แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่
1

2

3

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ซือ้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 15 รำยกำร โครงกำรบริกำร
วิชำกำรสัญจรสูช่ มุ่ ชน ของ สวพ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงทำกระเป๋ำเอกสำร จำนวน 120 ใบ โครงกำร
บริกำรวิชำกำรสัญจรสูช่ ุมชน สวพ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำรถตู้ VIP ขนำด 10 ทีน่ งั่ โครงกำรบริกำร
วิชำกสัญจรสูช่ ุมชน สวพ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

ซือ้ วัสดุทใี่ ช้ในกำรจัดโครงกำร จำนวน 12 รำยกำร
โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพืิอพั
่ ฒนำศักยภำพของ
4 นักศึกษำ มทร.พระนคร กวส. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
ซือ้ วัสดุสำธิตกำรทำของชำร่วยงำนสงกรำนต์ จำนวน 5
รำยกำร โครงกำรรำชมงคลพระนครสืบสำนประเพณี
5 สงกรำนต์วถิ ีไทย ของ กศว. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

6

ซือ้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ซือ้ วัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รำยกำร โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรนักศึกษำเพือ่ เป็นแกนนำในกำรจัดกิจกรรม
7 รับน้องเชิงสร้ำงสรรค์ ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วงเงิน
งบประมาณ
11,290.00

16,800.00

36,000.00

10,000.00

8,000.00

9,212.70

6,700.00

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธี
ร้ำนจิปำถะ สโตร์
เฉพำะเจำะจง

วิธี
เฉพำะเจำะจง

วิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำว สิริกร บู่
สำมสำย

นำยทวี ทองธ
นะเศรษฐ

วิธี
ร้ำนจิปำถะ สโตร์
เฉพำะเจำะจง

วิธี
นำงกำญจนำ ปริชำน
เฉพำะเจำะจง

วิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท รีโปรเท็ค
จำกัด

วิธี
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
เฉพำะเจำะจง
อุดมสำส์น

9,575.00

16,800.00

36,000.00

9,575.00

6,300.00

9,212.70

6,700.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
9,575.00
ถูกต้องตำม 611PO900109 23/03/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

ร้ำนจิปำถะ สโตร์

นำงสำว สิริกร บู่
สำมสำย

นำยทวี ทองธ
นะเศรษฐ

ร้ำนจิปำถะ สโตร์

นำงกำญจนำ ปริชำน

บริษัท รีโปรเท็ค
จำกัด

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
อุดมสำส์น

16,800.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900181

23/03/2561

36,000.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900168

23/03/2561

9,575.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900062

05/04/2561

6,300.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900066

04/04/2561

9,212.70

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900113

11/04/2561

6,700.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900063

18/04/2561

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงเหมำรถบัสเพือ่ รับ - ส่ง ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
1 คัน โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผูน้ ำนักศึกษำเพือ่
8 เป็นแกนนำในกำรจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้ำงสรรค์
ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
9

จ้ำงทำตะกร้ำรดน้ำอวยพร จำนวน 40 ตะกร้ำ เนือ่ งใน
โอกำสเทศกำลวันสงกรำนต์ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงทำชุดวอร์ม 114 ขุด และเสือ้ คอปก 114 ตัว
โครงกำรสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
10 แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 ระยะที่ 2 รอบมหกรรม
ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำร จำนวน 5 คัน โครงกำร
แข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลแห่ง
11 ประเทศไทย ครัง้ ที่ 34 ล้ำนนำเกมส์ ของ กพศ. โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
ซือ้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 12 รำยกำร โครงกำรอบรม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรือ่ ง กำรทบทวนผลกำร
12 ดำเนินงำนตำมนโยบำยสภำ มทร.พระนคร และ
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัย ของ
กนผ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
ซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง จำนวน 13 รำยกำร โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรงำนทรำนสคริปต์กิจกรรม ของ กพศ.
13 โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
ซือ้ กระเป๋ำใส่เอกสำร จำนวน 70 ใบ โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฎิบัติกำรงำนทรำนสคริปต์กิจกรรม ของ กพศ.
14 โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

