
รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

1 โครงการจางปรับปรุงอาคารเรียน
และโรงเรือนพลาสติก

698,000                      855,200                      สอบราคา 1. หจก. รุงเรืองคําตากลากอสราง
2. บจก. สกลเทคนิค
3. รานสุวดีการคา
4. หจก. ตรีถาวรคอนดรีต 2009
5. หจก. ไชชีวัลทูแอดวานซ

698,000
724,000
749,000
785,000
793,000

หจก.รุงเรืองคําตากลากอสราง            698,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/2559
8 ต.ค. 58

2 โครงการจางปรับปรุงหอประชุม 1 1,612,120                    1,966,000                    สอบราคา 1. บจก. สกลเทคนิค
2. หจก. ทรัพยทวีคูณกอสราง
3. หจก. ไซ ซีวิลทูแอดวานซ
4. หจก. ชัยมงคลมหาครกอสราง

1,612,120
1,740,000
1,748,000
1,888,880

บจก. สกลเทคนิค 1,612,120        มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/2559
9 ต.ค. 58

3 โครงการจางเหมาทําความสะอาด
บริเวณหอประชุม มวก.
และบริเวณราชพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป 2558

369,043                      388,000                      วิธีพิเศษ 1. หจก. พิทักษ  โทเทิ่ลโซลูชั่น 369,043 หจก. พิทักษ  โทเทิ่ล โซลูชั่น 369,043           มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

3/2559
29 ต.ค. 58

4 โครการจางเหมาบํารุงรักษาลิฟต 160,000                      160,820                      วิธีพิเศษ 1. บจก. สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร 160,000 บจก. สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร            160,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

7/2559
1 ต.ค. 58

5 โครงการปรับปรุงและซอมแซม
สนามกีฬาฟุตบอล

315,000                      343,000                      ตกลงราคา 1. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
2. ราน เอ เอสวิศวกรรม
3. บจก.สกลเทคนิค

315,000
316,000
325,850

หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง            315,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

9/2559
20 ต.ค. 58

6 โครงการคาปรับปรุงรั้วหอพัก
ราชพฤษ-หญิง

185,600                      185,600                      ตกลงราคา 1. หจก.ชัยมงคลมหานครกอสราง
2. บจก. สกลเทคนิค
3. ราน เอ เอสวิศวกรรม

185,600
190,000
210,700

หจก.ชัยมงคลมหานครกอสราง            185,600 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

11/2559
20 ต.ค. 58

7 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ
จักรยานยนต

160,000                      170,000                      ตกลงราคา 1. หจก. ชัยมงคลมหานครกอสราง
2. ราน เอ เอสวิศวกรรม
3. บจก.สกลเทคนิค

160,000
161,500
178,700

หจก.ชัยมงคลมหานครกอสราง            160,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

12/2559
20 ต.ค. 58

8 โครงการจางจัดดอกไมภายใน
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
และเรือนประทับรับรอง

480,000                      480,000                      วิธีพิเศษ 1. รานอวนดอกไม
2.รานดอกไมฟลาวเวอรคาแฟ

480,000
520,000

รานอวนดอกไม 480,000           มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

19/2559
19 ต.ค. 58

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขที่/วันที่สัญญา
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขที่/วันที่สัญญา
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

9 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑหองเรียน
คุณภาพคณะวิทยาการจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด

420,000                      420,000                      สอบราคา 1. บจก. ไอที สมารท เซอรวิส                    420,000  บจก. ไอที สมารท เซอรวิส            420,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/2559
12 ต.ค. 58

10 สอบราคาซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร  จํานวน  1 รายการ

340,000                      340,000                      สอบราคา 1. บจก. ไอที สมารท เซอรวิส 340,000                    บจก. ไอที สมารท เซอรวิส 340,000           มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/2559
12 ต.ค. 58

11 สอบราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา
ชุดครุภัณฑปฏิบัติการเวชกรรมไทย
และผดุงครรภไทย
จํานวน  13  รายการ

1,158,000                    1,160,000                    สอบราคา 1. บจก. โฟรดี อี.เอ็ม.

2. บจก. เอดดูเคชั่น แอนดอิคริปเมนท  
1,158,000
1,241,400

บจก. โฟรดี อี.เอ็ม.         1,158,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

3/2559
13 ต.ค. 58

12 สอบราคาครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร  จํานวน 1  รายการ

425,000                      425,000                      สอบราคา 1. บจก. ไอที สมารท เซอรวิส                    425,000  บจก. ไอที สมารท เซอรวิส            425,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

4/2559
12 ต.ค. 58

13 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ
วิทยาศาสตรดานการประมง
จํานวน  1 ชุด

625,500                      640,000                      สอบราคา 1. บจก. ยูเนี่ยน ชายนเทรดดิ้ง
2. บจก. เดเอสพีอีสาน

625,500
639,500

บจก. ยูเนี่ยน ชายนเทรดดิ้ง            625,500 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

5/2559
20 ต.ค. 58

14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จํานวน  1 รายการ
ระบบเพิ่มความเร็วและลดปริมาณ
การใชงานชองสัญญาณ 
อินเตอรเน็ต จํานวน  1 ชุด

1,699,160                    1,700,000                    ประกวดราคา
 e- bidding

1. บจก. นอรทอีสเทิรนไอที
2. บจก. มัลติมีเดียเทคโนโลย่ี

1,699,160
1,990,000

บจก. นอรทอิสเทริรน ไอที         1,699,160 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

6/2559
26 ต.ค. 58

15  สอบราคาซื้อครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน  1  รายการ

630,000                      640,600                      วิธีพิเศษ 1. บจก. พนมนันทชัย
2. รานเริญสุข 2015

630,000
639,000

หจก.พนมนันทชัย            630,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

9/2559
19 ต.ค. 58

16 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน  1  รายการ

250,000                      264,611                      ตกลงราคา 1.บจก. นอรทอิสเทริรนไอที 250,000 บจก. นอรทอิสเทริรน ไอที            250,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

11/2559
30 ต.ค. 58



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก  ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําเดือนตุลาคม  2558  

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขที่/วันที่สัญญา
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

17 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  
จํานวน  2  รายการ

170,000                      171,000                      ตกลงราคา 1. รานเจริญสุข  2015
2. หจก. พนมนันทชัย

170,000
174,000

รานเจริญสุข  2015 170,000           มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

12/2559
28 ต.ค. 58

18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑประกอบ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงคและ
ศูนยกีฬาในรม  จํานวน 1 ชุด
กลุมที่ 1

888,500                      899,800                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. บจก. โฮมสปอรต
2. บจก. ไซย แอนด ภีม

888,500
926,000

บจก. โฮม สปอรต            888,500 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

15.1/2559
27 ต.ค. 58

19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑประกอบ
อาคารพลศึกษาเอนกประสงคและ
ศูนยกีฬาในรม  จํานวน 1 ชุด
กลุมที่ 2

500,000                      510,000                      ประกวดราคา
 e- bidding

1. บจก. แกรนดมารเก็ตติ้ง 500,000 บจก แกรนดมารเก็ตติ้ง            500,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

15.2/2559
27 ต.ค. 58


