แบบ สขร.1

ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

7

งานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

จ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการบํารุงรักษา
ระบบ RFID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

599,500.00

599,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮ
ลดิ้ง จํากัด

599,500.00

บริษัท เป็นหนึ่ง โฮ
ลดิ้ง จํากัด

599,500.00

เสนอรายละเอียด
จม(ส) 4/2562
ถูกต้องตามข้อกําหนด

06/11/2561

จ้างงานโครงการบํารุงรักษาระบบงาน
ERP,BPM และ HRM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,300,000.00

1,300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนวิซ
โซลูชั่นส์ จํากัด

880,000.00

บริษัท อินโนวิซ
โซลูชั่นส์ จํากัด

880,000.00

เสนอรายละเอียด
จม(ส) 18/2562
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/12/2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จีที เทคโนโลยี่
จํากัด

420,000.00

บริษัท จีที เทคโนโลยี่
จํากัด

420,000.00

เสนอรายละเอียด
จม(ส) 17/2562
ถูกต้องตามข้อกําหนด

24/12/2561

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรม
ควบคุมหุ่นยุนต์อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพ
ยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,480,000.00

3,730,333.33

e-bidding

บริษัท แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด

3,470,000.00

บริษัท แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จํากัด

3,470,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.2/2562

23/11/2561

โปรแกรมการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร
(ERP Software)

140,000.00

159,908.33

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ควอดราเทค
โนโลยีฎ จํากัด

140,000.00

บริษัท ควอดราเทค
โนโลยีฎ จํากัด

140,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.1/2562

25/10/2561

จ้างโครงการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600,000.00

620,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

242,000.00

242,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอ็นพี
เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

231,000.02

บริษัท เคเอ็นพี
เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

231,000.02

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.3/2562

26/10/2561

220,000.00

227,663.33

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอ็นพี
เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

200,090.00

บริษัท เคเอ็นพี
เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

200,090.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.7/2562

26/10/2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 11 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์
ซึ่งมีรายการ Mobile Application
E-commerce Digtal Marketing
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ คือ1.
แท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส (Android)
จํานวน 11 เครื่อง 2. อุปกรณ์เพื่อการพัฒนา
APPlication บน Platform ด้วย Android
จํานวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

แบบ สขร.1

ลําดับที่
8

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ครั้งที่ 13 พระนครเกมส์ ของ
กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
อุดมสาส์น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เสนอรายละเอียด
622PO900008
ถูกต้องตามข้อกําหนด

วิธีเฉพาะเจาะจง

ปรแกรมจําลองสถานการณ์ระบบการผลิตและ
ธุรกิจ 1 ระบบ

440,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโปรแกรมจําลองสถานการณ์ระบบการ
ผลิตและธุรกิจ 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440,000.00

446,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มโฟกัส
จํากัด

420,000.00

บริษัท เอ็มโฟกัส
จํากัด

420,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.5/2562

29/10/2561

11 ซื้อชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ (๓D printer) 1 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

292,000.00

289,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

287,000.00

บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

287,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.6/2562

26/10/2561

12 ซื้อชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงาน
ลม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00

297,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด

295,000.00

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด

295,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.2/2562

29/10/2561

8,235,300.00

8,615,381.67

e-bidding

บริษัท ซินเทค อิน
โนเวชั่น จํากัด

8,221,850.00

บริษัท ซินเทค อิน
โนเวชั่น จํากัด

8,221,850.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.12/2562

22/01/2562

6,697,200.00

7,055,366.67

e-bidding

บริษัท แสงเอกซัพ
พลายส์ จํากัด

6,580,000.00

บริษัท แสงเอกซัพ
พลายส์ จํากัด

6,580,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.13/2562

22/02/2562

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.รางวัลเหรียญ
ทอง

90,458.00

หจก.รางวัลเหรียญ
ทอง

90,458.00

10

13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ซื้อถ้วยรางวัล จํานวน 4 รายการ และเหรียญ
รางวัล จํานวน 1 รายการ โครงการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 13 พระนครเกมส์ ของ กพศ. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