25,000.00

30,000.00

148,200.00 164,160.00

285,000.00 334,000.00

55,000.00

11,300.00

10,500.00

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธี
บริษัท สยำมนคร
เฉพำะเจำะจง
เดินรถ จำกัด

20,000.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
20,000.00
ถูกต้องตำม 612PS900061 18/04/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท สยำมนคร
เดินรถ จำกัด

วิธี
นำงสำวนนทกร คำสุข 30,000.00 นำงสำวนนทกร คำสุข 30,000.00
เฉพำะเจำะจง

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900068

04/04/2561

วิธี
บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
เฉพำะเจำะจง
จำกัด

148,200.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

วส.11/2561

16/01/2561

285,000.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

วส.14/2561

31/01/2561

611PO900138

27/04/2561

11,299.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900065

25/04/2561

10,500.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900064

24/04/2561

วิธี
เฉพำะเจำะจง

วิธี
เฉพำะเจำะจง

สิริขวัญบำรมี

กิจเจริญกำรค้ำ

วิธี
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
เฉพำะเจำะจง
อุดมสำส์น

วิธี
นำงสำว ธัญญ์รัตน์
เฉพำะเจำะจง
คล้ำยณรงค์

148,200.00

285,000.00

21,485.60

11,299.00

10,500.00

บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

สิริขวัญบำรมี

กิจเจริญกำรค้ำ

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
อุดมสำส์น

นำงสำว ธัญญ์รัตน์
คล้ำยณรงค์

21,485.60

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงเหมำรถับเพือ่ รับ - ส่ง ผูเ้ ข้ำร่วมอบรม จำนวน 1 คัน
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรงำนทรำนสคริปต์
15 กิจกรรม ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
ซือ้ วัสดุ จำนวน 5 รำยกำร โครงกำรแนะแนวสัญจร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ของ กพศ.
16 โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงทำกระเป๋ำใส่เอกสำร จำนวน 125 ใบ โครงกำร
ค่ำยภำษำอังกฤษเพือ่ พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ มท
17 ร.พระนคร ประจำปีงบประมำณ 2561 ของ กสว. โดย
วิธเี ฉพำะเจำะจง
18

19

จ้ำงซ่อมโต๊ะสนำมขำเหล็กบริเวณซุม้ กระดังงำ งำน
กองกลำง โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงเปลีย่ นอุปกรณ์เครือ่ งปรับอำกำศห้องพนักงำนขับรถ
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม จำนวน 60 เล่ม
โครงกำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษ TOEIC สำหรับ
20 บุคลำกรและนักศึกษำ ของสภำบันภำษำ โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
21

ซือ้ หมึกพิมพ์ ผงหมึก และดรัมหมึก จำนวน 21 รำยกำร
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วงเงิน
งบประมาณ
22,000.00

20,000.00

18,750.00

30,000.00

9,587.20

12,000.00

490,000.00

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง
วิธี
เฉพำะเจำะจง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

นำยมงคล อยูค่ ำ

22,000.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
22,000.00
ถูกต้องตำม 612PS900062 24/04/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นำยมงคล อยูค่ ำ

20,000.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900117

25/04/2561

18,750.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900067

02/05/2561

วิธี
หจก.เอส ที บี บิซิเนส 24,075.00 หจก.เอส ที บี บิซิเนส 24,075.00
เฉพำะเจำะจง

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900192

20/04/2561

วิธี
เฉพำะเจำะจง

9,587.20

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900193

20/04/2561

12,000.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900202

20/03/2561

35,845.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900134

30/04/2561

วิธี
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
เฉพำะเจำะจง
อุดมสำส์น

วิธี
บริษัท กรีนเวิลด์ มำร์
เฉพำะเจำะจง
เก็ตติง้ จำกัด

ชำญณรงค์ไฟฟ้ำ

วิธี
นำยธีรเมธ กำญจน
เฉพำะเจำะจง
ไพโรจน์

วิธี
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
เฉพำะเจำะจง
ไทย) จำกัด

