แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่
1

2

3

4

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุโครงการ จํานวน 2 รายการ โครงการ
สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

ซื้ออาหารว่าง จํานวน 400 คน คนละ 30 บาท
จํานวน 2 มื้อ โครงการสุขภาพดี ชีวิตสดใส
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

24,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวมณี ศักดาสระ

จ้างทําอาหารกลางวัน จํานวน 400 คน คนละ
300 บาท จํานวน 1 มื้อ โครงการสุขภาพดี
ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายหาญศึก หงษ์ยนต์

126,666.67

เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด
2,732,000.00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาด สํานักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,001,840.00

6

วิธีซื้อ / จ้าง

5,778.00

2,764,000.00

5

ราคากลาง

จ้างพิธีทางศาสนา จํานวน 6 รายการ
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวัน
สําคัญของชาติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบําเพ็ญ
กุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ของ กศว. โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

38,000.00

2,205,333.33

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพอร์เฟค ได
แด๊กติก จํากัด
บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
บริษัท อินเตอร์คลี
นนิ่ง
ซัพพลายส์ จํากัด
บริษัท โอเชียน คลี
นนิ่ง เซอร์วิส จํากัด
บริษัท มัดชา
เซอร์วิส จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,778.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

104/33

20/09/2560

24,000.00 นางสาวมณี ศักดาสระ

24,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

104/34

12/09/2560

120,000.00 นายหาญศึก หงษ์ยนต์

120,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ขว.21/2560

15/09/2560

2,732,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.1/2561

08/12/2560

1,942,585.00

เสนอรายละเอียด
จม. 33/2561
ถูกต้องตามข้อกําหนด

21/12/2560

26,000.00

เสนอรายละเอียด
611PS900001
ถูกต้องตามข้อกําหนด

11/10/2560

5,778.00

กิจเจริญการค้า

2,732,000.00
2,750,000.00

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด

2,744,000.00
1,942,585.00
บริษัท อินเตอร์คลี
นนิ่ง
1,625,000.00
ซัพพลายส์ จํากัด
1,701,840.00

นางสาวสมคิด นันนุ่ม 26,000.00

นางสาวสมคิด นันนุ่ม

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่
7

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ / จ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาด อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,749,150.00

8

ราคากลาง

ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ซื้อพาวเวอร์มิเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยติดตั้ง ณ
ห้องประชุม D-Hall จํานวน 2 ชุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
10 ซื้อคูลเลอร์น้ําเย็นและถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน
2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,749,150.00

13,971,960.00 14,092,320.00

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

9

11 ซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น (พร้อมติดตั้ง)
จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
แท่นตัด จํานวน 1 แท่น ,เครื่องเสียงกระเป๋า
หิ้ว พร้อมไมล์ลอย จํานวน 1 เครื่อง,ถังต้มน้ํา
ไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท โอเชียน คลี
นนิ่ง เซอร์วิส จํากัด

1,527,435.00

บริษัท อินเตอร์คลีน
นิ่งซัพพลายส์ จํากัด

1,749,100.00

บริษัท ซี.เอ็น.แฟมิลี่
เซอร์วิส จํากัด
บริษัทรักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส.จี
อินเตอร์การ์ด จํากัด
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัยกุลธิชา
จํากัด
บริษัท เบญจะ ไอ.
ที.
จํากัด
บริษัท พี.ที. เน็ตเวิร์ค
จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1,667,360.00 บริษัท โอเชียน คลี
นนิ่ง เซอร์วิส จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,374,691.50

เสนอรายละเอียด
จม. 36/2561
ถูกต้องตามข้อกําหนด

06/02/2561

13,968,900.00

เสนอรายละเอียด
จม. 34/2561
ถูกต้องตามข้อกําหนด

14/02/2561

1,725,000.00

1,849,150.00

13,968,900.00 บริษัท เบญจะ ไอ.
ที.
จํากัด
13,970,430.00

29,760.00

เฉพาะเจาะจง

ทริปเปิ้ล-อี เอ็นจิ
เนียริ่ง

29,760.00

ทริปเปิ้ล-อี เอ็นจิ
เนียริ่ง

29,760.00

เสนอรายละเอียด
612PO900004
ถูกต้องตามข้อกําหนด

24/10/2560

31,890.00

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

31,890.00

กิจเจริญการค้า

31,890.00

เสนอรายละเอียด
612PO900007
ถูกต้องตามข้อกําหนด

31/10/2560

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

12,820.00 หจก.เอส ที บี บิซิเนส

เสนอรายละเอียด
612PO900003
ถูกต้องตามข้อกําหนด

24/10/2560

18,400.00

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

18,400.00

เสนอรายละเอียด
612Po900002
ถูกต้องตามข้อกําหนด

20/10/2560

กิจเจริญการค้า

12,820.00

18,400.00

