
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 3,200.00         3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพงค์ศักด์ิแอร์ 3,200.00         ร้านพงค์ศักด์ิ หนูเสน 3,200.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 284/2561 ลว. 3 เม.ย.2561
2 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง 8,881.00         8,881.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พันธ์แอร์ 8,881.00         ร้านพงษ์พันธ์แอร์ 8,881.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 282/2561 ลว. 3 เม.ย.2561
3 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 6,741.00         6,741.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พันธ์แอร์ 6,741.00         ร้านพงษ์พันธ์แอร์ 6,741.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 281/2561 ลว. 3 เม.ย.2561
4 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 13,000.00        13,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคไพศาลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13,000.00       ร้านโชคไพศาลแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13,000.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 284/2561 ลว. 3 เม.ย.2561

5 จา้งออกแบบภาพอนิโฟกราฟฟิก 13,000.00        13,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 11,000.00       1.ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 11,000.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 285/2561 ลว. 3 เม.ย.2561

2.บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จ ากดั 2,000.00         2.บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จ ากดั 2,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
6 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 19,500.00        19,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเน็ตแอนด์ซัพพลาย 19,500.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเน็ตแอนด์ซัพพลาย 19,500.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 291/2561 ลว.11 เม.ย.2561
7 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 3,180.00         3,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน วีเอน็อเิล็กทริค 3,180.00         ร้าน วีเอน็อเิล็กทริค 3,180.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 292/2561 ลว.11 เม.ย.2561
8 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 6,625.00         6,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 6,625.00         ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 6,625.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 293/2561 ลว.11 เม.ย.2561
9 จา้งซ่อมชุดทดสอบหาค่า CBR 75,970.00        75,970.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทซอยล์เทสต้ิง สยาม จ ากดั 75,970.00       บริษัทซอยล์เทสต้ิง สยาม จ ากดั 75,970.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 295/2561 ลว.11 เม.ย.2561
10 จา้งซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2,675.00         2,675.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัซีแอนด์อาร์ อนิเฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 2,675.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดัซีแอนด์อาร์ อนิเฟอร์เมชั่นเทคโนโลย2ี,675.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 294/2561 ลว.11 เม.ย.2561
11 จา้งซ่อมเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 15,300.00        15,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทพีเวลบิสสิเนส จ ากดั 15,300.00       บริษัทพีเวลบิสสิเนส จ ากดั 15,300.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 290/2561 ลว.11 เม.ย.2561
12 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 4,800.00         4,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพงค์ศักด์ิแอร์ 4,800.00         ร้านพงค์ศักด์ิแอร์ 4,800.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 274 /2561 ลว.3 เม.ย.2561
13 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 16,600.00        16,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน วีเอน็อเิล็กทริค 16,600.00       ร้าน วีเอน็อเิล็กทริค 16,600.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 278/2561 ลว.3 เม.ย.2561
14 จา้งตรวจเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 96,900.00        96,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อนันต์แอร์เซอร์วิส 96,900.00       ร้าน อนันต์แอร์เซอร์วิส 96,900.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 286/2561 ลว.5 เม.ย.2561
15 จา้งท าภาพตู้ไฟ 6,000.00         6,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อะวา 2013 จ ากดั 6,000.00         บริษัท อะวา 2013 จ ากดั 6,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 302/2561 ลว.19 เม.ย.2561
16 จา้งทะลวงท่อ 2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายทนาธร ก าดี 2,500.00         นายทนาธร ก าดี 2,500.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 301/2561 ลว.19 เม.ย.2561
17 จา้งซ่อมลิฟต์โดยสาร 15,836.00        15,836.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 15,836.00       บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 15,836.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 304/2561 ลว.19 เม.ย.2561
18 จา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0445 สงขลา 17,441.54        17,441.54      เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์จ ากดั 17,441.54       บริษัท พิธานพาณิชย ์จ ากดั 17,441.54          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 288/2561 ลว.11 เม.ย.2561
19 จา้งท าป้ายไวนิล 2,150.00         2,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรินท์อพั 2,150.00         ร้านพรินท์อพั 2,150.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 268/2561 ลว.2 เม.ย.2561
20 เช่าวงกลองยาว 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย ก าเหนิดแกว้ 4,500.00         นายณัฐดนัย ก าเหนิดแกว้ 4,500.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 269/2561 ลว.2 เม.ย.2561
21 จา้งเหมารถบุพชาติ 9,000.00         9,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมจกัร์ฟลอริสท์ 9,000.00         ร้านพรหมจกัร์ฟลอริสท์ 9,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 270/2561 ลว.2 เม.ย.2561
22 เช่าชุดการแสดง 21,800.00        21,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ จนัทรากลู 21,800.00       นางสาวเสาวลักษณ์ จนัทรากลู 21,800.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 271/2561 ลว.2 เม.ย.2561
23 จา้งท าโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 28,140.00        28,140.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บานาน่าปร้ินต้ิง 28,140.00       ร้าน บานาน่าปร้ินต้ิง 28,140.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 272/2561 ลว.3 เม.ย.2561
24 จา้งซ่อมเคร่ืองสแกน 16,268.28        16,268.28      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 16,268.28       บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 16,268.28          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 273/2561 ลว.3 เม.ย.2561
25 จา้งท าป้ายไวนิล 10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ท าดีสตูดิโอ 10,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ท าดีสตูดิโอ 10,000.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 275/2561 ลว.3 เม.ย.2561
26 จา้งตรวจเช็คและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 79,200.00        79,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อนันต์แอร์เซอร์วิส 79,200.00       ร้าน อนันต์แอร์เซอร์วิส 79,200.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 276/2561 ลว.3 เม.ย.2561
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 880.00            880.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 880.00           ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 880.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 566/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,926.00         6,926.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 6,926.00         ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 6,926.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 567/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 925.00            925.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 925.00           ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 925.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 568/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 55,400.00        55,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีสไตล์ 55,400.00       ร้านไอทีสไตล์ 55,400.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 569/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,700.00        17,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 17,700.00       บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 17,700.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 570/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,644.00         3,644.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศซัพพลาย จ ากดั 3,644.00         บริษัท ออฟฟิศซัพพลาย จ ากดั 3,644.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 571/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
33 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 85,355.00        85,355.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอน็เอส ซิสเตมส์ จ ากดั 85,355.00       บริษัท เคเอน็เอส ซิสเตมส์ จ ากดั 85,355.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 572/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
34 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,920.00         9,920.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 9,920.00         ร้านธีรภัทร์ 9,920.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 573/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
35 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,650.00         1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 1,650.00         ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 1,650.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 574/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

