
แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง
1 จ้างลงโฆษณาเนือ่งในวนัแม่แหง่ชาติ 6,000.00             6,000.00             ตกลงราคา 1.นครปฐมนวิส์ 1.นครปฐมนวิส์ 6,000.00             นครปฐมนวิส์ 6,000.00            มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ศธ 0582.03/

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่2 ส.ค. 59
วงเงินงบประมาณ

2 จ้างลงโฆษณาถวายพระพรชัยมงคล 48,150.00           48,150.00           ตกลงราคา 1.บริษัท มติชน จ ากัด 1.บริษัท มติชน จ ากัด 48,150.00           บริษัท มติชน จ ากัด 48,150.00          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที ่0177/36
ในโอกาส "84 พรรษามหาราชินี" (มหาชน) (มหาชน) (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่3 ส.ค. 59
ในหนงัสือมติชนรายวนั วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุ 6 รายการ 154,037.20         154,037.20         ตกลงราคา 1.บริษัท ฟจูิซีร็อกซ์ 1.บริษัท ฟจูิซีร็อกซ์ 154,037.20         บริษัท ฟจูิซีร็อกซ์ 154,037.20        มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0245/50
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่22 ส.ค. 59

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท ากระดาษใบแสดงผลการศึกษา 72,760.00           72,760.00           ตกลงราคา 1.บริษัท ศิริวฒันซี์เคียว 1.บริษัท ศิริวฒันซี์เคียว 72,760.00           บริษัท ศิริวฒันซี์เคียว 72,760.00          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้างเลขที ่0178/19
(Transcript) ฉบบัสมบรูณ์ ริต้ีพร้ินท ์จ ากัด ริต้ีพร้ินท ์จ ากัด ริต้ีพร้ินท ์จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่24 ส.ค. 59
จ านวน  10,000 ใบ วงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือวสัดุ 9 รายการ 99,002.29           99,002.29           ตกลงราคา 1.บริษัท เอมทอ้บ จ ากัด 1.บริษัท เอมทอ้บ จ ากัด 99,002.29           บริษัท เอมทอ้บ จ ากัด 99,002.29          มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขที ่0246/11
เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลงวนัที ่30 ส.ค. 59

วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวัสดุโครงการ 1,684.25          1,685.25          ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วน วิริยะ 1995 1,685.25          หา้งหุ้นส่วน วิริยะ 1995 1,685.25        ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

7 ซ้ือวัสดุโครงการ 16,500.00       16,500.00       ตกลงราคา - 1. ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตต้ิง 16,500.00       ร้าน เอ พี อาร์ มาร์เก็ตต้ิง 16,500.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0244/47
จ านวน 3รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

2. หา้งหุ้นส่วน ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 19,260.00       งบประมาณ

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,426.69       28,426.69       ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 28,426.69       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 28,426.69      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0244/47
จ านวน 14 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

2. บริษัท แอล.ท.ีวาย.ซี.บสิสิเนส จ ากัด 28,773.37       งบประมาณ

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

หนา้ที ่1



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

9 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 23,112.00       23,112.00       ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 23,112.00       บริษัท เอ็มจีเอ็ม 23,112.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/39
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

งบประมาณ
2. หา้งหุ้นส่วน ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 25,038.00       

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 877.40            877.40            ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วน วิริยะ 1995 877.40            หา้งหุ้นส่วน วิริยะ 1995 877.50           ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

11 ซ้ือวัสดุผงหมึก จ านวน 1 รายการ 16,692.00       16,692.00       ตกลงราคา - 1. บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท ์ 16,692.00       บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท ์ 16,692.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/47
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 10,400.40       10,400.40       ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 10,400.40       บริษัท เอ็มจีเอ็ม 10,400.40      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/46
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

งบประมาณ
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 13,931.40       

3. บริษัท เสรี 2014 จ ากัด 15,215.40       

13 ซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ 49,755.00       49,755.00       ตกลงราคา - 1. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 49,755.00       บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 49,755.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/38
(ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,708.90          6,708.90          ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 6,708.90          บริษัท เอ็มจีเอ็ม 6,708.90        ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
จ านวน 1 รายการ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,490.00          7,490.00          ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,490.00          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 7,490.00        ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
จ านวน 1 รายการ อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

2. บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด งบประมาณ

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

16 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 47,861.10       47,861.10       ตกลงราคา - 1. บริษัท เอ็มจีเอ็ม 47,861.10       บริษัท เอ็มจีเอ็ม 47,861.10      ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/6
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559

งบประมาณ
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 51,681.00       

3. บริษัท ซี.ท.ีท.ีเอ็น.กรุ๊ป จ ากัด 53,500.00       

17 ซ้ือเคร่ืองค านวณพร้อมอแดปเตอร์ 2,396.80          2,396.80          ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,396.80          หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วิริยะ 1995 2,396.80        ราคาเหมาะสม ศธ0582.03
จ านวน 3 เคร่ือง อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559

2. บริษัท พรพรรณวรี จ ากัด 4,140.90          งบประมาณ

18 จ้างเหมาการประกอบ 30,000.00       30,000.00       ตกลงราคา - 1. นายประจักษ์ แสงสว่าง 30,000.00       นายประจักษ์ แสงสว่าง 30,000.00      ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 0178/26
พิธีทางศาสนา อยู่ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,760.30       37,760.30       ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตรีรัตนภณัฑ์ 37,760.30       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตรีรัตนภณัฑ์ 37,760.30      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/30
จ านวน 14 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 41,954.70       งบประมาณ

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 99,242.50       99,242.50       ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 99,242.50       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 99,242.50      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/28
จ านวน 8 รายการ ไทยอีเล็คทรอนิคส์ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

งบประมาณ
2. บริษัท ออฟฟิศโซน จ ากัด 106,572.00     

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,048.48       15,048.48       ตกลงราคา - 1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 15,048.48       บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 15,048.48      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/45
จ านวน 11 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตรีรัตนภณัฑ์ 16,290.75       งบประมาณ

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้มาขอรับ รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง รายละเอียด หรือจ้าง (บาท) หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2559

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,906.50          1,906.50          ตกลงราคา - 1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,906.50          บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,906.50        ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03
ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 43,104.82       43,104.82       ตกลงราคา - 1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 43,104.82       บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 43,104.82      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0245/40
จ านวน 38 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 46,739.74       งบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,569.39       11,569.39       ตกลงราคา - 1. บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 11,569.39       บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 11,569.39      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/14
จ านวน 15 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตรีรัตนภณัฑ์ 12,707.32       งบประมาณ

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,224.92       10,224.92       ตกลงราคา - 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 10,224.92       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คทรอนิคส์ 10,224.92      ราคาเหมาะสมอยู่ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0246/1
จ านวน 14 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559

2. บริษัท แอล.ท.ีวาย.ซี.บสิสิเนส จ ากัด 11,934.78       งบประมาณ

26 ซ้ือวัสดุเคร่ืองท าน้ าเย็น 4,601.00          4,601.00          ตกลงราคา - 1. บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 4,601.00          บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 4,601.00        ราคาเหมาะสมอยู่ ศธ.0582.03
จ านวน 9 รายการ ภายในวงวงเงิน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

งบประมาณ

หนา้ที ่4


