559

    จํานวน 1 ห้อง (e-Auction)     อินสตรูเม้นท์ จํากัด     อินสตรูเม้นท์ 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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

11 ระบบควบคุม 8,889,600.00    8,889,600.00    วิธีประกวดราคา 1. บริษัท พีทีเอส 1. บริษัท พีทีเอส 8,862,810.00    บริษัท พีทีเอส 8,862,810.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.18/2559

กระบวนการอัตโนมัติ ด้วยวิธีการ     คอมบิเนชั่น จํากัด     คอมบิเนชั่น จํากัด คอมบิเนชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

มาตรฐานดิจิตอล ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไทยเมชูริ่ง 2. บริษัท ไทยเมชูริ่ง 8,868,160.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน 28 ต.ค.2559

จํานวน 1 ระบบ (e-Auction)      อินสตรูเม้นท์ จํากัด      อินสตรูเม้นท์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

12 ชุดเครื่องมือวัด 1,950,000.00    1,950,000.00    สอบราคา 1. บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเทค 1. บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเทค 1,924,500.00    บริษัท เอ็ดดูเค 1,924,500.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.14/2559

  สําหรับวิศวกรรม     จํากัด     จํากัด ชั่นเทค จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค 2. บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค 1,939,900.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน 29 ต.ค.2559

จังหวัดนครปฐม     ซิสเต็มส์ จํากัด     ซิสเต็มส์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 ชุด

13 ห้องปฏิบัติการ 18,000,000.00  18,000,000.00  วิธีประกวดราคา 1. บริษัท มีเทค บริษัท เอ็ดดูเค 17,895,000.00  บริษัท เอ็ดดูเค 17,895,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.16/2559

กลางหุ่นยนต์อัจฉริยะ ด้วยวิธีการ     อินสทรูเม้นท์ จํากัด ชั่นเทค จํากัด ชั่นเทค จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ตําบลศาลายา ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ออมรอน ต่ําสุดอยู่ภายใน 29 ต.ค.2559

อําเภอพุทธมณฑล (e-Auction)     อิเลคทรอนิคส์ วงเงินงบประมาณ

จังหวัดนครปฐม     จํากัด

จํานวน 1 ห้อง 3. บริษัท โพลีคอม

    ซิสเต็ม จํากัด  

4. บริษัท เอ็ดดูเค

    ชั่นเทค จํากัด

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

14 ครุภัณฑ์ 529,000.00       529,000.00       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 490,000.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 490,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.17/2559

จํานวน 2 รายการ     ไทยอีเล็คโทรนิคส์     ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 526,600.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน 29 ต.ค.2559

    เพื่อการจัดการ     เอดีไอ คอมพิวเตอร์     ตรีรัตนภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ

2. เครื่องสแกนเนอร์ 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3. บริษัท ทาร์เลนท์ 494,000.00       

    ขนาด A3     ตรีรัตนภัณฑ์     เทคโนโลยี จํากัด

    จํานวน 1 เครื่อง 4. บริษัท สหธุรกิจ

3. เครื่องพิมพ์เอกสาร     จํากัด  

    จํานวน 1 เครื่อง 5. บริษัท คอมพิวเตอร์

    โปรดักส์ยูไนเต็ด

    จํากัด

6. บริษัท ทาร์เล้นท์

    เทคโนโลยี จํากัด

15 ห้องเรียนมัลติมีเดีย 1,883,000.00    1,883,000.00    สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท เพอร์เฟค 1,879,990.00    บริษัท อินเทลเล็คท์ 1,394,400.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.21/2559

ตําบลศาลายา     ไทยอีเล็คโทรนิคส์      ไดแด๊กติก จํากัด เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท บริบูรณ์กิจ 2. บริษัท อินเทลเล็คท์ 1,394,400.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค.2559

จังหวัดนครปฐม     1988 จํากัด      เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด วงเงินงบประมาณ

จํานวน 7 ห้อง 3. บริษัท เอวี 3. บริษัท ฟอร์ทิส 1,850,030.00    

      เทค จํากัด     เทรดดิ้งจํากัด

4. บริษัท เพอร์เฟค 4. บริษัท สกาน่า 1,860,143.95    

    ไดแด๊กติก จํากัด     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

5. บริษัท เน็ตแคร์

    โซลูชั่น 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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

6. บริษัท นิวซีโน่      

    (ประเทศไทย จํากัด)

7. บริษัท เบญจะ

     ไอ.ที.จํากัด

8. บริษัท อินเทลเล็คท์

    เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด

9. บริษัท ฟอร์ทิส

    เทรดดิ้ง จํากัด

9. บริษัท สกาน่า

    เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

16 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 11,395.50         11,395.50         ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 11,395.50         บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 11,395.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0200/45

