
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 งานปรับปรุงพื้นภายใน 977,000.00       976,927.01       สอบราคา 1. บริษัท พี-เน็ท 1. บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 659,540.00       บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 659,540.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ เอ็น เนอจี จํากัด จํากัด ครบถ้วน และ สจ.7/2559

ตําบลศาลายา คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 1 ธค. 58

อําเภอพุทธมณฑล 2. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 880,520.00       อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั พนัส 805,000.00       งบประมาณ

จํากัด ดีไซน์

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 4. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 859,241.60       

ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 905,733.60       

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ จี โอลดิ้ง จํากัด

ซีสเท็มส์ 6. นายประวิทย์ 858,000.00       

5. บริษัท วุฒิภัทร บุญพระลักษณ์

คอนสตรัคชั่นจํากัด 7. บริษัท เอเชียเน็กซ์ เลต 944,014.99       

6. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด (ไทยแลนด์) จํากัด

7. นายสมชาย 8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 875,149.24       

พรหมสุรินทร์ อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

8. บริษัท เอเชียเน็กซ์ ซีสเท็มส์

เลค (ไทยแลนด์) จํากัด

9. นายประวิทย์

บุญพระลักษณ์

10. บริษัท นาคาธนา

11. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

12. บริษัท มงกุฎทิพย์ 

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

13. บริษัท ฉัตรมณี

คอนสตรัคชั่น จํากัด

14. บริษัท เอฟ เอ็ม จี 

15. บริษัท สมาร์ท เทค

แอนด์ แมท จํากัด

16. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

2 งานปรับปรุง 954,300.00       952,306.46       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พล 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 797,845.00       บริษัท วุฒิภัทร 741,090.79       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารพักอาศัยข้าราชการ เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถ้วน และ สจ.11/2559

สูง 4 ชั้น (อาคาร 1) 2. นายสมควร สวดมาลัย 2. นายสมควร  สวดมาลัย 822,630.05       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 4 ธค. 58

ตําบลศาลายา 3. บริษัท ช.สิทธิผล 3. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 860,022.33       อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล จํากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 824,000.00       

 1 รายการ พนัส ดีไซน์ 5. บริษัท วุฒิภัทร 741,090.79       

5. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง คอนสตรัคชั่นจํากัด

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

6. บริษัท วุฒิภัทร

คอนสตรัคชั่น จํากัด

7. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 

3 งานปรับปรุง 954,300.00       953,876.56       สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 799,078.00       บริษัท วุฒิภัทร 742,660.89       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

อาคารพักอาศัยข้าราชการ พล เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ครบถ้วน และ สจ.12/2559

สูง 4 ชั้น (อาคาร 2) 2. นายสมควร สวดมาลัย 2. นายสมควร สวดมาลัย 876,421.85       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 4 ธค. 58

ตําบลศาลายา 3. บริษัท ช.สิทธิผล 3. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง 861,440.28       อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล จํากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พนัส 4. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 824,000.00       

ดีไซน์ 5. บริษัท วุฒิภัทร 742,660.89       

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5. บริษัท วี.เอส.พี คอนสตรัคชั่น จํากัด

คอนสตรักชั่น จํากัด

6. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

7. บริษัท วุฒิภัทร

คอนสตรัคชั่น จํากัด

8. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 

4 งานปรับปรุงห้องน้ํา 4,915,000.00    4,070,695.50    ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท วี.เอส.พี. คอนตรักขั่น 4,070,000.00    บริษัท วี.เอส.พี. คอนตรักขั่น 4,070,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

นักศึกษาชายหญิง อิเล็กทรอนิกส์ อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ จํากัด จํากัด ครบถ้วน และ สจ.13/2559

อาคารคณะบริหารธุรกิจ (e-bidding) ซีสเท็มส์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 ธค. 58

ตําบลศาลายา 2. บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล จํากัด งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3. บริษัท เจเอส เอสเซส

พร็อพเพอตี้ จํากัด

4. บริษัท นรเสฏฐ์ 

เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ คอนตรัคชั่น จํากัด

5. บริษัท ไอคอน 

สมาร์ท จํากัด

6. บริษัท วี.เอส.พี. 