91,000.00

5,985.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

6,000.00

9

5,985.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

10/10/2561

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

เสนอรายละเอียด
622PO900009
ถูกต้องตามข้อกําหนด

10/10/2561

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

16 ซื้อซื้ออุปกรณ์จัดการแข่งขัน จํานวน 17
รายการ โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 พระนครเกมส์
ของ กพศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

100,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสปอร์ต ชาร์ม

99,915.00

ร้านสปอร์ต ชาร์ม

99,915.00

เสนอรายละเอียด
622PO900007
ถูกต้องตามข้อกําหนด

10/10/2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

150,870.00

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

150,870.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

11/09/2561

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

59,500.00

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

59,500.00

เสนอรายละเอียด
622PO900001
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17 ซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู
พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

151,000.00

18 อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 17 ตัว โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

59,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

19 จ้างการแสดงดนตรีในการจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

20 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1 ชุด (IOS) โดยวิธีคัดเลือก

812,900.00

840,112.13

คัดเลือก

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

796,400.00

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

796,400.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.8/2562

13/12/2561

10,820,000.00

10,983,025.00

e-bidding

บริษัท เพอร์เฟค ได
แด๊กติก จํากัด

10,740,000.00

บริษัท เพอร์เฟค ได
แด๊กติก จํากัด

10,740,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.8/2562

04/01/2562

480,000.00

500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

480,000.00

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

480,000.00

21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัล
และหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รถติดตั้งอุปกรณ์การ
สอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,630.00

ภ.14/2561

10/10/2561

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

เสนอรายละเอียด
จม(ส) 5/2562
ถูกต้องตามข้อกําหนด

07/11/2561

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

23

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ระบบควบคุมกลาง
ระบบการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล
(Supervisory Control and Data
Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จําลอง
การทํางานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัล
และหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (หุ่นยนต์บริการ) ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัล
และหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ชุดฝึกระบบออโต
เมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26

ซื้อชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mirasys (ในโครงการจ้าง
เหมาบริการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และเสื้อคอปก สําหรับ
นักกีฬา ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันกีฬา โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
(รอบคัดเลือก) ของ กพศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

10,000,000.00

10,717,304.40

e-bidding

บริษัท ฟอร์ทิส เทรด
ดิ้ง จํากัด

9,840,000.00

บริษัท ฟอร์ทิส เทรด
ดิ้ง จํากัด

9,840,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.7/2562

04/01/2562

3,151,800.00

3,161,325.00

e-bidding

บริษัท เพอร์เฟค ได
แด๊กติก จํากัด

2,370,000.00

บริษัท เพอร์เฟค ได
แด๊กติก จํากัด

2,370,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.4/2562

06/12/2561

10,000,000.00

10,014,000.00

e-bidding

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด

9,939,000.00

บริษัท ฟาสซิเนท
จํากัด

9,939,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ป.6/2562

03/01/2562

300,000.00

297,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

295,000.00

บริษัท สกาน่า เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

295,000.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ค.4/2562

26/10/2561

120,000.00

120,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

120,000.00

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

120,000.00

เสนอรายละเอียด
622PO900068
ถูกต้องตามข้อกําหนด

18/10/2561

289,410.00

310,919.99

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดฟโฟ
สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) จํากัด

282,480.00

บริษัท เดฟโฟ
สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) จํากัด

282,480.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วส.1/2562

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

29 ซื้อซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 60 ใบ
โครงการ Active Learning อุดมศึกษาสิกขา
ภิวัฒน์ มทร.พระนคร ของ สวท. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวศศินภา
ยะวรรณ

9,000.00

นางสาวศศินภา
ยะวรรณ

9,000.00

เสนอรายละเอียด
622PO900015
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17/10/2561

30 ซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

แอทออฟฟิซ

5,040.00

แอทออฟฟิซ

5,040.00

เสนอรายละเอียด
622PO900002
ถูกต้องตามข้อกําหนด

11/10/2561

31 างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์จอภาพ LED ของ
กองสื่อสารองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อิมเมจ วิชวล
1993 จํากัด

11,235.00

บริษัท อิมเมจ วิชวล
1993 จํากัด

11,235.00

เสนอรายละเอียด
621PS900004
ถูกต้องตามข้อกําหนด

16/10/2561

25,150.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

25,145.00

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น
จํากัด

25,145.00

เสนอรายละเอียด
622PO900004
ถูกต้องตามข้อกําหนด

16/10/2561

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

18,000.00

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

18,000.00

เสนอรายละเอียด
622PO900003
ถูกต้องตามข้อกําหนด

16/10/2561

34 ซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12 ตัว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

