
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง
1 งานปรับปรุงร้ัวและทางเข้า 15,000,000.00        14,999,995.69    ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1. บริษทั พษิณุนนท์ 14,869,847.42 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 14,169,995.69 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจา้งเลขที่

ออกมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี อเิล็กทรอนิกส์ หงษท์องการก่อสร้าง จ ากัด ที.เอส.เค.ซี ครบถ้วน และ สจ.1/2560
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 14,169,995.69 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที ่24 มค. 60
ต าบลศาลายา บูรณาไท ที.เอส.เค.ซี อยู่ภายในวงเงิน
อ าเภอพทุธมณฑล 3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งบประมาณ
จงัหวดันครปฐม ๑ แหง่ เอกอัมพร เอ็นจิเนียร่ิง

4. บริษทั ประยูรชัย
 (1984) จ ากัด
5. บริษทั เอฟ เอ็ม จี
โฮลด้ิง จ ากัด
6. บริษทั บุญน าโชคพฒันา
จ ากัด
7. บริษทั สตาร์คาสท์
คอร์ปอดรชั่น จ ากัด
8. บริษทั โปรเจ็กท์
อินเตอร์เทค จ ากัด
9. บริษทั พาณิภคั
คอนสตรัคชั่น จ ากัด
10. บริษทั ริช สตูดิโอ
จ ากัด
11. บริษทั บีที ไลน์
คอนสตรัคชั่น จ ากัด
12. บริษทั พษิณุนนท์ จ ากดั
13. บริษทั แอร์โฟลว์
โปรเฟสชั่นแนล จ ากดั
14. บริษทั เอน็วเีอส
อนิโนเวชั่น จ ากดั
15. บริษทั พงศ์พฒันชัย
จ ากดั
16. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ทรัพย์เจริญศิลป์

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

17. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ที.เอส.เค.ซี
18. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชาภทัร
19. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ไชยเศวต
20. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
เจา้พระยาริเวอร์ 1991
21. บริษทั 27 องศา
คอนสตรัคชั่น จ ากดั
22. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
บ้านกรวดการโยธา
23. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
อฟีกะไอซ์
24. อบุลมงคลชัยกอ่สร้าง
25. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ทีปกรการโยธา
26. ส.ยิ่งเจริญยโสธร
27. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
วริิยะพงศ์กอ่สร้าง
28. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
อศัวรัตน์กอ่สร้าง
29. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
สิณารัตน์กอ่สร้าง
30. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ตากขาวละออ
31. มานะรุ่งเรืองทรัพย์
32. เอ.อาเธอร์ แอดวาสซ์
33. ภเูกต็
34. บริษทั ที.ดี.ดี.กอส่ร้าง
จ ากดั
35. บริษทั กรกาญจน์
เอน็จเินียร่ิง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ ากดั

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

36. ทรัยพรุ่์งเรืองกอ่สร้าง
37. โชควชิัย

2 ครุภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 7,800.00                 7,800.00             ตกลงราคา  - นายณัฐพสิิฐ จนัทร์ปุก 7,800.00              นายณัฐพสิิฐ จนัทร์ปุก 7,800.00               มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ประกอบด้วย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่31 ม.ค. 2560
1. กรอบรูป 8 อธกิารบดี 2,500.00                 2,500.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน
    พร้อมปร้ินท์ภาพ วงเงินงบประมาณ
2. กรอบรูป 8 นายกสภามหาวทิยาลัย 2,500.00                 2,500.00             
    พร้อมปร้ินท์ภาพ
3. กรอบรูปสมเด็จพระเทพรัตน 2,800.00                 2,800.00             
    ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
    ทรงลงพระนามบนแผ่นโลหะ
    ขนาด 20นิว้ x30 นิว้