คอนตรักขั่น  จํากัด

7. กฎหมายเมืองทอง

8. บริษัท ไพบูลย์ นรากร 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 สุดคณา

10. ชัยพัฒนาศุภกิจ

11. บริษัท ดวงแก้วธนสิน 

จํากัด 

12. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 รัตนชาติ การโยธา

13. วาสยศ

14. ช.เอกเจริญชัยกรุ๊ป

15. บริษัท ไกรชนะ

คอนสตรัคชั่น จํากัด

5 งานปรับปรุง 500,000.00       489,744.13       สอบราคา 1. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 488,800.00       บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 488,800.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

เรือนเพาะชําต้นไม้  เวย์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.14/2559

ตําบลศาลายา 2. บริษัท วี.เอส.พี เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที ่17 ธค. 58

อําเภอพุทธมณฑล คอนสตรักชั่น จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 3. บริษัท วุฒิภัทร งบประมาณ

คอนสตรัคชั่น จํากัด

4. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

5. นางสาวคริษฐา พันธุ์

6 งานปรับปรุง 999,300.00       952,503.20       สอบราคา 1. นางลัดดา มากบุญงาม 1. นางลัดดา มากบุญงาม 789,000.00       1. นางลัดดา 789,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

พื้นจอดรถด้านหน้า 2. บริษัท พิษณุนนท์ 2. บริษัท พิษณุนนท์ 891,250.00       งามมากบุญงาม ครบถ้วน และ สจ.15/2559

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 3. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 899,998.00       เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที ่14 ธค. 58

ตําบลศาลายา เวย์ จํากัด เวย์ จํากัด อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 4. นายสมควร สวดมาลัย 4. นายสมควร สวดมาลัย 860,200.00       งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 5. บริษัท วี.เอส.พี

คอนสตรักชั่น จํากัด

หนา้ที ่4



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

6. บริษัท วุฒิภัทร

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

7. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

ซีสเท็มส์

8. ห้างหุ้นส่วนจํากัด    

7 งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร 988,000.00       987,776.38       สอบราคา 1. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 1. บริษัท พิษณุนนท์ 911,862.00 บริษัท พิษณุนนท์ จํากัด 911,862.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

หอประชุม 1,500 ที่นั่ง เวย์ จํากัด 2. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 987,776.38 ครบถ้วน และ สจ.16/2559

ตําบลศาลายา 2. บริษัท พิษณุนนท์ เวย์ จํากัด   เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 17 ธค. 58

อําเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท วี.เอส.พี อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม คอนสตรักชั่น จํากัด งบประมาณ

1 รายการ 4. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

ซีสเท็มส์

8 งานก่อสร้างฉากหลังพระบรม 649,900.00       644,301.18       สอบราคา 1. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 640,000.00       บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 640,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ เวย์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.17/2559

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. บริษัท วี.เอส.พี เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 17 ธค. 58

ตําบลศาลายา คอนสตรักชั่น จํากดั อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด งบประมาณ

จังหวัดนครปฐม  1 รายการ 

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9 งานปรับปรุงและลอกท่อ 989,700.00       986,885.00       สอบราคา 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัจฑา 965,237.20       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 965,237.20       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ระบายน้ํามหาวิทยาลัย ปัจฑารีย์ ครบถ้วน และ

เทคโนโลยีราชมงคล 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสนอราคาต่ําสุด สจ.18/2559

รัตนโกสินทร์ ตําบลศาลายา อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที ่22 ธค. 58

อําเภอพุทธมณฑล ซีสเท็มส์ งบประมาณ

 จังหวัดนครปฐม 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

1 รายการ  ปัจฑารีย์

4. บริษัท ดราม่า ล็อบบี ้

5. บริษัท พิษณุนนท์ 

10 งานปรับปรุงลอกคลอง 976,700.00       951,229.80       สอบราคา 1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 938,495.80       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 938,495.80       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