20,000.00

18,750.00

9,587.20

12,000.00

35,845.00

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
อุดมสำส์น

บริษัท กรีนเวิลด์ มำร์
เก็ตติง้ จำกัด

ชำญณรงค์ไฟฟ้ำ

นำยธีรเมธ กำญจน
ไพโรจน์

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษัท โคนิก้ำ มิ
นอลต้ำ บิสสิเนส
โซลูชันส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
กิจเจริญกำรค้ำ

ซือ้ กระเป๋ำเอกสำร จำนวน 95 ใบ โครงกำรกำรจัดกำร
คุณภำพหลักสูตรตำมมำตรฐำนเครือข่ำยกำรประกัน
22 คุณภำพมหำวิทยำลัยอำเซียน ของ สวท. โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
ซือ้ กระเป๋ำเอกสำร จำนวน 153 ใบ โครงกำรอบรม
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร ด้ำน
23 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ระยะที่1) ของ สปภ.
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงถ่ำยเอกสำร 153 ชุด โครงกำรอบรมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรประกัน
24 คุณภำพกำรศึกษำ (ระยะที่ 1) ของ สปภ. โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง
ซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง จำนวน 13 รำยกำร โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรงำนทรำนสคริปต์กิจกรรม ของ กพศ.
25 โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงจัดพิธที ำงศำสนำ จำนวน 1 งำน โครงกำรรำช
มงคลพระนครสืบสำน ประเพณีสงกรำนต์วถิ ีไทย ของ
26 กศว. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

14,250.00

14,250.00

31,750.00

11,300.00

30,000.00

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพ
วิธี
คนพิกำร (โรงงำนปี
เฉพำะเจำะจง
คนพิกำรสำกล)
วิธี
เฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ำ

วิธี
ร้ำนเทเวศร์พล็อท
เฉพำะเจำะจง
แอนด์ สแกน

วิธี
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
เฉพำะเจำะจง อุดมสำส์น

วิธี
นำงสำวสมคิด นันนุม่
เฉพำะเจำะจง

18,725.00

บริษัท โคนิก้ำ มิ
นอลต้ำ บิสสิเนส
โซลูชันส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

433,510.50

กิจเจริญกำรค้ำ

14,250.00

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพ
คนพิกำร (โรงงำนปี
คนพิกำรสำกล)

9,180.00

6,803.33

11,299.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
18,725.00
ถูกต้องตำม 611PO900133 30/04/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

กิจเจริญกำรค้ำ

ร้ำนเทเวศร์พล็อท
แอนด์ สแกน

ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
อุดมสำส์น

21,600.00 นำงสำวสมคิด นันนุม่

433,510.50

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900132

30/04/2561

14,250.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900067

07/05/2561

9,180.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900136

04/05/2561

6,803.33

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900200

04/05/2561

เสนอ
รำยละเอียด
11,299.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900065

25/04/2561

เสนอ
รำยละเอียด
21,600.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900063

03/04/2561

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่
27

28

29

30

31

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จ้ำงซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์ ของกองคลัง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

จ้ำงทำเสือ้ สำมำรถ จำนวน 54 ตัว งำนเลีย้ งนักกีฬำ
ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

ซือ้ แบตเตอรีร่ ถรำชกำร ทะเบียน ฮน-8521 กทม.
จำนวน 1 รำยกำร โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงเปลีย่ นอุปกรณ์ลิฟท์ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงจ้ำงทำบัตรจอดรถและตรำยำง จำนวน 3 งำน
(4รำยกำร) โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วงเงิน
งบประมาณ
6,100.00

81,000.00

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

บริษัท พีเอ็ม ออโต
วิธี
เมชัน่ (ประเทศไทย)
เฉพำะเจำะจง
จำกัด
วิธี
ร้ำนครุยทองคำ
เฉพำะเจำะจง