3 ครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 99,400.00               99,400.00           ตกลงราคา - นายอทุัย อ าพนัธเ์สน 91,400.00           นายอทุัย อ าพนัธเ์สน 91,400.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง บส.024/15
ประกอบด้วย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่25 ม.ค. 2560
1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 88,000.00               88,000.00           ต่ าสุดอยู่ภายใน
   ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน วงเงินงบประมาณ
   ขนาดไม่น้อยกวา่ 36,000 บีทียู
   จ านวน 2 เคร่ือง
2. พดัลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกวา่ 11,400.00               11,400.00           
    12 นิว้ จ านวน 4 ตัว

4 ซ้ือครุภณัฑ์รายการชุดอปุกรณ์ปรับปรุง 91,500.00                 91,500.00             ตกลงราคา - 1. บริษัท เบญจะ ไอ.ที จ ากดั 91,500.00             1. บริษัท เบญจะ ไอ.ที จ ากดั 91,500.00               มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที0่248/16
คุณภาพความเร็วเครือข่ายความเร็วสูง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวันที่ 27 มกราคม 2560
จ านวน 1 ชุด 2.บริษัท P.T.NETWORK 93,625.00             ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 94,160.00             

คอมพวิเตอร์ นนท์

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

5 ค่าวสัดุ จ านวน 11 รายการ 6,625.60                   6,625.60               ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 6,396.60               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 6,396.60                 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03/

(โครงการพธิพีระราชทานปริญญาฯ) บรรณาสารสเตชั่น บรรณาสารสเตชั่น เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวันที่ 13 มกราคม 2560

เนอร่ี วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั แอล.ที.วาย. 6,901.50               

ซี. บิสสิเนส จ ากัด
6 จา้งท าวารสารราชมงคล ฉบบัพิธี 221,000.00               221,000.00           พิเศษ - 1.บริษัท ด่านสุทธา 210,600.00           บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ 210,600.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจา้ง เลขที่

พระราชทานปริญญาบตัร คร้ังที่ 30 การพิมพ์ จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน สบ.25/2560
ประจ าปกีารศึกษา 2558 วงเงินงบประมาณ ลงวันที่  25 ม.ค. 2560
จ านวน 2,600 เล่ม

7 จา้งท าปกปริญญาบตัร มทร.รัตนโกสินทร์ 330,200.00               330,200.00           พิเศษ - 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 330,200.00           หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 330,200.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญาจา้ง เลขที่

ปกสีแดง  จ านวน 2,600 ปก ภทัรการพิมพ์ ภทัรการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน สบ.26/2560

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่  31 ม.ค. 2560

8 ชุดเคร่ืองขยายเสียงประจ าหอ้ง 490,000.00             490,000.00         ตกลงราคา  - หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 483,000.00         หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 483,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง สซ.22/2560
บรรยาย จ านวน 14 หอ้ง ไทยอเีล็คโทรนิคส์ ไทยอเีล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที ่31 ม.ค. 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาการแสดง จ านวน 1 งาน 8,000.00               8,000.00            ตกลงราคา - นายภากร ม่วงจีน 8,000.00            นายภากร  ม่วงจีน 8,000.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

10 เช่าเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 15,000.00             15,000.00         ตกลงราคา - นายประจวบ  ล้ีพานุวงศ์ 15,000.00          นายประจวบ  ล้ีพานุวงศ์ 15,000.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังเช่าเลขที 0179/42
จ านวน 2 ชุด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างท าโล่ จ านวน 3 โล่ 4,500.00               4,500.00            ตกลงราคา - ร้านโชคชัยถ้วยรางวลั 4,500.00            ร้านโชคชัยถ้วยรางวลั 4,500.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่4



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวสัดุ จ านวน 20 รายการ 25,840.00             25,840.00         ตกลงราคา - ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 25,840.00          ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 25,840.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่0248/8
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือวสัดุ จ านวน 3 รายการ 9,630.00               9,630.00            ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 9,630.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวริิยะ 9,630.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
1995 1995 เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
2.คณะบุคคลณัฐพฒัน์ 10,500.00          วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาการประกอบพธิทีางศาสนา 2,000.00               2,000.00            ตกลงราคา - นายวรวนิัย  หิรัญมาศ 2,000.00            นายวรวนิัย  หิรัญมาศ 2,000.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