ระบายน้ํามหาวิทยาลัย 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัจฑารีย์ ปัจฑารีย์ ครบถ้วน และ สจ.19/2559

เทคโนโลยีราชมงคล อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที ่21 ธค. 58

รัตนโกสินทร์ ตําบลศาลายา ซีสเท็มส์ อยู่ภายในวงเงิน

อําเภอพุทธมณฑล 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด งบประมาณ

 จังหวัดนครปฐม ปัจฑารีย์

1 รายการ 4. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้

เวย์ จํากัด

5. บริษัท พิษณุนนท์ 

11 งานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคาร 782,100.00       781,699.80       สอบราคา 1. นายสมควร สวดมาลัย 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 752,662.84       บริษัท ชัญญาลักษณ์ 718,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่

สิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ 2. บริษัท วุฒิภัทร อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์ จํากัด ครบถ้วน และ สจ.20/2559

ตําบลศาลายา คอนสตรัคชั่น จํากัด ซีสเท็มส์ เสนอราคาต่ําสุด ลงวันที ่21 ธค. 58

อําเภอพุทธมณฑล 3. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด 2. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 718,001.00       อยู่ภายในวงเงิน

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด จํากัด งบประมาณ

อุ่นรุ่งทรัพย์คอมพิวเตอร์

ซีสเท็มส์

หนา้ที ่6



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5. บริษัท ชัญญาลักษณ์ 

6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

7. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ 

จํากัด

8. บริษัท พิษณุนนท์ จํากัด

12 ครุภัณฑ์ชุดจัดแสดง 50,354.20         50,354.20         ตกลงราคา  - 1. บริษัท ดีเอ็นเอ 50,354.20         บริษัท ดีเอ็นเอ 50,354.20         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0240/34

นิทรรศการ ไอเดีย จํากัด ไอเดีย จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ธ.ค.2559

จํานวน 1 ชุด ต่ําสุดอยู่ภายใน

ประกอบด้วย วงเงินงบประมาณ

1. ฉากนิทรรศการ 3 ชุด

2. ไฟสปอตไลท์ 9 ดวง

13 ครุภัณฑ์ 840,300.00       840,300.00       สอบราคา 1. บริษัท เพอร์เฟค 1. บริษัท เพอร์เฟค 837,000.00       บริษัท ฟอร์ทิส 835,670.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.26/2559

จํานวน 3 รายการ     ไดแด๊กติก จํากัด     ไดแด๊กติก จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 ธ.ค.2559

ประกอบด้วย 2. บริษัท ฟอร์ทิส 2. บริษัท ฟอร์ทิส 835,670.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

  1. ครุภัณฑ์โครงการ       เทรดดิ้ง จํากัด      เทรดดิ้ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

     พัฒนาทักษะด้านเคลื่องกล 3. บริษัท สกาน่า 3. บริษัท สกาน่า 840,300.00       

    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

     รายการเครื่องมือวัด

    ทางฟิสิกส์พื้นฐาน

   จํานวน 1 ชุด

2. เครื่องวัดอัตรา

    การไหลของก๊าซ

    จํานวน 1 ชุด

หนา้ที ่7



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3. เครื่องวัดอิมพีแด็นซ์

     จํานวน 1 เครื่อง

14 ครุภัณฑ์ 52,000.00         52,000.00         ตกลงราคา   - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 37,180.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 37,180.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0241/41

จํานวน 3 รายการ  ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2558

ประกอบด้วย ต่ําสุดอยู่ภายใน

1. เครื่องสแกนเนอร์ วงเงินงบประมาณ

    สําหรับงาน

    เก็บเอกสาร

    จํานวน 1 เครื่อง

2. รถเข็นของ

    จํานวน 2 คัน

3. รถเข็นเสิร์ฟอาหาร 

     จํานวน 1 คัน

15 ครุภัณฑ์ 240,000.00       240,000.00       สอบราคา 1. บริษัท เบญจะ 1. บริษัท เจ.เอส.บี 188,987.50       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 163,200.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.28/2559

จํานวน 2 รายการ      ไอ.ที. จํากัด     199 เซอร์วิส จํากัด โปรวายเดอร์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

ประกอบด้วย 2. บริษัท อัพเปอร์ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 163,200.00       ซัพพลาย (2001) ต่ําสุดอยู่ภายใน

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค     คอมพิวเตอร์ จํากัด     โปรวายเดอร์ วงเงินงบประมาณ

    จํานวน 5 เครื่อง 3. บริษัท กู้ดเดย์   ซัพพลาย (2001)

2. คอมพิวเตอร์      จํากัด   

    สําหรับสํานักงาน 4. บริษัท เจ.เอส.บี.