32

บริษัท พีเอ็ม ออโต
5,992.00 เมชัน่ (ประเทศไทย)
จำกัด

81,000.00 ร้ำนครุยทองคำ

เสนอ
รำยละเอียด
81,000.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900058

30/03/2561

611PO900096

21/03/2561

3,745.00

วิธี
สิทธิชัยกำรไฟฟ้ำ
เฉพำะเจำะจง

3,745.00 สิทธิชัยกำรไฟฟ้ำ

เสนอ
รำยละเอียด
3,745.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

7,205.00

บริษัท สยำม เอล
วิธี
เลเวเตอร์ แอนด์ เอส
เฉพำะเจำะจง
เคเลเทอร์ จำกัด

บริษัท สยำม เอล
7,203.24 เลเวเตอร์ แอนด์ เอส
เคเลเทอร์ จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
7,203.24 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900159

26/03/2561

18,725.00 กิจเจริญกำรค้ำ

เสนอ
รำยละเอียด
18,725.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900152

26/03/2561

8,920.00 จ.ชืน่ พำณิชย์

เสนอ
รำยละเอียด
8,920.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900153

26/03/2561

เสนอ
รำยละเอียด
5,350.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900155

22/03/2561

29,200.00

วิธี
กิจเจริญกำรค้ำ
เฉพำะเจำะจง

จ.ชืน่ พำณิชย์
จ้ำงซ่อมและเปลีย่ นอุปกรณ์ป้ำยประชำสัมพันธ์
กลำงแจ้ง โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
5,992.00 ถูกต้องตำม 611PS900165 28/03/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

5,500.00

วิธี
บริษัท เวอธ อิน
เฉพำะเจำะจง โนเวชัน่ จำกัด

5,350.00

บริษัท เวอธ อิน
โนเวชัน่ จำกัด

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

จ้ำงซ่อมเครือ่ งเลเซอร์ปริน้ เตอร์ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
33

34

35

9,100.00
จ้ำงจัดทำเครือ่ งหมำยตรำสัญลักษณ์พนักงำน
มหำวิทยำลัย จำนวน 4 รำยกำร โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อมเครือ่ งปรับอำกำศ ของกองนโยบำยและแผน
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

จ้ำงจ้ำงจัดทำวำรสำร สำรรักษ์วฒ
ั นธรรม จำนวน 600
เล่ม โครงกำรผลิตสือ่ วัฒนธรรมไทยสูส่ ำกล ระยะ 1
36 เดือนมี.ค. 61 ของ กศว. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำเครือ่ งแม่ข่ำยระบบงำน ERP
BPM และ HRM ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
37 สำรสนเทศ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
จ้ำงทำป้ำยไวนิล(งำนจรำจรของมหำวิทยำลัย) ขนำด
1200 x 800 มิลลิเมตร จำนวน 25 ผืน โดยวิธี
38 เฉพำะเจำะจง

39

จ้ำงซ่อมเครือ่ งปรับอำกำศ จำนวน 17 เครือ่ ง ของ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

63,500.00

6,848.00

50,000.00

วิธี
บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
เฉพำะเจำะจง จำกัด

วิธี
ร้ำนศิริบวร
เฉพำะเจำะจง

วิธี
พี.พี.ซี. แอร์
เฉพำะเจำะจง คอนดิชนั่ เนอร์
บริษัท กรีนแอ
วิธี
ปเปิล้ กรำฟฟิคพริ้
เฉพำะเจำะจง
นติง้ จำกัด

บริษัท เอ็นเตอร์
ไพรส์ คอมพิวเตอร์
วิธี
111,280.00 108,495.00
เฉพำะเจำะจง ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
10,000.00

12,733.00

วิธี
บริษัท ภีมปริน้ ติง
เฉพำะเจำะจง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

วิธี
บริษัท เอ็กซ์ ทู โปร
เฉพำะเจำะจง เจค จำกัด

9,095.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
9,095.00 ถูกต้องตำม 611PS900157 26/03/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
63,500.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900053