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 11,395.50         11,395.50         ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 11,395.50         บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 11,395.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0200/46

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 5,071.80           5,071.80           ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 5,071.80           บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 5,071.80           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

19 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 8,881.00           8,881.00           ตกลงราคา - บริษัท เอ็มจีเอ็ม 8,881.00           บริษัท เอ็มจีเอ็ม 8,881.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 4 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อน้ํายาล้างจาน 4,997.97           4,997.97           ตกลงราคา - บริษัท ไทยสจ๊วต 4,997.97           บริษัท ไทยสจ๊วต 4,997.97           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 1 รายการ เซอร์วิสเซ็ส จํากัด เซอร์วิสเซ็ส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22,470.00         22,740.00         ตกลงราคา - บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว 22,470.00         บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว 22,470.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0200/50

รายการหมึกพิมพ์ เม้นท์ โซลูชั่นส์ เม้นท์ โซลูชั่นส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน 26 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

22 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 18,807.00         18,807.00         ตกลงราคา - องค์การเภสัชกรรม 18,807.00         องค์การเภสัชกรรม 18,807.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/1

ร้านค้า 4 เทเวศร์ ร้านค้า 4 เทเวศร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน  27 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

23 ซื้อวัสดุกีฬา 27,460.00         27,460.00         ตกลงราคา - บริษัท แกรนด์สปอร์ต 27,460.00         บริษัท แกรนด์สปอร์ต 27,460.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/2

กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน  27 ต.ค. 2558

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

24 ซื้อวัสดุ 4,630.43           4,630.43           ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,630.43           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,630.43           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 3 รายการ วิริยะ1995 วิริยะ1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน 27 ต.ค.2559

วงเงินงบประมาณ

25 ซื้อวัสดุ 4,761.50           4,761.50           ตกลงราคา - บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) 4,761.50           บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) 4,761.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 2 รายการ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน 27 ต.ค.2559

วงเงินงบประมาณ

26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 7,918.00           7,918.00           ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,918.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,918.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

นครปฐม เอสยู เซพตี้ นครปฐม เอสยู เซพตี้ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ต่ําสุดอยู่ภายใน 28 ต.ค.2559

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ 48,000.00         48,000.00         ตกลงราคา - นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ 48,000.00         นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ 48,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0174/47

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค.2559

วงเงินงบประมาณ

28 จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ 42,800.00         42,800.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 42,800.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 42,800.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0174/48

หัวหิน-ชะอําทูเดย์ หัวหิน ทูเดย์ ทราเวล หัวหิน ทูเดย์ ทราเวล ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค.2559

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

29 จ้างบริการบํารุงรักษาลิฟต์ 35,310.00         35,310.00         ตกลงราคา - บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ 35,310.00         บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ 35,310.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.16/2559

(ไม่รวมอะไหล่) (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

อาคารหอฝึกอบรม ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค.2558

(รัตนโกสินทร์เพลส) วงเงินงบประมาณ

ยี่ห้อ OTS

30 จ้างบริการบํารุง 66,000.00         66,000.00         ตกลงราคา - บริษัทสยาม ฮิตาชิ 66,000.00         บริษัทสยาม ฮิตาชิ 66,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.12/2559

รักษาลิฟต์ ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด เอลลิเวเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

(ไม่รวมอะไหล่) ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค.2558

จํานวน 2 ชุด วงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาบริการ 112,350.00       112,350.00       วิธีพิเศษ - บริษัท โคเน่ จํากัด 112,350.00       บริษัท โคเน่ จํากัด 1,123,550.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.18/2559

บํารุงรักษาลิฟต์ (มหาชน)  (มหาชน) ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

จํานวน 3 ตัว ต่ําสุดอยู่ภายใน 14 ต.ค.2558

อาคารปฏิบัติการ วงเงินงบประมาณ

วิศวกรรมศาสตร์

32 เข่าเครื่องถ่ายเอกสาร 69,336.00         69,336.00         ตกลงราคา - บริษัท วี นิว 69,336.00         บริษัท วี นิว 69,336.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.3/2559

เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค.2558

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

33 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 591,936.00       591,936.00       วิธีพิเศษ - บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 591,936.00       บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 591,936.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.21/2559

แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 14 ต.ค.2558

วงเงินงบประมาณ

34 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 15,836.00         15,836.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 15,836.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 15,836.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/0174

จํานวน 1 เครื่อง  ไทยอีเล็คโทรนิคส์  ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 29 ต.ค.2558

วงเงินงบประมาณ

35 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,420.00         36,420.00         ตกลงราคา - บริษัท ริโก้ 36,240.00         บริษัท ริโก้ 36,240.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.28/2559