                                                                                                                                         สรปุผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561                                                                                                                           (แบบ สขร.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

  เมษายน 2561
No งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง



เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

                                                                                                                                         สรปุผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561                                                                                                                           (แบบ สขร.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

  เมษายน 2561
No งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,128.00         8,128.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 8,128.00         ร้านวี อาร์ ซี พาณิชย์ 8,128.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 575/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
37 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,500.00        21,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 21,500.00       ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 21,500.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 576/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 450.00            450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 450.00           ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 450.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 577/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
39 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 62,550.00        62,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 62,550.00       ร้านธีรภัทร์ 62,550.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 578/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 49,145.00        49,145.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรธนา 49,145.00       ร้านกรธนา 49,145.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 579/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,580.00        23,580.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการค้า 23,580.00       หจก.ปรินทรการค้า 23,580.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 580/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
42 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,490.00        30,490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สงขลาอเีล็คทริค 30,490.00       หจก.สงลาอเีล็คทริค 30,490.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 581/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 71,000.00        71,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 71,000.00       ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 71,000.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 582/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
44 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,496.00        18,496.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเทลเน็ต 18,496.00       ร้านเทลเน็ต 18,496.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 584/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 330.00            330.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 330.00           ร้านสมิหลาส่ือส่ิงพิมพ์ 330.00              คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 585/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
46 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 14,085.00        14,085.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธีรสิทธิ์โลหะภัณฑ์ 14,085.00       ร้านธีรสิทธิ์โลหะภัณฑ์ 14,085.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 586/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
47 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 51,220.00        51,220.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สงขลาอเีล็คทริค 51,220.00       หจก.สงลาอเีล็คทริค 51,220.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 587/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
48 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 90,540.00        90,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 90,540.00       ร้านธีรภัทร์ 90,540.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 588/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
49 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,080.00        14,080.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรธนา 14,080.00       ร้านกรธนา 14,080.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 589/2561 ลว. 4 เม.ย. 2561
50 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,100.00         1,100.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยวุฒิ เรณุมาศ 1,100.00         นายชัยวุฒิ เรณุมาศ 1,100.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 590/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
51 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,980.00         1,980.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทรบุรีโอสถ 1,980.00         ร้านไทรบุรีโอสถ 1,980.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 591/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
52 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,080.00         3,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลีลาวดี บาติก 3,080.00         ร้านลีลาวดี บาติก 3,080.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 592/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
53 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,325.00         4,325.00       เฉพาะเจาะจง นางดรุณี แกว้สวัสด์ิ 4,325.00         นางดรุณี แกว้สวัสด์ิ 4,325.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 593/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,650.00         2,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดินหอม-ดินไทย 2,650.00         ร้านดินหอม-ดินไทย 2,650.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 594/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
55 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00         2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโสภณ อดียี 2,000.00         นายโสภณ อดียี 2,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 595/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
56 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,230.00        15,230.00      เฉพาะเจาะจง นางอารี พุฒด้วง 15,230.00       นางอารี พุฒด้วง 15,230.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 596/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561
57 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,345.88        17,345.88      เฉพาะเจาะจง หจก.เจเคที เทคโนโลยี 17,345.88       หจก.เจเคที เทคโนโลยี 17,345.88          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 599/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561
58 ปรับปรุงห้องพยาบาล 879,400.00      490,404.94    e-bidding 1. บจก. เอฟฟอร์ท ซัพพลาย  แอนด์ เซอร์วิส 460,264.14     บจก. เอฟฟอร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 460,264.14        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด สอ. 6/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561