21/03/2561

เสนอ
รำยละเอียด
6,848.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900156

26/03/2561

บริษัท กรีนแอ
49,800.00 ปเปิล้ กรำฟฟิคพริ้
นติง้ จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
49,800.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900055

21/03/2561

บริษัท เอ็นเตอร์
ไพรส์ คอมพิวเตอร์
111,280.00
ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
111,280.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

จม. 40/2561

08/12/2560

บริษัท ภีมปริน้ ติง
แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
9,630.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900132

12/03/2561

บริษัท เอ็กซ์ ทู โปร
เจค จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
12,733.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900105

06/02/2561

63,500.00 ร้ำนศิริบวร

6,848.00

9,630.00

12,733.00

พี.พี.ซี. แอร์
คอนดิชนั่ เนอร์

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงทำป้ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน 3 รำยกำร โครงกำร
เป็นกิจกรรมเข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำย
40 กำรจัดกำรควำมรู้ มทร. สถำบันกำรพลศึกษำและ
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของ ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
41

จ้ำงเปลีย่ นอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียอำคำร
สำนักงำนอธิำกำรบดี โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

ประกวดรำคำซือ้ เครือ่ งวัดสำมมิติ (Coordinate
Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซือ่
42 กรุงเทพมหำนคร 1 เครือ่ ง ด้วยวิธปี ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง

วิธี
บริษัท เอ็น บี บี กรุป๊
เฉพำะเจำะจง จำกัด

69,200.00

วิธี
ทริปเปิล้ -อี เอ็นจิ
เฉพำะเจำะจง เนียริง่

16,852.50
5,000,000.00

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฟอร์ทิส เท
รดดิง้ จำกัด

จ้ำงผลิตถุงผ้ำเพือ่ กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน 13 ปี
RMUTP โครงกำร 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL
43 Good Kids for Good Society ของ กสอ. โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

130,000.00 132,680.00

ซือ้ อุปกรณ์กีฬำ จำนวน 39 รำยกำร โครงกำรสมัครเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยเแห่งประเทศไทย ครัง้
44 ที่ 45 รำชมงคลธัญบุรีเกมส์ รอบคัดเลือก ของ กพศ.
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
รำยกำร โครงกำรสมัครเข้ำ

200,000.00 176,024.03

จ้ำงทำชุดแข่งขันกีฬำ จำนวน 8 รำยกำร โครงกำร
สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
45 ไทย ครัง้ ที่ 45 รำชมงคลธัญบุรี รอบคัดเลือก ของ กพศ.
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

212,500.00 190,711.67

วิธี
กูด๊ ไอเดีย ดีไซน์
เฉพำะเจำะจง

วิธี
ร้ำนซี ที สปอร์ต
เฉพำะเจำะจง

วิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

69,200.00

16,852.50

4,957,000.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
69,200.00 ถูกต้องตำม 611PS900133 16/02/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

บริษัท เอ็น บี บี กรุป๊
จำกัด

ทริปเปิล้ -อี เอ็นจิ
เนียริง่

เสนอ
รำยละเอียด
16,852.50 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

บริษัท ฟอร์ทิส เท
รดดิง้ จำกัด

125,190.00 กูด๊ ไอเดีย ดีไซน์

167,210.00 ร้ำนซี ที สปอร์ต

177,800.00 บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

611PS900124

20/02/2561

เสนอ
รำยละเอียด
4,957,000.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

ป.14/2561

29/03/2561

เสนอ
รำยละเอียด
125,190.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

วส.5/2561

08/12/2560

ขว.1/2561

24/10/2560

เสนอ
รำยละเอียด
167,210.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด
177,800.00

เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

เช่ำชุดกำรแสดง จำนวน 3 เช่ำชุดกำรแสดง จำนวน 3
รำยกำร ในพิธถี วำยดอกไม้จันทร์ภำคประชำชนในพืน้ ที่
46 เขตดุสิต ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

