
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

1 งานติดต้ังราวกนัตกชนิด 700,000.00       626,086.60     สอบราคา 1. นายกฤษดา  โคะแสง 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย จี 620,000.00       บริษทั หงษท์อง การช่าง 438,700.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่
สแตนเลส รอบดาดฟา้อาคาร 2. บริษทั ว ีพ ีมาร์เก็ตต้ิง  เทรดด้ิง ๒๐๑๖ จ ากดั ครบถ้วน และ สจ.26/2559
ใหม่ 1 งาน แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 2. บริษทั พเีอสเอม็ 590,000.00      เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่5 กย. 59

3. บริษทั พแีอนด์พี คอร์ปอเรชั่น จ ากดั อยู่ภายในวงเงิน
แลนด์สเคป โซลูชั่น จ ากัด 3. บริษทั พแีอนด์พ ีแลนด์ 504,219.68      งบประมาณ
4. เจนพฒันา อลูกลาส สเคป โซลูชั่น จ ากดั
5. บริษทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 4. บริษทั ว ีพ ีมาร์เกต็ต้ิง 492,200.00      
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
6. บริษทั ดราม่า ล็อบบี้เวย์ 5. หจก.โภคประเสริฐการ 560,347.00       
 จ ากัด โยธา
7. บริษทั อินรีคอนส์ จ ากัด 6. บริษทั อาทิตย์ ๒๐๐๔ 572,000.00       
8. หจก. บี บี พ ีโปรดักส์ จ ากดั
9. บริษทั เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง 7. บริษทั หงษท์อง การช่าง 438,700.00
 จ ากัด ๒๐๑๖ จ ากดั
10. นางสาวคริษฐา 8. นางสาวคริษฐา  528,000.00       
พนัธุเ์ดิมวงษ์ พนัธุ์เดิมวงษ ์ 
11. หจก. วาย จี เทรดด้ิง 9. บริษทั วโีปรเฟสชั่นแนล 590,599.60       
12. บริษทั หงษท์อง  ๒๕๕๙ จ ากดั
  การช่าง2016 จ ากัด
13. บริษทั วฒิุภทัร
คอนสตรัคชั่น จ ากัด
14. บริษทั พเีอสเอ็ม
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
15. บริษทั อาทิตย์ 2004
จ ากัด
16. บริษทั วโีปร
 เฟสชั่นแนล 2559 จ ากัด
17. บริษทั ไทย ฟอร์จูน
เอส เทรดด้ิง จ ากัด
18. หจก. โภคประเสริฐ
การโยธา
19. หจก. ส.ทวชีัยก่อสร้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

20. บริษทั ศรีประดิษฐ์
สเตนเลส จ ากัด

2 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิัติ 1,546,100.00    1,546,088.83   สอบราคา 1. หจก. เอส.พ.ีเทรดด้ิง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.  1,390,572.00 บริษทั นาคา 1,350,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่
พืน้ฐานทางวศิวกรรม แอนด์ เซอร์วสิ พ.ีเทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ  ธนาทรัพย์ จ ากดั  ครบถ้วน และ สจ.27/2559
เคร่ืองกล ชั้น 1 2. บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์ 2. บริษทั ว ีพ ีมาร์เกต็ต้ิง 1,456,534.26 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่3 ตค. 59
ต าบลศาลายา ลายส์ จ ากัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั อยู่ภายในวงเงิน
อ าเภอพทุธมณฑล 3. บริษทั ว ีพ ีมาร์เก็ตต้ิง 3. บริษทั นาคาธนาทรัพย์ 1,350,000.00 งบประมาณ
จงัหวดันครปฐม ๑ แหง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด  จ ากดั  

4. หจก. วรพล 24 4. บริษทั เพยีงพอ 1,424,203.39
5. บริษทั เอชเคเอส จ ากัด พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั
6. บริษทั อีพอ๊กซ่ี 5. บริษทั ชัญญาลักษณ์ 1,380,000.00
อินโนเวชั่น จ ากัด จ ากดั
7. บริษทั เพยีงพอ
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด
8. บริษทั เอฟ เอ็ม จี
 โฮลด้ิง จ ากัด
9. บริษทั แอ็กซิส
ดีเวล๊อปเมนท์ กรุ๊ป จ ากัด
10. บริษทั ชัญญาลักษณ์
จ ากัด
11. หจก. พลเฟอร์นิเจอร์
12. บริษทั วฒิุภทัร
คอนสตรัคชั่น จ ากัด
13. บริษทั นาคาธนาทรัพย์
จ ากดั