    จํานวน 7 เครื่อง     199 เซอร์วิส จํากัด

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด

    โปรวายเดอร์

    ซัพพลาย (2001)

หนา้ที ่8



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

16 ผ้าม่านห้องประชุมอาคาร 261,600.00       261,600.00       ตกลงราคา  - ร้าน พิม เด คอร์ 261,600.00       ร้าน พิม เด คอร์ 261,600.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.0241/42

คณะบริหารธุรกิจ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

(ชั้น 6) จํานวน 1 ชุด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 กล้องถ่ายภาพ 590,640.00       590,640.00       สอบราคา 1. บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี 1. บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี 588,500.00       บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี 588,500.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.29/2559

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล      คอมมิวนิเคชั่น จํากัด      คอมมิวนิเคชั่น จํากัด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558

พร้อมอุปกรณ์ 2. บริษัท กู้ดเดย์ จํากัด 2. บริษัท ไอ แคม 595,990.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

ประกอบ จํานวน 1 ชุด 3. บริษัท ไอ-แซฟ     พลัส จํากัด วงเงินงบประมาณ

    คอร์ปอเรชั่น จํากัด

4. บริษัท ไอ แคม

    พลัส จํากัด

5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

    พี แอนด์ เอส ดิจิตอล

6. ร้านทีเอสเอม

    ซัพพลาย และบริการ

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 40,685.00         40,685.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน กิจรุ่งโรจน์ 40,685.00         ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 40,685.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/36

จํานวน 23 รายการ พาณิชย์ 47,195.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558

2.ร้าน เอ พี อาร์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

มาร์เก็ตติ้ง วงเงินงบประมาณ

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 1 รายการ 1,070.00           1,070.00           ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1,070.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

วิริยะ 1995 วิริยะ1995 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558

2.บริษัท ซีโอแอล จํากัด 2,182.80           ต่ําสุดอยู่ภายใน

(มหาชน) วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่9



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 82,842.61         82,842.61         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 82,842.61         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 82,842.61         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/37

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 86,577.98         ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

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

เนชั่นแนบ จํากัด เนชั่นแนบ จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 19,050.00         19,050.00         ตกลงราคา - 1.ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 19,050.00         ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 19,050.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/39

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 23,112.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 20,705.00         20,705.00         ตกลงราคา - 1.ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 20,705.00         ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 20,705.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/40

จํานวน 19 รายการ 2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 21,420.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 ซื้อวัสดุ จํานวน 20 รายการ 2,545.00           2,545.00           ตกลงราคา - 1.ร้าน แผ่นดินทอง 2,545.00           ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 2,545.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

มินิมาร์ท ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,105.76           ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท Elegance Hotel 10,760.04         

Products จํากัด

หนา้ที ่10



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

25 ซื้อวัสดุ 98,740.00         98,740.00         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/3

ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี.เค. 99,850.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

อีเล็คทริค วงเงินงบประมาณ

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,490.00           7,490.00           ตกลงราคา - บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 7,490.00           บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 7,490.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํากัด จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 ซื้อวัสดุ 21 รายการ 25,140.00         25,140.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน กิตติสังฆภัณฑ์ 25,140.00         ร้านกิตติสังฆภันฑ์ 25,140.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/43

2.ร้าน นะโมสังฆภัณฑ์ 27,120.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 ซื้อวัสดุกีฬา จํานวน 13 ราย 48,434.00         48,434.00         ตกลงราคา - บริษัท แกรนด์สปอร์ต 48,434.00         บริษัท แกรนด์สปอร์ต 48,434.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/47

กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการ 83,652.60         83,652.60         ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 83,652.60         บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 83,652.60         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/44

หมึกพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2558

ยี่ห้อ FUJI XEROX ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่11



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

30 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ 176.00              176.00              ตกลงราคา - 1.ร้าน แผ่นดินทอง 176.00              ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 176.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

มินิมาร์ท ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 2,105.76           ต่ําสุดอยู่ภายใน

 วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

31 จ้างทําธง 52,500.00         52,500.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน ธ.ธนธง 52,500.00         ร้าน ธ.ธนธง 52,500.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/13

2.ร้านธงลาดพร้าว 67,000.00         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 จ้างซักผ้า 9,518.00           9,518.00           ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 9,518.00           ร้าน แอ๊วซักอบรีด 9,518.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 12 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 จ้างเหมาบริการรถบัส 96,000.00         96,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 96,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 96,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/17

ปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง นิวศิริพรเดินรถ นิวศิริพรเดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 จ้างซักผ้า 3,700.00           3,700.00           ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 3,700.00           ร้าน แอ๊วซักอบรีด 3,700.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 22 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่12



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

35 จ้างบริการการจัดการ 285,600.00       285,600.00       วิธีพิเศษ - บริษัท จันทร์ตะวัน 285,600.00       บริษัท จันทร์ตะวัน 285,600.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง สบ. 30/2559

ยานพาหนะ แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 จ้างเหมาบริการรถบัส 28,000.00         28,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 28,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 28,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/19

ปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง นิวศิริพรเดินรถ นิวศิริพรเดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 จ้างลงโฆษณากูเกิลแอดเวิร์ด 85,225.50         85,225.50         ตกลงราคา - บริษัท เรดดี้แพลน 85,225.50         บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด 85,225.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/20

รับสมัครเข้าศึกษา เน็ต จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2558

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

38 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 25,680.00         25,680.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน เดอะเบสท์โฆษณา 25,680.00          ร้าน เดอะเบสท์โฆษณา 25,680.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/21

จํานวน 80 แผ่น 1992 1992 ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2558

2.บริษัท 108 28,800.00         ต่ําสุดอยู่ภายใน

แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด วงเงินงบประมาณ

39 จ้างเหมาบริการรถบัส 30,000.00         30,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 30,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 30,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/24

ปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง นิวศิริพรเดินรถ นิวศิริพรเดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2558

จํานวน 1 คัน ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่13



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

40 จ้างซักผ้า จํานวน 8 รายการ 4,280.00           4,280.00           ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 4,280.00           ร้าน แอ๊วซักอบรีด 4,280.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซักผ้า 9,361.00           9,361.00           ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 9,361.00           ร้าน แอ๊วซักอบรีด 9,361.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 22 รายการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 5,296.50           5,296.50           ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,296.50           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,296.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ.0582.03

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 65,980.00         65,980.00         ตกลงราคา - นายอุทัย อําพันธ์เสน 65,980.00         นายอุทัย อําพันธ์เสน 65,980.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/14

อาคารปฏิบัติการ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 16 รายการ วงเงินงบประมาณ

44 จ้างบริการการจัดการ 285,600.00       285,600.00       วิธีพิเศษ - บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล 285,600.00       บริษัท จันทร์ตะวัน แทรเวิล 285,600.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2558

ยานพาหนะ เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่14



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

45 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 5,296.50           5,296.50           ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,296.50           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 5,296.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

46 จ้างซ่อมรถตัดหญ้า 3,370.50           3,370.50           ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,370.50           ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3,370.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

47 จ้างซ่อมเบาะนั่งรถราชการ 3,200.00           3,200.00           ตกลงราคา - ร้านเบาะเพื่อนสนิท 3,200.00           ร้านเบาะเพื่อนสนิท 3,200.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

หมายเลขทะเบียน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559

นค 1495 นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อมบํารุงราชการ 300.00              300.00              ตกลงราคา - บริษัท ทาคูมิ 300.00              บริษัท ทาคูมิ 300.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

