
แบบ  สขร.1

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤศจิกายน  2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสรุป
1 13,616,876.00      14,147,532.00 บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด 

13,560,000.00   บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด 

13,560,000.00   ป.9/2560 10/01/2561

บริษัท เอสทีพี อินตริเกต 

จํากัด

13,585,000.00   

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการ

เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ

เศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่

) ้ ิ ีป ิ ็ ิ ์

เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ 

แอดวานซ์ จํากัด

13,600,000.00   

2 2,229,624.00        2,288,748.00 คัดเลือก  บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด

2,214,900.00      บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด

2,214,900.00     ป.10/2561 14/02/2561

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,219,500.00     

 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 

( ี่ 2)

เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

้ ํบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2,222,000.00   

3 1,976,100.00        2,029,466.67 คัดเลือก บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด

1,970,000.00     บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น 

จํากัด

1,970,000.00     ป.11/2561 19/12/2560

ิ ั ี ี ี ็ ป

ระบบ (รายการท 2) ขอกาหนด

ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจ

ดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิต

เสนอ

รายละเอียด

ถกต้องตามบริษัท เอพีพี ดีเวลล็อป

เม้นท์ จํากัด

1,972,000.00

บริษัท ยูฟิคอน จํากัด 1,975,000.00

4 จ้างตัดชุดครุยฉลองพระองค์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมเข้มประดับชดครย จํานวน 1 ชด

12,840.00            เฉพาะเจาะจง อลังการ 12,840.00         อลังการ 12,840.00         เสนอ

รายละเอียด

ถกต้องตาม

602PS900102 27/06/2560

ดจทล แขวงวชรพยาบาล เขตดุสต 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่ 3) 

โดยวิธีคัดเลือก

ถูกตองตาม

ข้อกําหนด

 พรอมเขมประดบชุดครุย จานวน 1 ชุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถูกตองตาม

ข้อกําหนด

5 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 

จํานวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,438.19              เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 6,438.19          กิจเจริญการค้า 6,438.19          เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

602PO900128 11/09/2560



แบบ  สขร.1

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤศจิกายน  2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสรุป
6 จ้างที่ปรึกษาเพื่อทํายุทธศาสตร์ดิจิตอลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (Digital University) 

จํานวน 1 รายการ

ทํายุทธศาสตร์ดิจิตอลเพื่อ

513,250.00          513,250.00 จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คูโดสิซ จํากัด 513,250.00       บริษัท คูโดสิซ จํากัด 513,250.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ปษ.1/2561 25/01/2561

7 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี 

2561 จํานวน 6 ฉบับ โครงการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี 2561  

ของ กสอ.

300,000.00          338,966.67 เฉพาะเจาะจง ครีเอท พริ้นติ้ง 300,000.00       ครีเอท พริ้นติ้ง 300,000.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

วส.3/2561 23/11/2560

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 

โ ้ ี

8,000.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

์

7,949.00          ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

์

7,949.00          เสนอ

ี

612PO900001  16/10/2560

โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแฎหงประเทศไทย ครั้งที่ 45 

(รอบคัดเลือก) ของ กพศ. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

รายการ โครงการสมัครเข้า

สาส์น สาส์น รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ิ ั ็ ั่ ํ ัป ิ ั ็ ั่ป ื้ ั ์ ป9 3,500,000.00        3,518,333.33 บริษัทเอ็ดดูเคชันเทค จํากัด 3,480,000.00   3,480,000.00   

บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค ซิส

เต็มส์ จํากัด

3,490,000.00     

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

6,000.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น

5,807.00          ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น

5,807.00          เสนอ

รายละเอียด

612PO900005  20/10/2560

20/02/2561ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเอ็ดดูเคชันเทค

จํากัด

เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ชุด

ห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทาง

ไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด

ิ ็ ิ ์

ป.12/2561

โครงการกฬามหาวทยาลยเทคโนโลยราช

มงคลพระนคร ครั้งที่ 12 พระนครเกมส์ 

ของ กพศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาสน สาสน รายละเอยด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

11 ทําป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) จํานวน 7 

รายการ โครงการกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12

40,000.00            เฉพาะเจาะจง ครีเอท พริ้นติ้ง 39,894.00         ครีเอท พริ้นติ้ง 39,894.00         เสนอ

รายละเอียด

ถกต้องตาม

612PS900002  08/11/2560

เทคโนโลยราชมงคลพระนคร ครงท 12 

พระนครเกมส์ ของ กพศ.

ถูกตองตาม

ข้อกําหนด



แบบ  สขร.1

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤศจิกายน  2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสรุป
12 ทําถ้วยรางวัล จํานวน 4 รายการ และ

เหรียญรางวัล จํานวน 1 รายการ โครงการ

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ครั้งที่ 12 พระนครเกมส์ ของ กพศ.