15 ซ้ือกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 7,704.00               7,704.00            ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 7,704.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วริิยะ 7,704.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
ขนาด A2 ชนิดหยาบ 1995 1995 เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 8,100.00            
บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี

16 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 22 รายการ 195,640.00           195,640.00       ตกลงราคา - 1.ร้าน ษ.วอเตอร์เวร์ิค 195,640.00        ร้าน ษ.วอเตอร์เวร์ิค 195,640.00         มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่0248/1
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 10 มกราคม 2560

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 235,223.45        วงเงินงบประมาณ

ตรีรัตนภณัฑ์

17 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 18 รายการ 79,765.00             79,765.00         ตกลงราคา - 1.ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 79,765.00          ร้านกิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 79,765.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่0248/10
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 18 มกราคม 2560

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 81,900.00          วงเงินงบประมาณ

ไทยอีเล็คโทรนิคส์

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างซักผ้า จ านวน 8 รายการ 2,464.00               2,464.00            ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,464.00            ร้านแอ๊วซักรีด 2,464.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 13 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือวสัดุ จ านวน 8 รายการ 3,563.00               3,563.00            ตกลงราคา - 1.ร้านแผ่นดินทอง 3,563.00            ร้านแผ่นดินทอง 3,563.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 17 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

20 จ้างซักผ้า จ านวน 6 รายการ 286.00                  286.00              ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 286.00               ร้านแอ๊วซักรีด 286.00                มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 23 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซักผ้า จ านวน 15 รายการ 2,630.00               2,630.00            ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 2,630.00            ร้านแอ๊วซักรีด 2,630.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 17 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

22 จ้างซักผ้า จ านวน 4 รายการ 26,056.00             26,056.00         ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 26,056.00          ร้านแอ๊วซักอบรีด 26,056.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/41
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

23 จ้างซักผ้า 16 รายการ 8,684.00               8,684.00            ตกลงราคา - 1.ร้านแอ๊วซักอบรีด 8,684.00            ร้านแอ๊วซักอบรีด 8,684.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 18 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 10 รายการ 27,580.00             27,580.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน เอ พ ีอาร์ มาร์เก็ตต้ิง 27,580.00          ร้าน เอ พ ีอาร์ มาร์เก็ตต้ิง 27,580.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่0248/19
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

2.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 29,120.00          วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่6



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างท าตรายาง จ านวน 20 รายการ 5,589.68               5,589.68            ตกลงราคา - ร้านสายส่ีการพมิพ์ 5,589.68            ร้านสายส่ีการพมิพ์ 5,589.68             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

26 ซ้ือวสัดุเพื่อติดต้ังระบบเซ็นเซอร์ปิด 37,343.00             37,343.00         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 37,343.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 37,343.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/9
เปิดไฟอัตโนมัติ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 17 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 46,600.00          
ซี.เค.อีเล็คทริค

27 ซ้ือวสัดุ จ านวน 29 รายการ 21,192.42             21,192.42         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 21,192.42          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 21,192.42           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/7
วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

28 ซ้ือวสัดุส านักงานรายการหมึกพมิพ์ 20,330.00             20,330.00         ตกลงราคา - 1.บริษทั บลาบลาเทค จ ากัด 20,330.00          บริษทั บลาบลาเทค จ ากัด 20,330.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/5
จ านวน 1 รายการ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 13 มกราคม 2560

2.บริษทั ฮิโตะ 22,470.00          วงเงินงบประมาณ

(ประเทศไทย) จ ากัด

3.บริษทั เอ แกรม จ ากัด 21,400.00          

29 จ้างท าตรายาง 9 รายการ 1,806.16               1,806.16            ตกลงราคา - ร้านสายส่ีการพมิพ์ 1,806.16            ร้านสายส่ีการพมิพ์ 1,806.16             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

30 จ้างเหมาบริการรถตู้ 5,000.00               5,000.00            ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,000.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
เชียงรายเอกชัย เชียงรายเอกชัย เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่7