จํานวน 1 เครื่อง (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค.2558

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างบริการบํารุง 13,910.00         13,910.00         ตกลงราคา - บริษัท โอ เอ็ม ซี ซันยู 13,910.00         บริษัท โอ เอ็ม ซี ซันยู 13,910.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.17/2559

รักษาลิฟต์ เอลลิเวเตอร์ จํากัด เอลลิเวเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ยี่ห้อ OMC SANYU ต่ําสุดอยู่ภายใน 14 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

37 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 139,680.00       139,680.00       ตกลงราคา - บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 139,680.00       บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 139,680.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.2/2559

จํานวน 2 เครื่อง แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

38 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000.00         36,000.00         ตกลงราคา - ร้าน เพชรบุรีก๊อปปี้ 36,000.00         ร้าน เพชรบุรีก๊อปปี้ 36,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.4/2559

จํานวน 1 เครื่อง เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

39 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,192.00         30,192.00         ตกลงราคา - บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 30,192.00         บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 30,192.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.5/2559

แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่

ต่ําสุดอยู่ภายใน  12 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

40 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 38,520.00         38,520.00         ตกลงราคา - บริษัท พี พี แอดวานซ์ 38,520.00         บริษัท พี พี แอดวานซ์ 38,520.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.20/2559

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 14 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 51,360.00         51,360.00         ตกลงราคา - บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส 51,360.00         บริษัท จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส 51,360.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.26/2559

จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค. 2558

วงเงินงบประมาณ

42 ต่ออายุกรรมธรรม์ 1,705.81           1,705.81           ตกลงราคา - บริษัท วิริยะประกันภัย 1,705.81           บริษัท วิริยะประกันภัย 1,705.81           มีคุณสมบัติถูกต้อง

ประกันภัย จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/

รถยนต์ราชการ นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ต่ําสุดอยู่ภายใน ลงวันที่ 

จํานวน 2 คัน วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วงเงินงบประมาณ 19 ต.ค. 2558

สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

ต่ออายุกรรมธรรม์ 1,112.35           1,112.35           ตกลงราคา - บริษัท วิริยะประกันภัย 1,112.35           บริษัท วิริยะประกันภัย 1,112.35           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

43 ประกันภัย จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

รถยนต์ราชการ นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ต่ําสุดอยู่ภายใน 19 ต.ค. 2558

จํานวน 1 คัน วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วงเงินงบประมาณ

สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์

44 จ้างตรวจสภาพ 535.00              535.00              ตกลงราคา - บริษัทราชพฤกษ์ 535.00              บริษัทราชพฤกษ์ 535.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ระบบก๊าซเอ็นจีวี วิศวกรรม จก. วิศวกรรม จก. ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ประจําปี ต่ําสุดอยู่ภายใน 19 ต.ค. 2558

รถยนต์ราชการ 1 คัน วงเงินงบประมาณ

45 จ้างถ่ายแบบแปลน 2,600.00           2,600.00           ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00           ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ขนาด A2 ต่ําสุดอยู่ภายใน 20 ต.ค. 2558

จํานวน 2 งาน วงเงินงบประมาณ

จํานวน 260 แผ่น

46 จ้างถ่ายแบบแปลน 1,700.00           1,700.00           ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,700.00           ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,700.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 

ขนาด A2 ต่ําสุดอยู่ภายใน 30 ต.ค. 2558

 จํานวน 2 งาน วงเงินงบประมาณ

จํานวน 170 แผ่น

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

47 วัสดุ 5 รายการ 100,794.00       100,794.00       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 100,794.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 100,794.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0200/48

(โครงการจัดทําวารสาร (ประเทศไทย)จํากัด (ประเทศไทย)จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ต.ค.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ต่ําสุดอยู่ภายใน

ราชมงคลรัตนโกสินทร์) วงเงินงบประมาณ

48 วัสดุ 2 รายการ 98,740.00         98,740.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่0200/47

(โครงการจัดทําวารสาร ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ต.ค.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ต่ําสุดอยู่ภายใน

ราชมงคลรัตนโกสินทร์) วงเงินงบประมาณ

49 จ้างเหมาบริการ 487,050.00       487,050.00       ตกลงราคา - บริษัท ส.สะอาดดี แคร์ 487,050.00       บริษัท ส.สะอาดดี แคร์ 487,050.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.9/2559

ทําความสะอาด 1 งาน เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 19 ต.ค.2559

(เดือน ตุลาคม 2559) ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างเหมาผู้ที่มีความชํานาญ 180,000.00       180,000.00       วิธีพิเศษ - นายธนบรรณ ประมวลพัฒน์ 180,000.00       นายธนบรรณ ประมวลพัฒน์ 180,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.6/2559