3 วสัดุฝึก จ านวน 21 รายการ 124,350.00     124,350.00    ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 121,806.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 121,806.00    มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/23
(รายการงานไม)้ เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 6 กย.59

วงเงินงบประมาณ
2.ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 137,066.00      

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

4 วสัดุฝึกสาขาวชิาออกแบบส่ือ 115,862.81     115,862.81    ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 115,862.81      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 115,862.81    มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/23
ดิจิทัล จ านวน 17 รายการ โทรนิคส์ โทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 8 กย.59
(ส าหรับสาขาวชิา วงเงินงบประมาณ
ออกแบบส่ือดิจิทัล) 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 117,683.00      

เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย

5 วสัดุฝึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 71,650.00       71,650.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 68,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 68,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/33
และการออกแบบ เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 13 กย.59
จ านวน 18 รายการ วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 73,527.19        
สเตชั่นเนอร่ี

6 วสัดุฝึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 68,253.00       68,253.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 54,858.90        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 54,858.90      มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/34
และการออกแบบ สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 14 กย.59
จ านวน 24 รายการ วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 67,363.00        
เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย

7 จ้างถ่ายแบบแปลน 2,600.00         2,600.00        ตกลงราคา - 1.ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00          ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 19 กันยายน 2559
 จ านวน 2 รายการ  เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างถ่ายแบบแปลน (เพิ่มเติม) 2,600.00         2,600.00        ตกลงราคา - 1.ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00          ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 2,600.00        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน อนุมัติ 23 กันยายน 2559
 จ านวน 2 รายการ  เสนอราคาเหมาะสมภายใน หนังสือ ศธ 0582.03/

วงเงินงบประมาณ

9 วสัดุฝึกสาขาวชิาเทคโนโลยีนิเทศ 156,171.85     156,171.85    ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 156,171.85      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 156,171.85    มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/38
ศิลป์ จ านวน 35 รายการ โทรนิคส์ โทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 20 กย.59

วงเงินงบประมาณ
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 158,165.00      
เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

10 วสัดุฝึก จ านวน 68 รายการ 312,215.00     312,215.00    ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 312,215.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีทู. 312,215.00    มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0246/39
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 22 กย.59
(งานช่าง) วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็ค 344,684.15      
โทรนิคส์

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน 12,840.00       12,840.00      ตกลงราคา - 1. บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00         บริษทั ริโก้ 12,840.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/17
รายการหมึกพมิพ ์ยีห่้อ RICOH (ประเทศไทย) จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559
 จ านวน 3 กล่อง งบประมาณ

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14,021.28       14,021.28      ตกลงราคา - 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 1995 14,021.28        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 14,021.28      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/10
จ านวน 8 รายการ วริิยะ 1995 อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559

งบประมาณ

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 15,000.00       15,000.00      ตกลงราคา - 1. ร้าน ทีพพี ีพร้ินต้ิง 15,000.00        ร้าน ทีพพี ีพร้ินต้ิง 15,000.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/16
รายการหมึกพมิพ ์ อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559
จ านวน 2 รายการ 2. บริษทั เอ็มจีเอ็ม 16,354.95        งบประมาณ

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

14 ซ้ือวสัดุ จ านวน 6 รายการ 277,344.00     277,344.00    ตกลงราคา - 1.บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 277,344.00      บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 277,344.00    ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/22
 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 6 กันยายน 2559

งบประมาณ

15 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,140.90         4,140.90        ตกลงราคา - 1.บริษทั เอ็มจีเอ็ม 4,140.90          บริษทั เอ็มจีเอ็ม 4,140.90        ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03
จ านวน 1 รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 13 กันยายน 2559

4,461.90          งบประมาณ
2.บริษทั ออฟฟศิ โซน จ ากัด

หนา้ที ่4



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

16 ซ้ือหมึกพมิพ ์HP TONER 10,412.75       10,412.75      ตกลงราคา - 1.บริษทั เอ็มจีเอ็ม 10,412.75        บริษทั เอ็มจีเอ็ม 10,412.75      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/21
CE285A อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 6 กันยายน 2559

