แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

ซื้อหมึกสี สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรดำต้ำกำร์ด (บัตร
ประจำตัวนักศึกษำ) จำนวน 1 ม้วน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

2

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

6,300.00

บริษัท ดำต้ำโปร
วิธีเฉพำะเจำะจง ดักส์ ทอปปัง
ฟอร์ม จำกัด

6,206.00

บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง
ฟอร์ม จำกัด

6,206.00

เสนอรำยละเอียด
622PO900118
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

28/08/2562

ซื้อธงประจำรัชกำลที่ 10 ประจำพระองค์ และวัสดุ
จำนวน 9 รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

57,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ำ

56,913.30

กิจเจริญกำรค้ำ

56,913.30

เสนอรำยละเอียด
621PO900169
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

04/09/2562

3

ซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด A4 ควำมหนำ 80
แกรม จำนวน 2000 รีม โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

250,000.00

246,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธี อำร์ พลัส

246,100.00

ร้ำน ธี อำร์ พลัส

246,100.00

เสนอรำยละเอียด
621PO900170
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

02/09/2562

4

ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รำยกำร ของกองกลำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

75,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

จิตตเสถียร

74,460.00

จิตตเสถียร

74,460.00

เสนอรำยละเอียด
621PO900173
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

05/09/2562

5

ซื้อแฟ้มเอกสำรสำหรับทำเล่มรำยงำนประเมินตนเอง
SAR จำนวน 45 แฟ้ม โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,681.70

วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนครีเอทีฟ มัล
ติพลำย

5,681.70

ร้ำนครีเอทีฟ มัลติพลำย

5,681.70

เสนอรำยละเอียด
621PO900172
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

02/09/2562

6

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 25
รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

49,310.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท วัสดุและ
วิศวภัณฑ์ จำกัด

49,310.00

บริษัท วัสดุและวิศวภัณฑ์ จำกัด

49,310.00

เสนอรำยละเอียด
621PO900171
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

03/09/2562

7

ซื้อผ้ำเต้นท์ปิรำมิด (สีม่วง) จำนวน 4 ผืน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

9,900.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

กิจเจริญกำรค้ำ

9,844.00

กิจเจริญกำรค้ำ

9,844.00

เสนอรำยละเอียด
621PO900174
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

04/09/2562

8

จ้ำงซ่อมบำรุงรถรำชกำร ฮจ-1244 กท. จำนวน 1
คัน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

16,264.00

บริษัท โตโยต้ำน
วิธีเฉพำะเจำะจง นทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

16,264.00

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

16,264.00

เสนอรำยละเอียด
621PS900164
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

18/07/2562

9

ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอำยุรำชกำรประจำปี
2562 จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

8,500.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ธี อำร์ พลัส

8,500.00

ร้ำน ธี อำร์ พลัส

8,500.00

เสนอรำยละเอียด
622PO900121
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

03/09/2562

10

จ้ำงซ่อมบำรุงรถรำชกำร ฮน-8521 กท. จำนวน 1
คัน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,920.68

บริษัท โตโยต้ำน
วิธีเฉพำะเจำะจง นทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

7,920.68

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

7,920.68

เสนอรำยละเอียด
621PS900165
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

03/09/2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

11

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

7,500.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ณรงค์ สมมุตริ ัมย์

7,490.00

ณรงค์ สมมุตริ ัมย์

7,490.00

เสนอรำยละเอียด
621PS900169
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

09/09/2562

12

จ้ำงซ่อมบำรุงรถรำชกำร ทะเบียน 41-5748 กทม.
จำนวน 1 ัน
คั โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10,637.08

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ชัยรัชกำร
(กรุงเทพ) จำกัด

10,380.28

บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จำกัด

10,380.28

เสนอรำยละเอียด
621PS900170
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

06/09/2562

13

จ้ำงกำรแสดงดนตรีในกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร
ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธนู เรืองสม

5,000.00

นำยธนู เรืองสม

5,000.00

เสนอรำยละเอียด
0652.17/512
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

06/09/2562

14

จ้ำงจัดพิธีสงฆ์ในงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจำปี
2562 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

20,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงกัลยำ ตั้ง
ทรัพย์มณีโชติ

20,000.00

นำงกัลยำ ตั้งทรัพย์มณีโชติ

20,000.00

เสนอรำยละเอียด
0652.17/509
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

06/09/2562

15

จ้ำงทำของที่ระลึกงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 3280 ชิ้น โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

496,000.00

511,516.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนมำสเตอร์
คลำสซี่ จิวเวลรี่

492,000.00

ร้ำนมำสเตอร์ คลำสซี่ จิวเวลรี่

492,000.00

เสนอรำยละเอียด
จม(ส) 24/2562
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

11/07/2562

11,881.82

บริษัท โตโยต้ำน
วิธีเฉพำะเจำะจง นทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

11,881.82

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

11,881.82

เสนอรำยละเอียด
621PS900166
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

06/09/2562

29,785.59

บริษัท โตโยต้ำน
วิธีเฉพำะเจำะจง นทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

29,785.59

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด

29,785.59

เสนอรำยละเอียด
621PS900167
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

06/09/2562

500,000.00

ศูนย์หนังสือแห่ง
499,013.15 วิธีเฉพำะเจำะจง จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

498,656.60

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

498,656.60

เสนอรำยละเอียด
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

21/08/2562

20,000.00

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด
(มหำชน)

20,000.00

เสนอรำยละเอียด
จม(ส) 16.1/2562
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

26/08/2562

62,776.90

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด

62,776.90

เสนอรำยละเอียด
621PO900178
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

12/09/2562

16

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18

ซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด จำนวน 1070 รำยกำร โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง

19

จ้ำงเหมำบริกำรเก็บเอกสำร ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กองคลัง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

20,000.00

20

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รำยกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

350,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท ทรัพย์ศรี
วิธีเฉพำะเจำะจง ไทย จำกัด
(มหำชน)
บริษัท ดูโปร
350,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง (ประเทศไทย)
จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ว.4/2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับที่

21

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำด กำรจัดงำน
พระรำชทำน ปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561

วงเงิน
งบประมาณ

10,914.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท โคนิก้ำ มิ
นอลต้ำ บิสสิเนส
วิธีเฉพำะเจำะจง
โซลูชันส์
(ประเทศไทย)
จำกัด

18,725.00

บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ บิสสิเนส
โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

18,725.00

เสนอรำยละเอียด
621PO900179
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

12/09/2562

วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนครีเอทีฟ มัล
ติพลำย

244,607.35

ร้ำนครีเอทีฟ มัลติพลำย

244,607.35

เสนอรำยละเอียด
621PO900177
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

12/09/2562

วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พี.เอส.
เจนเนอเรชั่น
จำกัด

10,914.00

บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด

10,914.00

เสนอรำยละเอียด
622PS900070
ถูกต้องตำมข้อกำหนด

14/08/2562

