
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุฝึก จํานวน 32 รายการ 67,125.38       67,125.38       ตกลงราคา - 1.บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอร์วิส จํากัด 67,125.38       บริษัท พี เอ็ม เอส เอ็น เซอร์วิส 67,125.38     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่0244/44

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 70,031.50       งบประมาณ

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 28,586.00       28,586.00       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 28,586.00       ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 28,586.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่0245/2

จํานวน 6 รายการ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 33,977.85       งบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการหมึกพิมพ์ 86,830.50       86,830.50       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 86,830.50       ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 86,830.50     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่0245/2

จํานวน 6 รายการ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 86,690.00       งบประมาณ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13,407.10       13,407.10       ตกลงราคา - ร้าน ครีเอทีฟ พริ้นติ้ง แอนด์ การ์ด 13,407.10       ร้าน ครีเอทีฟ พริ้นติ้ง แอนด์ กา 13,407.10     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่0245/9

จํานวน 2 รายการ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

5 จ้างเหมาการแสดงถวายพระพร 20,000.00       20,000.00       ตกลงราคา - นางสาวชนินาถ  เนียมศิริ 20,000.00       นางสาวชนินาถ  เนียมศิริ 20,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่0177/43

และเทิดพระเกียรตฺ จํานวน 1 งสย อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

6 จ้างทําโล่อะคลิลิครางวัลแม่ดีเด่น 15,000.00       15,000.00       ตกลงราคา - นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 15,000.00       นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 15,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่0177/46

จํานวน 10 โล่ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

7 จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 67,500.00       67,500.00       ตกลงราคา - เอส วี คลินิกแล็บ 67,500.00       เอส วี คลินิกแล็บ 67,500.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่0177/39

ประจําปีการณ์ศึกษา จํานวน 450 คน อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

8 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 1,649.98         1,649.98         ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,649.98         บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 1,649.98       ราคาเหมาะสม ศธ0582.03

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ้นส่วน ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 1,720.00         งบประมาณ

9 ซื้อวัสดุ จํานวน 17 รายการ 61,860.00       61,860.00       ตกลงราคา - นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 61,860.00       นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 61,860.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/23

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

10 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 41,000.00       41,000.00       ตกลงราคา - นายมนตรี  ถนัดค้า 41,000.00       นายมนตรี  ถนัดค้า 41,000.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/20

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

11 ซื้อวัสดุ จํานวน 10 รายการ 84,950.00       84,950.00       ตกลงราคา - นางสาวโชติกา ณ บัณฑิต 84,950.00       นางสาวโชติกา ณ บัณฑิต 84,950.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/22

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

12 ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 116,500.00     116,500.00     ตกลงราคา - นางสาวฐิตารีย์  วัฒนธนาภิรมย์ 116,500.00     นางสาวฐิตารีย์  วัฒนธนาภิรมย์ 116,500.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/21

อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

13 จัดซื้อไม้ค้ํายูคา 9,250.00         9,250.00         ตกลงราคา - 1.ร้าน เอพี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 9,250.00         ร้าน เอพี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 9,250.00       ราคาเหมาะสม ศธ0582.03

จํานวน 250 ท่อน อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 10,000.00       งบประมาณ

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 102,120.00     102,120.00     ตกลงราคา - 1.ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 102,120.00     ร้าน กิจรุ่งโรจน์พาณิชย์ 102,120.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/47

จํานวน 16 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 118,149.40     งบประมาณ

15 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการหมึกพิมพ์ 139,046.50     139,046.50     ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 139,046.50     บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย 139,046.50   ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/43

จํานวน 5 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

16 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการหมึกพิมพ์ 109,180.00     109,180.00     ตกลงราคา - 1.ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 109,180.00     ร้าน ทีพีพี พริ้นติ้ง 109,180.00   ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/10

จํานวน 9 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.ห้างหุ่นส่วนจํากัด เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 126,688.00     งบประมาณ

17 จ้างเปลี่ยนดรัม ลูกกลิ้งสร้างภาพ 13,375.00       13,375.00       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,375.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย 13,375.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0177/44

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

18 ซื้อวัสดุสํานักงานรายการหมึกพิมพ์ 26,557.40       26,557.40       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 26,557.40       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย 26,557.40     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/18

จํานวน 1 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

19 ซื้อค่าต้นไม้ จํานวน 2 รายการ 7,500.00         7,500.00         ตกลงราคา - นางสาวณริชฎา  วงษ์จันทร์ 7,500.00         นางสาวณริชฎา  วงษ์จันทร์ 7,500.00       ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

20 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 14,733.90       14,733.90       ตกลงราคา - บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 14,733.90       บริษัท เอ็มจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแ 14,733.90     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/36

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

21 จ้างซักผ้า จํานวน 8 รายการ 4,312.00         4,312.00         ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 4,312.00         ร้าน แอ๊วซักอบรีด 4,312.00       ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

22 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ 1,269.00         1,269.00         ตกลงราคา - ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,269.00         ร้านแผ่นดินทองมินิมาร์ท 1,269.00       ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