งบประมาณ
2.บริษทั ออฟฟศิ โซน จ ากัด 11,716.50        

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 56,977.50       56,977.50      ตกลงราคา - 1.บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 56,977.50        บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 56,977.50      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/31
รายการหมึกพมิพ์  (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 13 กันยายน 2559
ยีห่้อFUJI XEROX งบประมาณ
จ านวน 3 รายการ

18 ซ้ือวสัดุส านักงาน 32,500.00       32,500.00      ตกลงราคา - 1.ร้าน ทีพพี ีพร้ินต้ิง 32,500.00        ร้าน ทีพพี ีพร้ินต้ิง 32,500.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/36
รายการหมึกพมิพ์ อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 19 กันยายน 2559
จ านวน 3 รายการ งบประมาณ

19 ซ้ือสวทิย์กระจายสัญญาณ 5,457.00         5,457.00        ตกลงลราคา - 1.บริษทั เอ็มจีเอ็ม 5,457.00          บริษทั เอ็มจีเอ็ม 5,457.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อินเทรืเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 22 กันยายน 2559

งบประมาณ
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,617.50          
เอส เอ็น พ ีเซิร์ฟ

20 จ้างท าตรายาง 2,276.96         2,276.96        ตกลงราคา - 1.ร้านสายส่ีการพมิพ์ 2,276.96          1.ร้านสายส่ีการพมิพ์ 2,276.96        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
จ านวน 13 รายการ อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 20 กันยายน 2559

งบประมาณ

21 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 2,002.00         2,002.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,002.00          ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,002.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559

งบประมาณ

22 ซ้ือวสัดุ จ านวน 3 รายการ 250.00            250.00           ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 250.00             ร้านแผ่นดินทอง 250.00           ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 1 กันยายน 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

23 ซ้ือวสัดุ จ านวน 3 รายการ 250.00            250.00           ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 250.00             ร้านแผ่นดินทอง 250.00           ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 7 กันยายน 2559

งบประมาณ

24 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 858.00            858.00           ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักรีด 858.00             ร้านแอ๊วซีกรีด 858.00           ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 7 กันยายน 2559

งบประมาณ

25 จ้างซักผ้า จ านวน 24 รายการ 3,030.00         3,030.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักรีด 3,030.00          ร้านแอ๊วซีกรีด 3,030.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 7 กันยายน 2559

งบประมาณ

26 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 152.00            152.00           ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักรีด 152.00             ร้านแอ๊วซีกรีด 152.00           ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 7 กันยายน 2559

งบประมาณ

27 จ้างซ้ือวสัดุ จ านวน 7 รายการ 1,348.00         1,348.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,348.00          ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,348.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 13 กันยายน 2559

งบประมาณ

28 จ้างซักผ้า จ านวน 12 รายการ 1,314.00         1,314.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,314.00          ร้านแอ๊วซีกรีด 1,314.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 13 กันยายน 2559

งบประมาณ

29 จ้างซักผ้า จ านวน 14 รายการ 11,020.00       11,020.00      ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 11,020.00        ร้านแอ๊วซีกรีด 11,020.00      ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 21 กันยายน 2559

งบประมาณ

30 ซ้ือวสัดุ จ านวน 8 รายการ 4,540.00         4,540.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 4,540.00          ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 11,020.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/44
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 21 กันยายน 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่6



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

31 จ้างซักผ้า จ านวน 14 รายการ 8,096.00         8,096.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 8,096.00          ร้านแอ๊วซีกรีด 8,096.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 22 กันยายน 2559

งบประมาณ

32 ซ้ือวสัดุ จ านวน 7 รายการ 2,569.00         2,569.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 2,569.00          ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 2,569.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 22 กันยายน 2559

งบประมาณ

33 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 286.00            286.00           ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 286.00             ร้านแอ๊วซีกรีด 286.00           ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 21 กันยายน 2559

งบประมาณ

34 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 1,582.00         1,582.00        ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 1,582.00          ร้านแอ๊วซีกรีด 1,582.00        ราคาเหมาะสม ศธ 0582.03
อยูภ่ายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 14 กันยายน 2559

