
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 งานปรับปรุงห้องสํานัก 1,966,000.00    1,961,888.74    สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1,834,930.39    บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1,834,930.39 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

คณะบริหารธุรกิจ     มณฑลสิน แอนด์ คอนสตรัคชั่น  แอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถ้วน และ สจ.1/2559

ตําบลศาลายา 2. บริษัท ชัญญาลักษณ์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 18 พย. 58

อําเภอพุทธมณฑล     จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง 3. บริษัท เพียงพอ งบประมาณ

    พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

4. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด        

5. บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป   จํากัด      

6. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ เวย์  จํากัด

2 งานปรับปรุงพื้น 902,900.00       902,784.57       สอบราคา 1. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 886,195.00       บริษัท ชัญญาลักษณ์ 722,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารสิรินธร  แอนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถ้วน และ สจ.2/2559

ตําบลศาลายา 2. บริษัท อินรีคอนส์ 2. บริษัท อินรีคอนส์ 855,355.00       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 20 พย. 58

อําเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท ศรัณยพงศ์ อิน 3. บริษัท ศรัณยพงศ์ อิน 851,326.48       อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โนเวชั่น จํากดั โนเวชั่น จํากัด งบประมาณ

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 766,212.00       

ดีไซน์ ดีไซน์

5. บริษัท วุฒิภัทร 5. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 836,568.00       

คอนสตรัคชั่น จํากัด 6. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 722,000.00       

6. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

7. นายสมชาย พรหมสุรินทร์

8. บริษัท ชัญญาลักษณ์ จํากัด

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3 งานปรับปรุงซ่อมแซม 895,000.00       894,921.33       สอบราคา 1. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 857,000.00       บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 843,337.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ ครบถ้วน และ สจ.3/2559

6 รอบ พระชนมพรรษา 2. บริษัท อินรีคอนส์ 2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 843,337.00       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 19 พย. 58

(ชั้น 1 – 7) 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส อยู่ภายในวงเงิน

ตําบลศาลายา ดีไซน์ งบประมาณ

อําเภอพุทธมณฑล 4. บริษัท วุฒิภัทร

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด

5. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

6. นายสมชาย พรหม

4 งานปรับปรุงพื้นลานกิจกรร 863,400.00       863,358.83       สอบราคา 1. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 800,000.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 760,786.46       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

คณะบริหารธุรกิจ ตําบลศาลายา แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 765,500.00       อุ่นรุ่งทรัพย์ ครบถ้วน และ สจ.4/2559

 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส ดีไซน์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์  เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 26 พย. 58

 นครปฐม 1 รายการ ดีไซน์ 3. บริษัท สมาร์ท เทค 859,201.18       อยู่ภายในวงเงิน

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4. บริษัท  เอเชียเน็กซ์ 834,272.85       งบประมาณ

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ เลต (ไทยแลนด์) จํากัด 834,272.85       

ซีสเท็มส์ 5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 760,786.46       

4. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

5. บริษัท วุฒิภัทร ซีสเท็มส์

คอนสตรัคชั่น จํากัด

6. นายสมชาย  พรหม

7. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต

(ไทยแลนด์) จํากัด

8. นางสาวคริษฐา

พันธุ์เดิมวงษ์

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

10. บริษัท บลูเคอร์ จํากัด

11. บริษัท แอดวานซ์

แมททีเรียล เซอร์วิส จํากัด

12. บริษัท ฉัตรมณี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

13. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 

14. บริษัท สมาร์ท เทค 

15. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พล เฟอร์นิเจอร์

5 งานปรับปรุง 923,300.00       914,114.01       สอบราคา 1. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 820,000.00       บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 820,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารปฏิบัติการ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 878,000.00       ครบถ้วน และ สจ.5/2559

อาคารสถานที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส ดีไซน์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 27 พย. 58

ตําบลศาลายา ดีไซน์ 3. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 897,316.25       อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ 4. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮ 840,000.00       

ซีสเท็มส์ จํากัด

4. บริษัท วุฒิภัทร 5. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต 883,318.12       