28,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เอ็นบีเจ เฟอร์นิเจอร์
ดีไซน์

28,200.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เอ็นบีเจ เฟอร์นิเจอร์
ดีไซน์

28,200.00

เสนอรายละเอียด
622PO900006
ถูกต้องตามข้อกําหนด

16/10/2561

35 ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

72,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

66,910.38

กิจเจริญการค้า

66,910.38

เสนอรายละเอียด
622PO900005
ถูกต้องตามข้อกําหนด

16/10/2561

36 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ จํานวน 4 รายการ
โครงการสืบสานวันสําคัญของชาติ กิจกรรมที่
1 ของ กศว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

16,996.95

กิจเจริญการค้า

16,996.95

เสนอรายละเอียด
621PO900002
ถูกต้องตามข้อกําหนด

10/10/2561

37 ซื้อครุภัณฑ์ External Harddisk ความจุ 1 TB
จํานวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านครีเอทีฟ มัลติ
พลาย

6,580.50

ร้านครีเอทีฟ มัลติ
พลาย

6,580.50

เสนอรายละเอียด
622PO900010
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17/10/2561

69,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

69,500.00

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

69,500.00

เสนอรายละเอียด
622PO900011
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17/10/2561

32 ซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless
Microphone) จํานวน 1 ชุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
33 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า (เครื่องเจาะ
กระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า
และเข้าเล่มมือโยก) จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

38 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด (ทําลายครั้งละ 30 แผ่น) จํานวน 1
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

39 ซื้อวัสดุประกอบพิธีทางศาสนา ผ้าไตร จํานวน
10 ชุด โครงการสืบสานวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบําเพ็บกุศลครบรอบ 2 ปี
ของ กศว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 ซื้อกระดาษและอุปกรณ์สําหรับจัดทําข้อสอบ
จํานวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
(ทําลายครั้งละ 20 แผ่น) จํานวน 1 เครื่อง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
42 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 4 ตู้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
43 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย
(Newsletter) จํานวน 6 ฉบับ โครงการผลิตฎสื
อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กร ปี 2562 ของ
กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จํานวน 19 รายการ โครงการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) ของ
กพศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 ซื้อกล้องถ่ายรูป(พร้อมเลนส์) จํานวน 1 ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผลด้านสถาปัตยกรรม จํานวน 1
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จํานวน 80 ใบ โครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ของ ตสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

31,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

5,000.00

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

5,000.00

เสนอรายละเอียด
621PO900004
ถูกต้องตามข้อกําหนด

10/10/2561

7,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านครีเอทีฟ มัลติ
พลาย

7,280.28

ร้านครีเอทีฟ มัลติ
พลาย

7,280.28

เสนอรายละเอียด
621PO900005
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17/10/2561

30,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี
บิซิเนส

28,500.00

หจก.เอส ที บี
บิซิเนส

28,500.00

เสนอรายละเอียด
622PO900012
ถูกต้องตามข้อกําหนด

17/10/2561

19,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

19,200.00

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

19,200.00

เสนอรายละเอียด
622PO900014
ถูกต้องตามข้อกําหนด

18/10/2561

300,000.00

307,926.67

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด

294,250.00

บริษัท ทีนส์ ทีม จํากัด

294,250.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

วส.2/2562

12/11/2561

120,000.00

130,040.15

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสปอร์ต ชาร์ม

119,810.00

ร้านสปอร์ต ชาร์ม

119,810.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

ขว.1/2562

24/10/2561

34,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

29,425.00

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

29,425.00

เสนอรายละเอียด
622PO900016
ถูกต้องตามข้อกําหนด

19/10/2561

33,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

30,000.00

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

30,000.00

เสนอรายละเอียด
622PO900017
ถูกต้องตามข้อกําหนด

19/10/2561

8,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

กิจเจริญการค้า

8,000.00

กิจเจริญการค้า

8,000.00

เสนอรายละเอียด
621PO900003
ถูกต้องตามข้อกําหนด

25/10/2561

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

48 ซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

50,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

47,080.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

47,080.00

เสนอรายละเอียด
622PO900019
ถูกต้องตามข้อกําหนด

25/10/2561

49 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดสัมมนา จํานวน 4
รายการ โครงการ Active Learning
อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร ของ
สวท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
อุดมสาส์น