47

เครือ่ งปัม๊ ตรำนูนไฟฟ้ำ
จำนวน 1 เครือ่ ง

ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเรียน 2 แขวง
สวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 รำยกำร ด้วยวิธี
48 ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

49

จ้ำงทำรำยงำนประจำปี 2560 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อมเครือ่ งปรับอำกำศห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(SERVER) อำคำร 1 ชัน้ 4 จำนวน 2 เครือ่ ง โดยวิธี
50 เฉพำะเจำะจง

51

52

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
วงเงิน
ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
งบประมาณ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
24,000.00
เสนอ
รำยละเอียด
วิธี
นำยภัทรพงศ์ เกตุแก้ว 24,000.00 นำยภัทรพงศ์ เกตุแก้ว 24,000.00 ถูกต้องตำม 612PO900012 20/10/2560
เฉพำะเจำะจง
ข้อกำหนด
395,900.00
บริษัท ครีเอตุส คอร์
โปเรชัน่ จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
395,900.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

ภ.3/2561

12/12/2560

ประกวด
รำคำ ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ที
อิเล็กทรอนิกส์ เค พี อินเทลลิเจ้นท์

10,703,868.8 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ที
8 เค พี อินเทลลิเจ้นท์

เสนอ
10,703,868.8 รำยละเอียด
8 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

กส. 1/2561

30/03/2561

มหำวิทยำลัย
วิธี
เทคโนโลยีรำชมงคล
เฉพำะเจำะจง
รัตนโกสินทร์

มหำวิทยำลัย
25,000.00 เทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

เสนอ
รำยละเอียด
25,000.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900127

26/01/2561

บริษัท เอ็กซ์ ทู โปร
เจค จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
19,902.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

61PS9000092

30/01/2561

หจก.เอส ที บี
บิซิเนส

เสนอ
รำยละเอียด
94,695.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900075

02/02/2561

16,000.00 กิจเจริญกำรค้ำ

เสนอ
รำยละเอียด
16,000.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900045

31/01/2561

วิธี
บริษัท ครีเอตุส คอร์
เฉพำะเจำะจง โปเรชัน่ จำกัด
12,007,500.00

25,000.00

395,900.00

19,902.00
วิธี
บริษัท เอ็กซ์ ทู โปร
เฉพำะเจำะจง เจค จำกัด

ซือ้ เก้ำอีพ้ ลำสติกพร้อมสกรีนตัวหนังสือ จำนวน 300
ตัว โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

100,000.00

ซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งตอกบัตร จำนวน 1 เครือ่ ง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

16,000.00

วิธี
หจก.เอส ที บี
เฉพำะเจำะจง บิซิเนส

วิธี
กิจเจริญกำรค้ำ
เฉพำะเจำะจง

19,902.00

94,695.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำใหม่ ปี 2561
บนรำยงำนกิจกำร ประจำปี 2560 บนรำยงำนกิจกำร
ประจำปี 2560 จัดพิมพ์สสี่ ี เนือ้ ในครึง่ หน้ำ โครงกำร
53 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ
2561 ของ กสอ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

54

55

วงเงิน
ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง
งบประมาณ
53,500.00

สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ำรำชกำร
วิธี
เฉพำะเจำะจง กระทรวงศึกษำธิกำร
จำกัด

ซือ้ จัดซือ้ ชุดแข่งขัน ชุดวอร์มและเสือ้ คอปก สำหรับ
นักกีฬำและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยวิธคี ัดเลือก

693,000.00 722,693.33

ป้ำยอำร์เอฟไอดี (RFID Tag)
จำนวน 28000 ชิน้

480,000.00 539,280.00
วิธี
บริษัท อำร์เอฟไอดี
เฉพำะเจำะจง จำกัด
10,000.00

ซือ้ ยำงนอก สำหรับรถรำชกำร ฮน-8154 กทม. จำนวน
1 เส้น โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

3,500.00

จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน จำนวน
13 ผืน โครงกำรรำชมงคลพระนครนัดพบสถำน
58 ประกอบกำร ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