คอนสตรัคชั่น จํากัด  (ไทยแลนด์) จํากัด

5. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 895,777.05       

6. นายสมชาย พรหม อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ 

7. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต

(ไทยแลนด์) จํากัด

8. นางสาวคริษฐา

พันธุ์เดิมวงษ์

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

10. บริษัท ฉัตรมณี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

11. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 

จํากัด

6 งานปรับปรุงห้องน้ํา 983,000.00       971,012.07       สอบราคา 1. บริษัท พี-เน็ท เอ็น 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 928,900.00       บริษัท วี.เอส.พี 891,380.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

และระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ดีไซน์ คอนสตรักชั่น จํากัด ครบถ้วน และ สจ.6/2559

ตําบลศาลายา 2. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 2. บริษัท วี.เอส.พี 891,380.00       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 30 พย. 58

อําเภอพุทธมณฑล แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอนสตรักชั่น จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3. บริษัท ศรัณยพงศ์ 3. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต 938,299.32       งบประมาณ

อินโนเวชั่น จํากัด  (ไทยแลนด์) จํากัด

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส

ดีไซน์

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

ซีสเท็มส์

6. บริษัท วุฒิภัทร

คอนสตรัคชั่น จํากัด

7. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

8. นายสมชาย พรหม

9. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต

(ไทยแลนด์) จํากัด

10. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรักชั่น 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

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

11. บริษัท มงกุฎทิพย์ 

12. บริษัท ฉัตรมณี

 คอนสตรัคชั่นจํากัด

13. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 

้14. บริษัท สมาร์ท เทค 

7 งานปรับปรุงพื้น 983,100.00       979,565.50       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท เอเซียเน็กซ์ เลต 946,564.59       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 849,424.02       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

พื้นจอดรถยาน อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน และ สจ.8/2559

พาหนะ ตําบลศาลายา ซีสเท็มส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 849,424.02       ซีสเท็มส์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 26 พย. 58

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3. นายสมชาย พรหม ซีสเท็มส์ งบประมาณ

4. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต 3. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 949,999.00       

 (ไทยแลนด์) จํากัด เวย์ จํากัด

5. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 4. บริษัท สมาร์ท เทค 976,659.60       

6. บริษัท มงกุฎทิพย์ 5. บริษัท บลูเคอร์ จํากัด 889,621.00       

2015 จํากัด 6. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 969,000.00       

7. บริษัท บลูเคอร์ จํากัด

8. บริษัท แอดวานซ์

แมททีเรียล เซอร์วิส จํากัด

9. บริษัท สมาร์ท เทค 

10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พล เฟอร์นิเจอร์

11. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

8 งานปรับปรุงทางเข้า 522,400.00       522,157.67       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ เวย์ 499,999.00       บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 499,999.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ด้านหน้ามหาวิทยาลัย อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์  จํากัด เวย์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.9/2559

ตําบลศาลายา ซีสเท็มส์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 30 พย. 58

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3. นายสมชาย พรหม งบประมาณ

4. บริษัท สมาร์ท เทค 

5. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 

9 งานปรับปรุงห้อง 534,600.00       534,490.55       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท ชัญญาลักษณ์ 448,000.00       บริษัท ชัญญาลักษณ์ 448,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.10/2559

สาขาวิชาประติมากรรม ซีสเท็มส์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 พย. 58

ตําบลศาลายา 2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 3. นายสมชาย พรหม งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 

1 รายการ 5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พล

เฟอร์นิเจอร์ 

10 ครุภัณฑ์ระบบ 1,930,280.00    1,930,280.00    สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. บริษัท อินเทลเล็ค 1,592,160.00    บริษัท ซินเทค 1,920,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.22/2559

CCTV สําหรับอาคาร     เคแอนด์เค อินเตอร์เทรด    เน็ตเวิร์ค เว็บ  จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 พ.ย. 2559

เรียนรวมและ 2. บริษัท แอลซีที 2. บริษัท ซินเทค ต่ําสุดอยู่ภายใน

ปฏิบัติการโรงแรมและ     อินเทลลิเจนท์     คอร์ปอเรชั่น จํากัด 1,920,000.00    วงเงินงบประมาณ