งบประมาณ

35 จ้างท าป้ายไวนิล 2,000.00         2,000.00        ตกลงราคา - 1.คณะบุคคล เอส ที อาร์ต 2,000.00          คณะบุคคล เอส ที อาร์ต 2,000.00        ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
ประชาสัมพนัธ์ อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559
โครงการ ขนาด 3 x 1.6 เมตร งบประมาณ

36 จ้างท าป้ายไวนิลติดผนึก 104,000.00     104,000.00    ตกลงราคา - 1.นายมนตรี ถนัดค้า 104,000.00      นายมนตรี  ถนัดค้า 104,000.00    ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/35
บนไม้พาสวูด๊ อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559

งบประมาณ

37 ซ้ือวสัดุ จ านวน 5 รายการ 33,120.00       33,120.00      ตกลงราคา - 1.ร้านบ้านคอมพวิเตอร์ 33,120.00        ร้านบ้านอมพวิเตอร์ 33,120.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 0246/29

อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่7



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

38 ซ้ือหลอดไฟ ASL  12,000.00       12,000.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,000.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/29

พร้อมแป้นเสียบ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 6 กันยายน 2559

ขนาด 20 x 8 ซม. งบประมาณ

 จ านวน 12 ชุด 

39 ซ้ือวสัดุฝึก จ านวน 6 รายการ 32,630.00       32,630.00      ตกลงราคา - 1. บริษทั พทีีเอส 32,630.00         บริษทั พทีีเอส 32,630.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/18

คอมบิเนชั่น จ ากัด  คอมบิเนชั่น จ ากัด อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559

งบประมาณ

2.บริษทั  จีเจ เทค จ ากัด 36,917.14        

40 ซ้ือวสัดุฝึก จ านวน 2 รายการ 33,150.00       33,150.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซอฟต์ 33,150.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 33,150.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/30

พาวเวอร์ กรุ๊ป  ซอฟต์ พาวเวอร์ กรุ๊ป อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559

งบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 39,200.00        

 ไทยอีเล็คโทรนิคส์

41 ซ้ือวสัดุฝึก จ านวน 65 รายการ 116,418.14     116,418.14    ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 116,418.14      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คทรอนิคส์116,418.14    ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/35

 ไทยอีเล็คโทรนิคส์ อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 16 กันยายน 2559

งบประมาณ

2.บริษทั เอ็น พาร์ทส 113,225.70      

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

42 ซ้ือวสัดุฝึก จ านวน 11 รายการ 113,000.00     113,000.00    ตกลงราคา - 1.คณะบุคคล เอส.ที.อาร์ต 113,000.00      คณะบุคคล เอส.ที.อาร์ต 113,000.00    ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/19

อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 6 กันยายน 2559

2.บริษทั พลสิริ อิมพร์อต 125,318.40      งบประมาณ

โซลูชั่น จ ากัด
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แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

43 ซ้ือวสัดุฝึก จ านวน 202 รายการ 383,657.00     383,657.00    ตกลงราคา - 1. ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 383,657.00      ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 383,657.00    ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/40

อยูภ่ายในวงเงิน ลงวนัที่ 28 กันยายน 2559

2. บริษทั พแีอนด์บี 407,095.00      งบประมาณ

อินโนเวชั่น จ ากัด

44 ซ้ือกล่องใส่ผงหมึกเสีย 1,645.66         1,645.66        ตกลงราคา - 1.บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 1,645.67          บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ 1,645.66        ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03
จ านวน 1 กล่อง (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 2 กันยายน 2559

งบประมาณ

45 จ้างเหมาบริการรถบัส 36,000.00       36,000.00      ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวศิริพร 36,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวศิริพร 36,000.00      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/41
ปรับอากาศ ภายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559

งบประมาณ

46 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน 1,828,500.00  1,828,500.00 ตกลงราคา - 1.บริษทั เพชราภรณ์ กรุ๊ป 1,828,500.00   บริษทั เพชราภรณ์ กรุ๊ป 1,828,500.00 ราคาเหมาะสมอยู่ สบ.48/2559
โครงการพฒันามหาวทิยาลัยสู่  แทรเวล จ ากัด  แทรเวล จ ากัด ภายในวงวงเงิน ลงวนัที่ 6 กันยายน 2559
ระดับสากล ระหวา่งวนัท่ี งบประมาณ
17-25 กันยายน 2559
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