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 ซ้ือกล่องพลาสติก จ านวน 20 กล่อง 8,132.00               8,132.00            ตกลงราคา - 1.บริษทั ศรีสหกิจ 8,132.00            บริษทั ศรีสหกิจ 8,132.00             มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ.0582.03
ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 18 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 18,789.20             18,789.20         ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 18,789.20          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 18,789.20           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/14
ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 23 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั บลาบลาเทค จ ากัด 21,592.60          

33 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 18,800.00             18,800.00         ตกลงราคา - 1.บริษทั คอมพวิเตอร์ 18,800.00          บริษทั คอมพวิเตอร์ 18,800.00           มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/4
ครบวงจร จ ากัด ครบวงจร จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที่ 12 มกราคม 2560

วงเงินงบประมาณ

34 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 73,650.00             73,650.00         ตกลงราคา  - นายอุทัย อ าพนัธเ์สน 73,650.00          นายอุทัย อ าพนัธเ์สน 73,650.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/38
จ านวน 28 เคร่ือง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 4 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,016.50               1,016.50            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,016.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,016.50             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 25 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

36 จ้างซ่อมบ ารุงรถอีแต๋นบรรทุกน้ า 7,864.50               7,864.50            ตกลงราคา  - ร้านสยามนานาภณัฑ์ 7,864.50            ร้านสยามนานาภณัฑ์ 7,864.50             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 คัน ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่8



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

37 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 24,184.14             24,184.14         ตกลงราคา  - บริษทั โตโยต้า 24,184.14          บริษทั โตโยต้า 24,184.14           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/39
จ านวน 3 คัน นครปฐม ผู้จ าหน่าย นครปฐม ผู้จ าหน่าย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 11 มกราคม 2560

โตโยต้า จ ากัด โตโยต้า จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

38 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็น 1,605.00               1,605.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,605.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,605.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 12 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

39 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 16,884.60             16,884.60         ตกลงราคา  - บริษทั เคียวเซร่า 16,884.60          บริษทั เคียวเซร่า 16,884.60           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/43
จ านวน 1 เคร่ือง ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 18 มกราคม 2560

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

40 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 8,550.00               8,550.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 8,550.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 8,550.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 9 เคร่ือง พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 12 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

41 จ้างซ่อมจอคอมพวิเตอร์ 600.00                  600.00              ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 600.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 600.00                มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 5 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

42 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 7,400.00               7,400.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7,400.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7,400.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
40-0867 นครปฐม อูพ่นูพฒัน์ยานยนต์ อูพ่นูพฒัน์ยานยนต์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่9



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

43 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 120.00                  120.00              ตกลงราคา  - ร้านแบงค์ล้อโต 120.00               ร้านแบงค์ล้อโต 120.00                มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
นค 2891 นครปฐม ศาลายาการยาง ศาลายาการยาง ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560
(ปะยางรถราชการ) ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

44 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 9,434.19               9,434.19            ตกลงราคา  - บริษทั โตโยต้านครปฐม 9,434.19            บริษทั โตโยต้านครปฐม 9,434.19             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 2 คัน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 31 มกราคม 2560

จ ากัด จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

45 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ 6,099.00               6,099.00            ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 6,099.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 6,099.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

46 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 950.00                  950.00              ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 950.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 950.00                มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
จ านวน 1 เคร่ือง พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย พ.ีทู.เอ็กซ์เพร์ิต ซัพพลาย ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 27 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

47 จ้างซ่อมเคร่ืองทดสอบแรงเฉือน 6,500.00               6,500.00            ตกลงราคา  - บริษทั ซี.บี.เอ็น. 6,500.00            บริษทั ซี.บี.เอ็น. 6,500.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
(ชุดเคร่ืองมือไดเร็กเชียร์) แมทเทอเรียลเทสต์ แมทเทอเรียลเทสต์ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 25 มกราคม 2560
จ านวน 1 เคร่ือง จ ากัด จ ากัด ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างตรวจสภาพระบบก๊าซเอ็นจีวี 535.00                  535.00              ตกลงราคา  - บริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม 535.00               บริษทัราชพฤกษว์ศิวกรรม จก. 535.00                มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ  11 มกราคม 2560
ประจ าปี รถยนต์ราชการ 1 คัน จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่10