การท่องเที่ยว     เทคโนโลยี จํากัด 3. บริษัท เรียล-ไทม์ เนื่องจาก บริษัท อินเทลเล็ค

 จํานวน 1 ชุด 3. บริษัท ไอ.คิว.      โซลูชั่น จํากัด 1,926,000.00    เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด

    โซลูชั่น จํากัด 4. บริษัท อินโนเวชั่น เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง

4. บริษัท อินเทลเล็คท์     อินโฟร์ จํากัด 1,929,959.00    ครบถ้วนตามที่

    เน็ตเวิร์ค เว็บ จํากัด มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5. บริษัท เรียล-ไทม์  ทุกรายการ

    โซลูชั่น จํากัด จึงเป็นไม่ได้เป็นผู้ที่ได้

6. บริษัท ซินเทค รับการคัดเลือก

     คอร์ปอเรชั่น จํากัด

7. บริษัทอีโนวา 

     ซีเนอร์ยี่ จํากัด

8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

     สตาร์ท อัพ

9. บริษัท การ์เดกซ์

    อินเตอร์เนชั่นแนล

     กรุ๊ป จํากัด

10. บริษัท เคซีที

      ซีเคียวไทย จํากัด

11 รถโดยสาร 12,000,000.00  12,000,000.00  วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เทอร์โม 1. บริษัท ธนบุรี 9,490,000.00    บริษัท ธนบุรี 9,490,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.23/2559

ปรับอากาศ ด้วยวิธีการ     คอนโทรล     มอเตอร์เซลส์ จํากัด มอเตอร์เซลส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ย. 2559

ขนาดไม่น้อยกว่า ทางอิเล็กทรอนิกส์     (วิภาวดี) จํากัด 2. บริษัท ดองแฟง 10,908,542.00  จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

42 ที่นั่ง (e-Auction) 2. บริษัท ธนบุรี     แยงซี มอเตอร์ วงเงินงบประมาณ

จํานวน 2 คัน     มอเตอร์เซลส์ จํากัด     วูฮั่น (ไทยแลนด์) จํากัด

 3. บริษัท ดองแฟง 3. บริษัท ไนท์ เพาเวอร์ 10,944,000.00  

     แยงซี มอเตอร์      คอร์ปอเรชั่น  จํากัด

     วูฮั่น(ไทยแลนด์) 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 10,999,500.00  

     จํากัด      มีแสง แอสแซมบลี

4. บริษัท สหกิจยนต์     

     (1986) จํากัด

หนา้ที ่7



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด     

     มีแสงแอสเซมบลี

6. บริษัท ไนท์     

     เพาเวอร์

     คอร์ปอเรชั่น

     จํากัด

12 โครงการพัฒนา 10,021,900.00  10,021,900.00  ประกวดราคา 1. บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. 1. บริษัท เมนเทล 9,900,000.00    บริษัท เมนเทล จํากัด 9,900,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.24/2559

การจัดการตาม อิเล็กทรอนิกส์      จํากัด     จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 พ.ย. 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (e-bidding) 2. บริษัท เมนเทล จํากัด 2. บริษัท เดบิต 9,911,900.00    ต่ําสุดอยู่ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 3. บริษัท อัลทิเมท     ซิสเท็มส์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

ราชมงคลรัตนโกสินทร์     โพซิชั่นนิ่ง จํากัด  

ด้านวิทยาศาสตร์ 4. บริษัท เวลล์ ดัน

และเทคโนโลยี     เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

รายการห้องปฏิบัติการ 5. บริษัท เดบิต

สร้างภาพจําลอง     ซิสเท็มส์ จํากัด

เสมือนจริงสําหรับงาน 6. ชัยพัฒนศุภกิจ

มัลติมีเดีย 7. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

จํานวน 1 ห้อง     เอสซีซุปเปอร์

    คอนสตรัคชั่น

8. บริษัท นอร์ทเทอร์น

    ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด

หนา้ที ่8



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13 ครุภัณฑ์ 67,740.00         67,740.00         ตกลงราคา  - 1. บริษัท ฟอร์ทิส 67,700.00         บริษัท ฟอร์ทิส 67,700.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0241/26