พิเศษด้านบริหารงานศูนย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 ต.ค.2559

ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่ง ต่ําสุดอยู่ภายใน

พิมพ์ วงเงินงบประมาณ

(1 ตค.59-30 กย.59)

51 จ้างบํารุงรักษาโปรแกรม 130,540.00       130,540.00       วิธีพิเศษ - บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด 130,540.00       บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด 130,540.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.13/2559

ระบบงานทะเบียน 4 ระบบ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 ต.ค.2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

52 จ้างทํากรอบรูป 8,000.00           8,000.00           ตกลงราคา - นายณัฐพิสิฐ จันทร์ปุก 8,000.00           นายณัฐพิสิฐ จันทร์ปุก 8,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

พระบาทสมเด็จ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 ต.ค. 2558

พระเจ้าอยู่หัว ต่ําสุดอยู่ภายใน

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วงเงินงบประมาณ

พระบรมราชินีนาถ 

ขนาด20*30 นิ้ว

จํานวน 20 กรอบ

53 วัสดุ 7 รายการ 95,478.24         95,478.24         ตกลงราคา - บริษัท เอ็ม บี เอ 95,478.24         บริษัท เอ็ม บี เอ 95,478.24         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/3

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ต.ค.2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

54 จ้างเหมาบริการรักษา 452,607.00       452,607.00       ตกลงราคา - บริษัท ไทยสยามการ์ด 452,607.00       บริษัท ไทยสยามการ์ด 452,607.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.8/2559

ความปลอดภัย 1 งาน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 ต.ค.2559

(เดือน ต.ค.58) ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

55 ธูปเทียนแพ 1 ชุด 2,000.00           2,000.00           ตกลงราคา - นางสาวอรุณี ทองมาอิ่ม 2,000.00           นางสาวอรุณี ทองมาอิ่ม 2,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03/

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ต.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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

55 จ้างเหมาบริการรักษา 4,660,041.75 4,660,041.75 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,660,041.75 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,660,041.75 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.24/2559

ความปลอดภัย 1 งาน เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส พุทธรักษ์โภคทรัพย์ พุทธรักษ์โภคทรัพย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 ต.ค.2559

(เดือน พ.ย. 58-ก.ย.59) 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2.บริษัทแฮปปี้แลนด์ 4,862,187.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน

ตรีรัตนภัณฑ์ แมแนจเม้นท์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ทีแซด มีเดีย

4.บริษัท เอส.พี.วาย.

แมนเพาเวอร์แอนด์ บิสสิ

เนส จํากัด

5.บริษัท แฮปปี้แลนด์ 

แมเนจเม้นท์ จํากัด

6.บริษัท ดี.ซี.เอ.ซีเคียวริตี้

การ์ด จํากัด

7.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เอ็ม.เอส.สุรินทร์

8.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พุทธรักษ์โภคทรัพย์

9.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เอส บี เซอร์วิส

10บริษัท คลินตัน

เพาเวอร์ การ์ด จํากัด

11.ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ซี.เค.เอ.เซอร์วิส

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

56 จ้างเหมาบริการรักษา 5,700,000.00 5,700,000.00 e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1.บริษัท ราชาโยค จํากัด 5,700,000.00 บริษัท ราชาโยค จํากัด 5,700,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ สบ.25/2559

ความสะอาด 1 งาน เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส 2.บริษัท ส.สะอาดดี แคร์ 6,282,237.50    ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 ต.ค.2559

(เดือน พ.ย. 58-ก.ย.59) 2.บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ เซอร์วิส จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

คอมเมอร์เซียล วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท เอ.พี.เอนจิเนียริ่ง

แอนด์ซัพพลาย จํากัด

4. บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง

แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด

เซอร์วิส จํากัด

5.บริษัท โปรแคร์สเป

เซียลตี้ จํากัด

6.บริษัท ราชาดยค จํากัด

7.บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์

เทค จํากัด

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    ตุลาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2558

8.บริษัท ส.สะอาดดีแคร์ 

เซอร์วิส จํากัด

9.บริษัท เค.เอส.ซี.คลี

นนิ่งเซอร์วิส จํากัด

10. บริษัท ไดมอนท์ แคร์

 เซอร์วิส จํากัด

11.บริษัท ไดมอนท์ แคร์ 

เซอร์วิส จํากัด

12 บริษัท ท็อพ กรีน

เนอร์เซอร์วิส

13.บริษัท เอ็น.พี.บิส

ซิเนส แอนด์เซอร์วิส จํากัด

14.บริษัท คลู คลีนนิ่ง 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด

15 บริษัท พีพีเอ็น 51 

จํากัด

หนา้ที ่17