2. หจก. วิไลรัตน์ กอ่สร้าง 490,000.00     
3. บจก. ดับเบิ้ลเอส เอน็เตอร์ไพรส์ 650,000.00     

59 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,500.00         4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้บานไม่รู้โรย 4,500.00         ร้านดอกไม้บานไม่รู้โรย 4,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 560/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
60 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,280.00         2,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 2,280.00         ร้านทวีทรัพย์ 2,280.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 561/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
61 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,340.00         2,340.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองสังฆภัณฑ์ 2,340.00         ร้านรุ่งเรืองสังฆภัณฑ์ 2,340.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 562/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
62 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,600.00         3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสงขลาสโตร์ 3,600.00         ร้านสงขลาสโตร์ 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 563/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
63 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,350.00        19,350.00      เฉพาะเจาะจง นายสมกฤษฏิ์  อนุะพ านัก 19,350.00       นายสมกฤษฏิ์  อนุะพ านัก 19,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 564/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
64 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,350.00         1,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 1,350.00         ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์ 1,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 565/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561
65 วัสดุการเกษตร 11,950.00        11,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านมงคล 11,950.00       ร้านบ้านมงคล 11,950.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 569/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561
66 วัสดุกอ่สร้าง 22,920.00        22,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 22,920.00       ร้านธีรภัทร์ 22,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 570/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561
67 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,200.00         7,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนไลน์ เอน็จเินียร์ 7,200.00         ร้านกรีนไลน์ เอน็จเินียร์ 7,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 571/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561



เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

                                                                                                                                         สรปุผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2561                                                                                                                           (แบบ สขร.1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย

  เมษายน 2561
No งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง

68 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,000.00        65,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนไลน์ เอน็จเินียร์ 65,000.00       ร้านกรีนไลน์ เอน็จเินียร์ 65,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 572/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561
69 วัสดุส านักงาน 2,720.00         2,720.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการค้า 2,720.00         หจก.ปรินทรการค้า 2,720.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 574/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
70 วัสดุส านักงาน 7,992.00         7,992.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอเดีย ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จก. 7,992.00         บ.ไอเดีย ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จก. 7,992.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 575/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
71 วัสดุกอ่สร้าง 8,100.00         8,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 8,100.00         ร้านธีรภัทร์ 8,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 578/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
72 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,300.00        60,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหาดใหญ่อะไหล่ยนต์ 60,300.00       ร้านหาดใหญ่อะไหล่ยนต์ 60,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 579/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
73 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,374.75        60,374.75      เฉพาะเจาะจง บ.ทรีเอส เอน็จเินียร่ิง ซิสเตมส์ จก. 60,374.75       บ.ทรีเอส เอน็จเินียร่ิง ซิสเตมส์ จก. 60,374.75 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 580/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
74 วัสดุการเกษตร 6,830.00         6,830.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์ 6,830.00         ร้านธีรภัทร์ 6,830.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 581/2561 ลว. 11 เม.ย. 2561
75 วัสดุส านักงาน 501.00            501.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีม บีม 501.00           ร้านบีม บีม 501.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 599/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561
76 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,770.00        28,770.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวีเอน็ อเิล็คทริค 28,770.00       ร้านวีเอน็ อเิล็คทริค 28,770.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 600/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561
77 วัสดุส านักงาน 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีม บีม 500.00           ร้านบีม บีม 500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 601/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561
78 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,530.00        32,530.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวีเอน็ อเิล็คทริค 32,530.00       ร้านวีเอน็ อเิล็คทริค 32,530.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 602/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561
79 วัสดุส านักงาน 5,700.00         5,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปรินทรการค้า 5,700.00         หจก.ปรินทรการค้า 5,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 604/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
80 วัสดุส านักงาน 1,521.45         1,521.45       เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจ-จนิจนิ เน็ตแอนด์กอ๊ปปี้ 1,521.45         ร้านเจเจ-จนิจนิ เน็ตแอนด์กอ๊ปปี้ 1521.45 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 605/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
81 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,844.00         9,844.00       เฉพาะเจาะจง บ.มิตรสยามเอน็เตอร์ เอน็จเินียร่ิง จก 9,844.00         บ.มิตรสยามเอน็เตอร์ เอน็จเินียร่ิง จก 9,844.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 606/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
82 วัสดุกอ่สร้าง 3,124.00         3,124.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอูธ่วัชการช่าง 3,124.00         ร้านอูธ่วัชการช่าง 3,124.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 607/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
83 วัสดุส านักงาน 570.00            570.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีม บีม 570.00           ร้านบีม บีม 570.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 608/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
84 วัสดุกอ่สร้าง 3,465.00         3,465.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทรงามค้าเหล็ก 3,465.00         ร้านไทรงามค้าเหล็ก 3,465.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 609/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
85 วัสดุกอ่สร้าง 853.86            853.86          เฉพาะเจาะจง บ.สงขลาโลหะกจิ 853.86           บ.สงขลาโลหะกจิ 853.86 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 610/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
86 วัสดุกอ่สร้าง 4,000.00         4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมทัสชีสตรัง จก. 4,000.00         บ.เมทัสชีสตรัง จก. 4,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 611/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
87 วัสดุกอ่สร้าง 10,500.00        10,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านช่าง 10,500.00       ร้านบ้านช่าง 10,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 612/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561
88 ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดต้ังเครน 2,600,000.00   2,600,000.00 e-bidding บริษัท รัตนชัย รีช จ ำกดั 1,866,888.00   บริษัท รัตนชัย รีช จ ำกดั 1,866,888.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 25/2561 ลว. 24 เม.ย 2561

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.เค ทรัค 2,149,000.00   
บริษัท กวง เล้ง ออโต้เซอร์วิส จ ำกดั 2,234,000.00   
บริษัท เอเอม็ซีอคีวิปเม้นท์ จ ำกดั 2,290,000.00   
บริษัท อคีอน เอน็จเินียร์ พลัส จ ำกดั 2,580,000.00   
บริษัท เมกำ เอม็ บอด้ีทรัค แอนด์ อคีวิปเมนท์ จ ำกดั 2,590,000.00   

89 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 158,600.00      157,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอน็เอส ซิสเตมส์ จ ากดั 157,800.00     บริษัท เคเอน็เอส ซิสเตมส์ จ ากดั 157,800.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 24/2561 ลว. 23 เม.ย. 2561
บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่น จ ากดั 163,000.00     
บริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแลป จ ากดั 164,300.00     

90 เคร่ืองบันทึกเสียงดิจติอล จ านวน 2 เคร่ือง 10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากดั 9,980.00         บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากดั 9,980.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด บส.ค.38/2561 ลว. 24 เม.ย. 2561
91 โทรศัพท์เคล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง 9,900.00         9,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากดั 9,900.00         บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากดั 9,900.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด บส.ค.39/2561 ลว. 24 เม.ย. 2562
92 เคร่ืองจดัเกบ็เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เคร่ือง 66,000.00        66,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเน็ตแอนด์ซัพพลาย 61,500.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเน็ตแอนด์ซัพพลาย 61,500.00          คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด บส.ค.40/2561 ลว. 24 เม.ย. 2563
93 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 5,000.00         5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนคริทร์ จ ากดั 5,000.00         บริษัท สยามนคริทร์ จ ากดั 5,000.00            คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด บส.ค.41/2561 ลว. 24 เม.ย. 2564