จํานวน 2 รายการ     เทรดดิ้ง จํากัด  เทรดดิ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558

ประกอบด้วย 33,710.00         33,710.00         2. บริษัท เพอร์เฟค 71,155.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

1. หัววัดความเข้ม 34,030.00         34,030.00             ไดแด๊กติก จํากัด วงเงินงบประมาณ

    สนามแม่เหล็ก 1 ตัว 3. บริษัท สกาน่า 73,830.00         

2. เครื่องปรับ     เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

     ค่าแรงดันไฟฟ้า 1 ตัว

14 ชุดตรวจวัดอัตรา 79,715.00         79,715.00         ตกลงราคา  - 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 79,715.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 79,715.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0241/23

การไหลและอุณหภมิ      แอลซี เทคโนโลยี แอลซี เทคโนโลยี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558

ของแก๊ส จํานวน 1 ชุด 2. บริษัท เอทีที 92,020.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

    คอนเซ้าแท็นซ์ วงเงินงบประมาณ

    แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3. บริษัท วี.เค.อาร์ 90,950.00         

     อีควิปเม้นท์

   ซัพพลาย จํากัด

  

15 โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 83,000.00         83,000.00         ตกลงราคา  - 1. บริษัท ดีไทย 83,000.00         บริษัท ดีไทย 83,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0241/22

(SPSS statistics base)     โปรเฟสชันนัล โปรเฟสชันนัล ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558

จํานวน 1 โปรแกรม      เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

2. บริษัท ซีอาร์ซี 93,800.00         วงเงินงบประมาณ

     เมดดิเทค จํากัด

3. บริษัท ไอที โปร 96,000.40         

     เซอร์วิส จํากัด

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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

16 ชุดเตาเผาความร้อนสูง 329,000.00       329,000.00       ตกลงราคา  - บริษัท ไคเนติคส์ 329,000.00       บริษัท ไคเนติคส์ 329,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.25/2559

จํานวน 1 ชุด คอร์ปอเรชั่น จํากัด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ซื้อวัสดุกีฬา 67,710.00         67,710.00         ตกลงราคา  - บริษัท แกรนด์สปอร์ต 67,710.00         บริษัท แกรนด์สปอร์ต 67,710.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/5

จํานวน 6 รายการ กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 ซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ 13,375.00         13,375.00         ตกลงราคา  - บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 13,375.00         บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ 13,375.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/7

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 ซื้อวัสดุรายการหมึกพิมพ์ 5,922.45           5,922.45           ตกลงราคา  - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 5,922.45           บริษัท เอ็มจีเอ็ม 5,922.45           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 6,580.50           ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซร์ฟ วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,232.00           5,232.00           ตกลงราคา  - 1.บริษัท กีฬาภัณฑ์ 5,232.00           บริษัท กีฬาภัณฑ์ จํากัด 5,232.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ0582.03

จํานวน 2 รายการ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 11 พ.ย. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 6,850.00           ต่ําสุดอยู่ภายใน

ไบร์สปอร์ต 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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

21 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ 16,264.00         16,264.00         ตกลงราคา  - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 16,264.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 16,264.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/14

วิริยะ 1995  วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา 11-พ.ย.-58

2.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 19,417.55         ต่ําสุดอยู่ภายใน

 (มหาชน) วงเงินงบประมาณ

22 ซื้อธงชาติ จํานวน 6 ผืน 5,457.00           5,457.00           ตกลงราคา  - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,457.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ1995 5,457.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ0582.03

วิริยะ1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 พ.ย. 2558

2.ร้าน เอ พี อาร์ 6,000.00           ต่ําสุดอยู่ภายใน

มาร์เก็ตติ้ง วงเงินงบประมาณ

23 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 8,699.10           8,699.10           ตกลงราคา  - บริษัท เอ็มจีเอ็ม 8,699.10           บริษัท เอ็มจีเอ็ม 8,699.10           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ0582.03