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

49 จ้างตรวจสภาพ ตรอ. ประจ าปี 400.00                  400.00              ตกลงราคา - ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00               ปรีชายนต์ ตรวจสภาพรถ 400.00                มีคุณสมบัติถูกต้อง อนุมัติ 11 มกราคม 2560
รถยนต์ราชการ จ านวน 2 คัน นครปฐม นครปฐม ครบถ้วน และเสนอราคา หนังสือ ศธ 0582.03/
ทะเบียน นค2889 และนค2891 ต่ าสุดอยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณ

 
50 จ้างถ่ายแบบแปลน พมิพเ์ขียว 10,200.00             10,200.00         ตกลงราคา - ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 10,200.00          ร้านธญัต์ปร้ินแอนด์ก๊อปปี้ 10,200.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 0179/40

ขนาด A1 งานปรับปรุงร้ัวและ ครบถ้วน และเสนอราคา ลงวนัที่ 16 มกราคม 2560
ทางเข้าออกฯ ต่ าสุดอยู่ภายใน
จ านวน 680 แผ่น วงเงินงบประมาณ

51 ซ้ือวสัดุฝึก 53 รายการ 123,196.00           123,196.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 123,196.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 123,196.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/6
ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา 16 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
2. บริษทั เอ็นพาร์ท แมนู 135,315.00        วงเงินงบประมาณ
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

52 ซ้ือวสัดุ 3 รายการ 17,000.00             17,000.00         ตกลงราคา - ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 17,000.00          ร้านกิตติสังฆภณัฑ์ 17,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/11
ครบถ้วน และเสนอราคา 18 มกราคม 2560
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

53 ซ้ือวสัดุ 2 รายการ 12,840.00             12,840.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,840.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,840.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/12
วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 ครบถ้วน และเสนอราคา 20 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

54 ซ้ือวสัดุกีฬา 26 รายการ 319,370.00           319,370.00       ตกลงราคา - 1. บริษทั แกรนด์ สปอร์ต 319,370.00        บริษทั แกรนด์ สปอร์ต 319,370.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/17
กรุ๊ป จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา 30 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
2. บริษทั ไนส์ คอร์ปอเรท 335,367.00        วงเงินงบประมาณ
จ ากัด

หนา้ที ่11



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที ่ 31  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

55 เช่าชุดลีลาศ 8 ชุด 20,000.00             20,000.00         ตกลงราคา - นายภาศิลป์ บ ารุงสวน 20,000.00          นายภาศิลป์ บ ารุงสวน 20,000.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0179/44
ครบถ้วน และเสนอราคา 30 มกราคม 2560
ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

56 ซ้ือวสัดุส านักงานรายการ 54,463.00             54,463.00         ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 54,463.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 54,463.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0248/18
หมึกพมิพ ์5 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ครบถ้วน และเสนอราคา 30 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

57 ซ้ือวสัดุฝึก 3 รายการ 4,108.80               4,108.80            ตกลงราคา - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 4,108.80            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 4,108.80             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
ครบถ้วน และเสนอราคา

วริิยะ 1995 วริิยะ 1995 ต่ าสุดอยู่ภายใน 31 มกราคม 2560
วงเงินงบประมาณ

58 ซ้ือวสัดุฝึก 8 รายการ 3,852.00               3,852.00            ตกลงราคา - บริษทั พ ีเอ็ม เอส เอ็น 3,852.00            บริษทั พ ีเอ็ม เอส เอ็น 3,852.00             มีคุณสมบัติถูกต้อง ศธ 0582.03
เซอร์วสิ จ ากัด เซอร์วสิ จ ากัด ครบถ้วน และเสนอราคา 31 มกราคม 2560

ต่ าสุดอยู่ภายใน
วงเงินงบประมาณ

หนา้ที ่12