91,000.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.รางวัลเหรียญทอง 89,030.00          หจก.รางวัลเหรียญทอง 89,030.00         เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

612PS900001  20/10/2560

13 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 12 ปี

 RMUTP โครงการ 13 ปี RMUTP GOES 

DIGITAL Good Kids for Good Society

 ของ กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,000.00          110,611.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด 101,248.75       บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด 101,248.75       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

วส.6/2561  08/12/2560

้ ้ ่14 ซื้อวัสดุสํานักงานครั้งที่1 จํานวน 23 

รายการ (รายการที่ 1-18) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

300,000.00          175,815.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธี อาร์ พลัส 166,938.00     ร้าน ธี อาร์ พลัส 166,938.00     เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

611PO900005 31/10/2560

15 ต้นดาวเรือง พร้อมประดับตกเเต่งบริเวณ

โ ิ ั ํ 1100 ้

22,000.00            เฉพาะเจาะจง นายมานพ เเก้วบุญตา 22,000.00         นายมานพ เเก้วบุญตา 22,000.00         เสนอ

ี

611PO900010 03/10/2560

โดยรอบของมหาวิทยาลย จานวน 1100 ตน รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

16 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร

สํานักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

244,560.00          244,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชียน คลีนนิ่ง 

เซอร์วิส จํากัด

244,560.00       บริษัท โอเชียน คลีนนิ่ง 

เซอร์วิส จํากัด

244,560.00       เสนอ

รายละเอียด

ถกต้องตาม

จม.26/2561 02/11/2560

ถูกตองตาม

ข้อกําหนด

17 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

349,830.00          349,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชียน คลีนนิ่ง 

เซอร์วิส จํากัด

349,830.00       บริษัท โอเชียน คลีนนิ่ง 

เซอร์วิส จํากัด

349,830.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

จม.8/2561 31/10/2560

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน ครั้งที่ 1 (รายการที่ 

19-23) จํานวน 5 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

300,000.00          132,618.33 เฉพาะเจาะจง ร้านครีเอทีฟ มัลติพลาย 126,795.00       ร้านครีเอทีฟ มัลติพลาย 126,795.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

611PO900006 31/10/2560



แบบ  สขร.1

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤศจิกายน  2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสรุป
19 ซื้อต้นดาวเรืองและวัสดุอุปกรณ์สําหรับตก

เเต่งสถานที่ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,105.50            เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที บี บิซิเนส 68,105.50         หจก.เอส ที บี บิซิเนส 68,105.50         เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

611PO900013 06/10/2560

20 564,000.00          564,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เท็น ซอฟท์ จํากัด 292,324.00       บริษัท เท็น ซอฟท์ จํากัด 292,324.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ภ.2/2561

บริษัท เอ็ม แอนด์ ดับบลิว

ี

526,440.00       

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยูเนียน จํากัด

บริษัท โปรมาสเตอร์ จํากัด 315,500.00       

บริษัท มอนสเตอร์ คอน

เนค จํากัด

543,000.00       

ิ ั ี ี ิ ั ีบริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี 

จํากัด

339,000.00     

บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค 

จํากัด

349,900.00       

บริษัท การ์เดกซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล กร๊ป จํากัด

514,000.00       

เนชนแนล กรุป จากด

21 1,232,000.00        1,226,866.67 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.พี.

เมดิเทค

895,012.20       ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.

พี.เมดิเทค

895,012.20       612PS900041 29/1/61

บริษัท สกุลไชยพรีเมียม 

แอนด์ แพค จํากัด

1,040,000.00     

นางสาว ธัญญ์รัตน์ คล้าย 1 170 400 00

เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ประกวดราคาจ้างจ้างทําของที่ระลึก

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นางสาว ธญญรตน คลาย

ณรงค์

1,170,400.00   

22 จ้างผลิต Flash Drive RMUTP 2017 

จํานวน 500 ชิ้น โครงการ 13 ปี RMUTP 

GOES DIGITAL Good Kids for Good 

Society ของ กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00          123,521.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด 119,840 บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด 119,840 เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

612PS900032 24/1/61



แบบ  สขร.1

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน        พฤศจิกายน  2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยสรุป
23 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะ

ยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

 กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

์

10,575,000.00      10,635,000.00 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เพอร์เฟค ได

แด๊กติก จํากัด

10,479,000 บริษัท เพอร์เฟค ได

แด๊กติก จํากัด

10,479,000.00   เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

ป.13/2561

ทดสอบสมรรถนะยานยนต์

24 จ้างทําชุดวอร์ม และเสื้อคอปก สําหรับ

นักกีฬา ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่45 

ราชมงคลธัญบรีเกมส์ รอบคัดเลือก โดยวิธี

210,600.00          231,276.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีล่า สปอร์ต จํากัด 210,600.00       บริษัท กีล่า สปอร์ต 

จํากัด

210,600.00       เสนอ

รายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อกําหนด

612PS900003 20/11/60

ราชมงคลธญบุรเกมส รอบคดเลอก โดยวธ

เฉพาะเจาะจง

สําหรับนักกีฬา ผู้บริหารและผู้