จํานวน 4 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 ซื้อหลอดไฟ 1,018.64           1,018.64           ตกลงราคา  - 1.ร้าน เอ พี อาร์ 1,018.64           ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 1,018.64           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

มาร์เก็ตติ้ง 1,105.00           ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559

2.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,139.82         23,139.82         ตกลงราคา  - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ19 23,139.82         ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิริยะ1995 23,139.82         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/17

จํานวน 31 รายการ 2.บริษัท แอล.ที.วาย.ซี. 24,196.98         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558

บิสสิเนส จํากัด 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    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,607.00         53,607.00         ตกลงราคา  - 1.บริษัทพลสิริ อิมพอร์ต 53,607.00         บริษัทพลสิริ อิมพอร์ต 53,607.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/24

จํานวน 4 รายการ โซลูชั่น จํากัด โซลูชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 พ.ย. 2558

2. บริษัท เอ็น พาร์ทส 57,602.38         ต่ําสุดอยู่ภายใน

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

27 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 7,201.10           7,201.10           ตกลงราคา  - 1.บริษัท เอ็มจีเอ็ม 7,201.10           บริษัท เอ็มจีเอ็ม 7,201.10           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ0582.03

จํานวน 4 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,543.50           ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอส เอ็น พี เซิร์ฟ วงเงินงบประมาณ

28 ซื้อวัสดุ 11,050.00         11,050.00         ตกลงราคา  - 1.ร้าน เอ พี อาร์ 11,050.00         ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 11,050.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/27

จํานวน 4 รายการ  มาร์เก็ตติ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 พ.ย. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,659.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ1995 วงเงินงบประมาณ

29 ซื้อวัสดุ 11,050.00         11,050.00         ตกลงราคา  - 1.ร้าน เอ พี อาร์ 11,050.00         ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 11,050.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/27

จํานวน 4 รายการ มาร์เก็ตติ้ง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 พ.ย. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,659.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ1995 วงเงินงบประมาณ

30 ซื้อวัสดุฝึก 84,369.50         84,369.50         ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย 84,369.50         ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย 84,369.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/28

จํานวน 22 รายการ อีเล็คโทรนิคส์ อีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่12



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

31 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 17,000.00         17,000.00         ตกลงราคา  - 1.ร้านกิตติสังฆภัณฑ์ 17,000.00         ร้านกิตติสังฆภัณฑ์ 17,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/31

2.ร้านนะโมสังฆภัณฑ์ 17,500.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26,482.50         26,482.50         ตกลงราคา  - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 26,482.50         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 26,482.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/29

รายการหมึกพิมพ์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559

2.บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิซ 28,569.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

ซัพพลายส์ จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ 27,178.00         

ปอเรชั่น จํากัด

33 จ้างเหมาบริการรถบัส 25,000.00         25,000.00         ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วน นิวศิริพร 25,000.00         ห้างหุ้นส่วน นิวศิริพร เดินรถ 25,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/1

ปรับอากาศ เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 พ.ย. 2558

ขนาด 50 ที่นัง ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 จ้างทําสติ๊กเกอร์ 12,037.50         12,037.50         ตกลงราคา  - 1.ร้าน พอเพลิน 49 12,037.50         ร้าน พอเพลิน 49 12,037.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/7

สุญญากาศ 2.บริษัท สิริอักษร 22,470.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559

จํานวน 1500 แผ่น เพรส จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาบริการ 36,000.00         36,000.00         ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วน นิวศิริพร 36,000.00         ห้างหุ้นส่วน นิวศิริพร เดินรถ 36,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/8

รถบัสปรับอากาศ เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558

ขนาด 50 ที่นัง 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

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

36 จ้างตรวจสุขภาพ 54,300.00         54,300.00         ตกลงราคา  - เอส วี คลีนิคแล็บ 54,300.00         เอส วี คลีนิคแล็บ 54,300.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/10

นักศึกษาใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558

ประจําปีการศึกษา 2559 ต่ําสุดอยู่ภายใน

(รอบโควตา) วงเงินงบประมาณ

37 จ้างซักผ้า 460.00              460.00              ตกลงราคา  - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 460.00              ร้าน แอ๊วซักอบรีด 460.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 8 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ 180,000.00       180,000.00       ตกลงราคา  - ร้านเอกศิลป์ 180,000.00       ร้านเอกศิลป์ 180,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/4

ราชการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ย. 2558

ทะเบียน 40-0687 ต่ําสุดอยู่ภายใน

นครปฐม วงเงินงบประมาณ

39 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ 30,087.22         30,087.22         ตกลงราคา  - บริษัท สหพัฒนพันธ์ 30,087.22         บริษัท สหพัฒนพันธ์ 30,087.22         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/6

ราชการ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558

ทะเบียน 40-0922 ต่ําสุดอยู่ภายใน

นครปฐม วงเงินงบประมาณ

40 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 7,146.53           7,146.53           ตกลงราคา  - บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ 7,146.00           บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ 7,146.53           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

ทะเบียน 40-0867 นครปฐม จํากัด นครปฐม จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ย. 2558

นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่14



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

41 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 158,900.00       158,900.00       ตกลงราคา  - นายอุทัย อําพันธ์เสน 158,900.00       นายอุทัย อําพันธ์เสน 158,900.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/12

ห้องประชุมคชาธาร ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมบํารุง 180,000.00       180,000.00       ตกลงราคา  - นายจักรกฤช 180,000.00       นายจักรกฤช 180,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/4

รถยนต์ราชการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงนิงบประมาณ

43 จ้างลงโฆษณาร่วม 6,000.00           6,000.00           ตกลงราคา  - ร้าน นครปฐมนิวส์ 6,000.00           ร้าน นครปฐมนิวส์ 6,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

ถวายชัยมงคลเนื่องใน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558

วันพ่อแห่งชาติ 1 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

44 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ 17,120.00         17,120.00         ตกลงราคา  - บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว 17,120.00         บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว 17,160.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0174/49

อาคารเฉลิม เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย. 2558

พระกียรติ 6 รอบ ต่ําสุดอยู่ภายใน

พระชนมพรรษา วงเงินงบประมาณ

45 จ้างซ่อมบํารุงรถยน์ราชการ 30,087.22         30,087.22         ตกลงราคา  - บริษัท สหพัฒนพันธ์ จํากัด 30,087.22         บริษัท สหพัฒนพันธ์ จํากัด 300,877.22       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/0175

40-0922 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่15



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

46 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ 10,398.26         10,398.26         ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้านครปฐม 10,398.26         บริษัท โตโยต้านครปฐม 10,398.26         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/0175

ราชการ จํานวน 2 คัน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

47 จ้างซ่อมบํารุง 31,043.44         31,043.44         ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้านครปฐม 31,043.44         บริษัท โตโยต้านครปฐม 31,043.44         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/50

รถยนต์ราชการ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย. 2558

กบ 4656 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อมเครื่องทํา 500.00              500.00              ตกลงราคา  - บริษัท ไบรท์ บลู 500.00              บริษัท ไบรท์ บลู 500.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

น้ําร้อน-น้ําเย็น วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

จํานวน 1 เครื่อง จํากัด จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

49 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00           3,000.00           ตกลงราคา  - นายอุทัย อําพันธ์เสน 3,000.00           นายอุทัย อําพันธ์เสน 3,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 เครื่อง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างตรวจสภาพ 600.00              600.00              ตกลงราคา  - ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 600.00              ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 600.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ตรอ. ประจําปี นครปฐม นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย.2558

รถยนต์ราชการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่16



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

51 จ้างถ่ายแบบแปลน 2,200.00           2,200.00           ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,200.00           ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,200.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

 ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 3 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 220 แผ่น วงเงินงบประมาณ

52 จ้างถ่ายแบบแปลน 1,100.00           1,100.00           ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,100.00           ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,100.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 6 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 2 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 110 แผ่น วงเงินงบประมาณ

53 จ้างถ่ายแบบแปลน 1,100.00           1,100.00           ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,100.00           ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,100.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 3 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 110 แผ่น วงเงินงบประมาณ

54 จ้างถ่ายแบบแปลน 810.00              810.00              ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 810.00              ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 810.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 3 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 81 แผ่น วงเงินงบประมาณ