23 จ้างซักผ้า จํานวน 6 รายการ 152.00            152.00            ตกลงราคา - ร้าน แอ๊วซักอบรีด 152.00            ร้าน แอ๊วซักอบรีด 152.00          ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

24 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 250.00            250.00            ตกลงราคา - ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 250.00            ร้าน แผ่นดินทองมินิมาร์ท 250.00          ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

25 ซื้อต้นไม้ จํานวน 2 รายการ 9,000.00         9,000.00         ตกลงราคา - นางสาวณริชฎา วงษ์จันทร์ 9,000.00         นางสาวณริชฎา วงษ์จันทร์ 9,000.00       ราคาเหมาะสม ศธ.0582.03

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

26 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 7 รายการ 22,150.00       22,150.00       ตกลงราคา - ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 22,150.00       ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 22,150.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/13

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

27 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 5 รายการ 13,800.00       13,800.00       ตกลงราคา - 1.ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 13,800.00       ร้านเอ พี อาร์ มาร์เก็ตติ้ง 13,800.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/17

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

2.บริษัท แอล.ที.วาย.ซี.บิสสิเนส จํากัด 15,087.00       งบประมาณ

28 ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 4 รายการ 17,156.38       17,156.38       ตกลงราคา - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 17,156.38       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย 17,156.38     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/49

อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

29 จ้างทําโล่และแฟ้มไหมไทย 12,600.00       12,600.00       ตกลงราคา - นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 12,600.00       นายวิวัฒน์  กุลจันทร์ 12,600.00     ราคาเหมาะสมอยู่ ใบสั่งจ้างเลขที่

ภายในวงวงเงิน 1 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

30 ซื้อวัสดุ รายการกระเป๋าเอกสาร 2,200.00         2,200.00         ตกลงราคา - บริษัท กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 2,200.00         บริษัท กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จํากั 2,200.00       ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03

จํานวน 11 ใบ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10,084.15       10,084.15       ตกลงราคา - 1.บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 10,084.15       บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 10,084.15     ราคาเหมาะสมอยู่ ใบสั่งซื้อเลขที่0245/5

จํานวน 10 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยอีเล็ครอนิคส์ 11,595.59       

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,500.02       15,500.02       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,500.02       ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิริยะ 1995 15,500.02     ราคาเหมาะสมอยู่ ใบสั่งซื้อเลขที่0245/8

จํานวน 19 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

2.บริษัท ภควิน จํากัด 18,944.00       งบประมาณ

33 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโรงอาหาร 4,850.00         4,850.00         ตกลงราคา - ร้าน ชินรัตน์ 4,850.00         ร้าน ชินรัตน์ 4,850.00       ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03

จํานวน 3 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 76,216.10       76,216.10       ตกลงราคา - 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรีรัตนภัณฑ์ 76,216.10       ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตรีรัตนภัณฑ์ 76,216.10     ราคาเหมาะสมอยู่ ใบสั่งซื้อเลขที่ 0245/11

จํานวน 43 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.บริษัท พีเอ็ม เอส เอ็น เซอร์วิส จํากัด 81,819.69       งบประมาณ

35 ซื้อวัสดุสํานักงานรานการหมึก 7,704.00         7,704.00         ตกลงราคา - บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จาํกัด 7,704.00         บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จํากัด 7,704.00       ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03

จํานวน 3 หลอด ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่4



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

36 วัสดุ 18 รายการ 20,104.45          20,104.45          ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 16,852.50          ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,691.10         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/41

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคาเหมาะสมภายในลงวันที่ 1 ก.ค. 59

2.บริษัท ภควิน จํากัด 2.บริษัท ภควิน จํากัด 17,016.00          วงเงินงบประมาณ

3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 3.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 14,691.10          

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

37 วัสดุ 8 รายการ 390,271.80        390,271.80        ตกลงราคา 1.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 1.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 390,271.80        1.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 390,271.80       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/42

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในลงวันที่ 1 ก.ค. 59

วงเงินงบประมาณ

38 จ้างทําหนังสือประชาสัมพันธ์ (sales kit) 52,430.00          52,430.00          ตกลงราคา 1.บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ 1.บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ 52,430.00          บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ จํากัด 52,430.00         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/36

จํานวน 2,000 เล่ม จํากัด จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในลงวันที่ 4 ก.ค. 59

2.บริษัท สิริอักษร 2.บริษัท สิริอักษร 53,500.00          วงเงินงบประมาณ

เพรส จํากัด เพรส จํากัด

39 จ้างทําของที่ระลึก (แก้วเซรามิคพร้อม 280,000.00        280,000.00        พิเศษ 1. บริษัท จรัสชัยธุรกิจ 1. บริษัท จรัสชัยธุรกิจ 280,000.00        1. บริษัท จรัสชัยธุรกิจ 280,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสัญญาจ้างเลขที่ 

สกรีนโลโก้ตรามหาวิทยาลัย) จํากัด จํากัด จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในสบ.44/2559