5,980.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
อุดมสาส์น

5,980.00

เสนอรายละเอียด
622PO900031
ถูกต้องตามข้อกําหนด

25/10/2561

50 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ตาม
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จํานวน 3 ตู้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

11,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

11,100.00

บริษัท เอฟเอฟ
เฟอร์นิเจอร์ จํากัด

11,100.00

เสนอรายละเอียด
622PO900020
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

51 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอโปรเจคเตอร์
ตามโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จํานวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

25,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

24,636.75

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

24,636.75

เสนอรายละเอียด
622PO900021
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

ซื้อครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ ชั้น 3 พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,290.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

16,692.00

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

16,692.00

เสนอรายละเอียด
622PO900022
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

53 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

9,844.00

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

9,844.00

เสนอรายละเอียด
622PO900025
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

54 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00

e-bidding

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.
ออล เซอร์วิส จํากัด

2,731,710.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.
ออล เซอร์วิส จํากัด

2,731,710.00

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตามข้อกําหนด

30/11/2561

55 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
27 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

65,002.50

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

65,002.50

เสนอรายละเอียด
622PO900024
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

56 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคํานวณเลขแบบออกกระดาษ
จํานวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านคุ้มแก้ว

8,003.60

ร้านคุ้มแก้ว

8,003.60

เสนอรายละเอียด
622PO900023
ถูกต้องตามข้อกําหนด

26/10/2561

52

2,966,960.00

ป.3/2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

57

จ้างเหมาบริการในการจัดฝึกอบรม จํานวน 1
งาน โครงการราชมงคลพระนคร สนอง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศว. โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

57,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาบเอื้อง
วิสาหกิจเพื่อสังคม
จํากัด

57,000.00

บริษัท มาบเอื้อง
วิสาหกิจเพื่อสังคม
จํากัด

57,000.00

เสนอรายละเอียด
621PS900010
ถูกต้องตามข้อกําหนด

02/11/2561

58 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จํานวน 4 คัน
โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ของ กศว. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

44,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามนครเดิน
รถ จํากัด

44,000.00

บริษัท สยามนครเดิน
รถ จํากัด

44,000.00

เสนอรายละเอียด
621PS900011
ถูกต้องตามข้อกําหนด

02/11/2561

15,420.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี
บิซิเนส

15,300.00

หจก.เอส ที บี
บิซิเนส

15,300.00

เสนอรายละเอียด
622PO900027
ถูกต้องตามข้อกําหนด

29/10/2561

61,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

53,500.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

53,500.00

เสนอรายละเอียด
622PO900028
ถูกต้องตามข้อกําหนด

29/10/2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

5,885.00

บริษัท มณฑรัตน์ เท
รดดิ้ง จํากัด

5,885.00

เสนอรายละเอียด
622PO900029
ถูกต้องตามข้อกําหนด

29/10/2561

99,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

99,599.88

หจก.เอส ที บี บิซิเนส

99,599.88

เสนอรายละเอียด
622PO900026
ถูกต้องตามข้อกําหนด

29/10/2561

63 จ้างจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 80 ชุด โครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ของ ตสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,360.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

5,040.00

ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์

5,040.00

เสนอรายละเอียด
621PS900012
ถูกต้องตามข้อกําหนด

31/10/2561

64 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

60,000.00

บริษัท เบญจะ ไอ.ที.
จํากัด

60,000.00

เสนอรายละเอียด
622PO900034
ถูกต้องตามข้อกําหนด

01/11/2561

59,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เอ็นบีเจ เฟอร์นิเจอร์
ดีไซน์

38,900.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
เอ็นบีเจ เฟอร์นิเจอร์
ดีไซน์

38,900.00

เสนอรายละเอียด
622PO900035
ถูกต้องตามข้อกําหนด

01/11/2561

59 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตู้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
60 ซื้อเครื่องพิมพ์ ตามโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 2
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

61

62

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 4
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 4
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