55 จ้างถ่ายแบบแปลน 3,000.00           3,000.00           ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 3,000.00           ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 3,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 13 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 2 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 300 แผ่น วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่17



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

56 ต่ออายุกรรมธรรม์ 1,215.49           1,215.49           ตกลงราคา - บริษัท วิริยะประกันภัย 1,215.49           บริษัท วิริยะประกันภัย 1,215.49           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ประกันภัย จํากัด โดยสํานักงาน จํากัด โดยสํานักงาน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย.2558

รถยนต์ราชการ นายหน้าประกัน นายหน้าประกัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 2 คัน วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วินาศภัย นางลัดดาวรรณ วงเงินงบประมาณ

สมบูรณ์ทรัพย์ สมบูรณ์ทรัพย์

57 จ้างถ่ายแบบแปลน 2,720.00           2,720.00           ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,720.00           ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 2,720.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 20 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 5 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 272 แผ่น วงเงินงบประมาณ

58 จ้างถ่ายแบบแปลน 700.00              700.00              ตกลงราคา - ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 700.00              ร้านธัณต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 700.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 พ.ย.2558

ขนาด A2 จํานวน 1 งาน ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 70 แผ่น วงเงินงบประมาณ

59 จ้างตรวจสภาพ 200.00              200.00              ตกลงราคา - ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 200.00              ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 200.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ตรอ. ประจําปี นครปฐม นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 พ.ย.2558

รถยนต์ราชการ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ

60 จ้างตรวจสภาพ 535.00              535.00              ตกลงราคา - บริษัทราชพฤกษ์วิศวกรรม จ 535.00              บริษัทราชพฤกษ์วิศวกรรม จก 535.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ระบบก๊าซเอ็นจีวีประจําปี ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 พ.ย.2558

รถยนต์ราชการ 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่18



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

61 วัสดุ 3 รายการ 99,403.00         99,403.00         ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 99,403.00         บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 99,403.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/6

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

62 ชุดของขวัญปีใหม่ 66 ชุด 99,000.00         99,000.00         ตกลงราคา - นายปณต เลิศสุวรรณเสรี 99,000.00         นายปณต เลิศสุวรรณเสรี 99,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/8

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

63 จ้างทําของที่ระลึก 465,731.78       465,731.78       ตกลงราคา - บริษัท ฟรีสไตล์ ฮอลิเดย์ 465,731.78       บริษัท ฟรีสไตล์ ฮอลิเดย์ 465,731.78       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ 29/2559

5 รายการ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 4 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

64 วัสดุ 2 รายการ 7,062.00           7,062.00           ตกลงราคา - บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 7,062.00           บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 7,062.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 6 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

65 วัสดุ 4 รายการ 26,429.00         26,429.00         ตกลงราคา - บริษัท เอ็ม บี เอ 26,429.00         บริษัท เอ็ม บี เอ 26,429.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/59

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่19



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

66 วัสดุ 2 รายการ 98,740.00         98,740.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/11

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 10 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

67 วัสดุ 5 รายการ 18,511.00         18,511.00         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,511.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 18,511.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/16

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 พ.ย.2558

2.บริษัท สมใจ (สาย 4) ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินงบประมาณ

68 วัสดุ 2 รายการ 6,900.00           6,900.00           ตกลงราคา - ร้านสุไพรัตน์ 6,900.00           ร้านสุไพรัตน์ 6,900.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

69 วัสดุ 1 รายการ 21,700.00         21,700.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 21,700.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 21,700.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/19

(โครงการเปิดรั่วมหา ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 พ.ย.2558

วิทยาลัยฯ) ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

70 วัสดุ 2 รายการ 32,849.00         32,849.00         ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 32,849.00         บริษํท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 32,849.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/20

(ประเทศไทย)จํากัด (ประเทศไทย)จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 พ.ย.2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่20



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

71 จ้างลงโฆษณาร่วมถวาย 6,000.00           6,000.00           ตกลงราคา - นครปฐมนิวส์ 6,000.00           นครปฐมนิวส์ 6,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03/

ชัยมงคล เนื่องใน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 26 พ.ย.2558

วันพ่อแห่งชาติ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่21