ทะเบียน กฉ 2032 (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559

นครปฐม ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

49 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ 22,166.12         22,166.12         ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้า 22,166.12         บริษัท โตโยต้า 22,166.12         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/23

จํานวน 2 คัน นครปฐม ผู้จําหน่าย นครปฐม ผู้จําหน่าย ครบถ้วน และเสนอราคา  ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

โตโยต้า จํากัด โตโยต้า จํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่15



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

50 จ้างซ่อมเครื่องออกกําลังกาย 1,950.00           1,950.00           ตกลงราคา - บริษัท กีฬาภัณฑ์ จํากัด 1,950.00           บริษัท กีฬาภัณฑ์ จํากัด 1,950.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03

(เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2558

(Lat Pulldown) ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

51 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800.00         28,800.00         ตกลงราคา - บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 28,800.00         บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท 28,800.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ สบ.13/2559

จํานวน 1 เครื่อง แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2559

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

52 จ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อม 22,166.12         22,166.12         ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 22,166.12         บริษัท โตโยต้านครปฐม 22,166.12         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/23

ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

53 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 46,756.21         46,756.21         ตกลงราคา - บริษัท โตโยต้านครปฐม 46,756.21         บริษัท โตโยต้านครปฐม 56,756.21         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 1601/75

จํานวน 3 คัน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558

ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

54 จ้างถ่ายแบบแปลน 140.00              140.00              ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 140.00              ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 140.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2559

ขนาด A2 จํานวน 14 แผ่น ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่16



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

55 จ้างถ่ายแบบแปลน 1,160.00           1,160.00           ตกลงราคา - ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,160.00           ร้านธัญต์ปริ้นแอนด์ก๊อปปี้ 1,160.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

 ชนิดพิมพ์เขียว ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2559

ขนาด A2 ต่ําสุดอยู่ภายใน

จํานวน 116 แผ่น วงเงินงบประมาณ

56 จ้างเหมาบริการรถบัส 30,000.00         30,000.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 30,000.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 30,000.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้างเลขที่ 0175/18

ปรับอากาศจํานวน 2 คัน นิวศิริพร เดินรถ นิวศิริพร เดินรถ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพ ต่ําสุดอยู่ภายใน

นักศึกษาในการออกําแบบ วงเงินงบประมาณ

การวางผังเมืองและการศึกษา

ดูงานนอกสถานที่

57 ซื้อวัสดุฝึก 350,290.00       350,290.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 289,180.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 289,180.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/38

จํานวน 25 รายการ พี.ทู เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย พี.ทู เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2559

 2.บริษัท ดีวัน 313,974.00       ต่ําสุดอยู่ภายใน

เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด วงเงินงบประมาณ

3.ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 309,672.00       

4.นายเดชสุริยา อยู่ดี 294,322.00       

58 จ้างทําซองบรรจุข้อสอบ 24,000.00         24,000.00         ตกลงราคา - ร้าน เค.พี.เอส.กรุ๊ป 19,260.00         ร้าน เค.พี.เอส.กรุ๊ป 19,260.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 0175/25

จํานวน 2 รายการ บริษัทสิริอักษร เพรส จํากัด 24,877.50         ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2559

 ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด (บาท) หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

59 วัสดุฝึกคณะสถาปัตยกรรม 7,000.00           7,000.00           ตกลงราคา - ร้าน ที เอ็น อาร์ท 4,600.00           ร้าน ที เอ็น อาร์ท 4,600.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง หนังสือ ศธ 0582.03/

ศาสตร์และการออกแบบ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ทู 6,400.00           ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2559

จํานวน 2 รายการ เอ็กซ์เพิร์ต ซัพพลาย ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

 

60 วัสดุ 24 รายการ 36,204.52         36,204.52         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 36,204.52         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 36,204.52         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241/33

บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต่ําสุดอยู่ภายใน

วิริยะ 1995 วงเงินงบประมาณ

61 วัสดุ 2 รายการ(โครงการจัด 98,740.00         98,740.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 98,740.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 0242/3

ทําเอกสาร ตําราเรียน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ บรรณาสารสเตชั่นเนอรี่ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2559

รายงานและหนังสือ) ต่ําสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่18