59

ซือ้ พวงมำลัยดอกไม้สด จำนวน 81 พวง โครงกำร
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ของ กพศ. โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วิธี
ร้ำนครีเอทีฟ มัลติ
เฉพำะเจำะจง พลำย

8,100.00

สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ำรำชกำร
6,000.00
กระทรวงศึกษำธิกำร
จำกัด

671,900.00

479,360.00

9,630.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
ถูกต้องตำม
6,000.00 ข้อกำหนด 611PS900094 15/01/2561

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

คัดเลือก
บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

ซือ้ ป้ำยตัง้ ชือ่ สำมเหลีย่ มพลำสติก ขนำด 4 นิว้ ยำว 14
นิว้ หนำ 0.2 มิลลิเมตร จำนวน 60 อัน โดยวิธี
56 เฉพำะเจำะจง

57

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
671,900.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

วส.13/2561

29/01/2561

บริษัท อำร์เอฟไอดี
จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
479,360.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

ว.2/2561

18/01/2561

เสนอ
รำยละเอียด
9,630.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PO900070

09/02/2561

611PO900051

18/01/2561

ร้ำนครีเอทีฟ มัลติ
พลำย

วิธี
หุน่ กี่ เฮง เฮง
เฉพำะเจำะจง

3,500.00 หุน่ กี่ เฮง เฮง

เสนอ
รำยละเอียด
3,500.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

ไอเดียแอนด์ พริน้ ติง้
วิธี
โดย น.ส.กรภัท เซ่ง
เฉพำะเจำะจง
ประเสริฐ

ไอเดียแอนด์ พริน้ ติง้
8,100.00 โดย น.ส.กรภัท เซ่ง
ประเสริฐ

เสนอ
รำยละเอียด
8,100.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

611PS900088

11/01/2561

เสนอ
รำยละเอียด
10,000.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PO900040

16/01/2561

2,830.00
วิธี
นำยชลัมพ์ ประคอง
เฉพำะเจำะจง ทรัพย์

10,000.00

นำยชลัมพ์ ประคอง
ทรัพย์

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดั
บที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงแต่งหน้ำทำผมลีลำศหญิง 12 คน และแต่งหน้ำทำ
ผมลีลำศชำย จำนวน 9 คน โครงกำรสมัครเข้ำร่วมกำร
60 แข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45
ระยะที่ 2 รอบมหกรรม ของกพศ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง

วงเงิน
ราคากลาง วิธีซอื้ / จ้าง
งบประมาณ
10,500.00

จ้ำงพิมพ์ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์จ จำนวน 13 ผืน
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ของ กพศ. โดยวิธี
61 เฉพำะเจำะจง

10,600.00

จ้ำงทำชุดแข่งขันกีฬำ จำนวน 8 รำยกำร โครงกำร
สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
62 ไทย ครัง้ ที่ 45 ระยะที่ 2 รอบมหกรรม ของ กพศ. โดย
วิธเี ฉพำะเจำะจง

90,000.00

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธี
นำงสำวธมนวรรณ
เฉพำะเจำะจง ฮวดสกุล

10,500.00

ไอเดีย แอนด์ พริน้ ติง้
วิธี
นำงสำว กรภัทร
เฉพำะเจำะจง
เซ่งประเสริฐ

ไอเดีย แอนด์ พริน้ ติง้
10,600.00 นำงสำว กรภัทร
เซ่งประเสริฐ

วิธี
บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
เฉพำะเจำะจง จำกัด

54,600.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เสนอ
รำยละเอียด
10,500.00 ถูกต้องตำม 612PS900038 11/01/2561
ข้อกำหนด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

นำงสำวธมนวรรณ
ฮวดสกุล

บริษัท กีล่ำ สปอร์ต
จำกัด

เสนอ
รำยละเอียด
10,600.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900037

04/01/2561

เสนอ
รำยละเอียด
54,600.00 ถูกต้องตำม
ข้อกำหนด

612PS900029

03/01/2561