จํานวน  2,800 ชุด วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2559

40 จ้างทําปกปริญญาบัตร มทร.รัตนโกสินทร์ 330,200.00        330,200.00        พิเศษ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 330,200.00        1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 330,200.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสัญญาจ้างเลขที่ 

(ปกสีแดง) จํานวน 2,600 ปก ภัทรการพิมพ์ ภัทรการพิมพ์ ภัทรการพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายในสบ.43/2559

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 ก.ค. 2559

41 วัสดุ 4  รายการ 22,202.50          22,202.50          1.ห้างหุ้นส่วนจําก1ั.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,202.50          1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด 22,202.50         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนใบสั่งซื้อเลขที่ 0244/50

วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 วิริยะ 1995 เสนอราคาเหมาะสมภายในลงวันที่ 7 ก.ค. 59

2. ร้านทรี พริ้นท์ 2. ร้านทรี พริ้น 27,552.50          วงเงินงบประมาณ

42 โครงการจัดทําวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 280,000.00        280,000.00        ตกลงราคา 1.บริษัท บอนด์ แอล. 1.บริษัท บอนด์ แอล. 280,000.00        1.บริษัท บอนด์ แอล. 280,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสัญญาจ้างเลขที่ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในสบ.45/2559

พระบรมราชินีนาถ พระชนพรรษา 7 รอบ วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 7 ก.ค. 2559

43 โครงการจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 220,000.00        220,000.00        ตกลงราคา 1.บริษัทพริ้นติ้งฮอลล์ 1.บริษัทพริ้นติ้งฮอลล์ 220,000.00        บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ จํากัด 220,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสัญญาจ้างเลขที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน จํากัด จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในสบ.46/2559

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ 2.บริษัท พริ้นต์แอต 2.บริษัท พริ้นต์แอต 239,000.00        วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 ก.ค. 2559

ครบ 70 ปี โพสต์ จํากัด โพสต์ จํากัด

3.บริษัท สิริอักษร 3.บริษัท สิริอักษร

เพรส จํากัด เพรส จํากัด 321,000.00        

หนา้ที ่5



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

44 จ้างทําของที่ระลึก 2 รายการ 300,000.00        300,000.00        ตกลงราคา 1.บริษัทพริ้นติ้งฮอลล์ 1.บริษัทพริ้นติ้งฮอลล์ 300,000.00        บริษัท พริ้นติ้ง ฮอลล์ จํากัด 300,000.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนสัญญาจ้างเลขที่ 

จํากัด จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายในสบ.47/2559

45 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ 9,800.00         9,800.00         ตกลงราคา  - ร้านประพันธ์ออโต้แอร์ 9,800.00         ร้านประพันธ์ออโตแอร์ 9,800.00       ราคาต่ําสุด ศธ 0582.03/

กฉ 3028 นครปฐม อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

46 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 29,960.00          29,960.00          ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 29,960.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด 59,960.00     ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/40

จํานวน 3 รายการ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ

47 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 4,066.00         4,066.00         ตกลงราคา  - บริษัท เคียวเซร่า 4,066.00         บริษัท เคียวเซร่า 4,066.00       ราคาต่ําสุด ศธ 0582.03/

จํานวน 1 เครื่อง ด๊อกคิวเม้นท์ โซลูชั่น ด๊อกคิวเม้นท์ โซลูชั่น อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด งบประมาณ     

48 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 14,584.10       14,584.10       ตกลงราคา  - บริษัท สหพัฒน์พันธ์ 14,584.10       บริษัท สหพัฒน์พันธ์ 14,584.10     ราคาต่ําสุด ศธ 0582.03/

40-0922 นครปฐม จํากัด จํากัด อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ     

49 จ้างซ่อมบํารุงรถราชการ 18,024.15       18,024.15       ตกลงราคา  - บริษัท โตโยต้า 18,024.15       บริษัท โตโยต้า 18,024.15     ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/42

จํานวน 4 คัน ผู้จําหน่ายโตโยต้า ผู้จําหน่ายโตโยต้า อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

จํากัด จํากัด งบประมาณ     

50 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 24,877.50       24,877.50       ตกลงราคา  - บริษัท มหาจักรแอร์ 24,877.50       บริษัท มหาจักรแอร์ 24,877.50     ราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 0177/45

Mitsubishi Heave Industries คอนดิชั่นเนอร์ส จํากัด คอนดิชั่นเนอร์ส จํากัด อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ของสํานักวิทยบริการและเทคโน งบประมาณ     

โลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ

51 จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดีย 7,276.00         7,276.00         ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,276.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7,276.00       ราคาต่ําสุด ศธ 0582.03/

โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ไทยอีเล็คโทรนิคส์ ไทยอีเล็คโทรนิคส์ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

งบประมาณ     

52 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 4,601.00         4,601.00         ตกลงราคา  - ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,601.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,601.00       ราคาต่ําสุด ศธ 0582.03/

จํานวน 2 เครื่อง อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ อยู่ภายในวงเงิน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ซีสเท็มส์ ซีสเท็มส์ งบประมาณ     

หนา้ที ่6


