
แบบ  สขร.1

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลท่ีคัดเลือก

1  จางจัดพิธีทางพระพุทธศาสนา(พิธีสงฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง           31,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกัลยา ตั้งทรัพยมณีโชติ   31,565.00 นางกัลยา ตั้งทรัพยมณีโชติ   31,565.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652ps900084  14/01/2565

2 จางทําสื่อเผยแพรผลงานวิจัย ในงานวันสิ่งประดิษฐ ประจําป 

2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26,700.00  วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ทีนส ทีม จํากัด   23,379.50 บริษัท ทีนส ทีม จํากัด   23,379.50 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PO900088  01/02/2565

3 จางถอดระบบจอเเสดงผลจัดเก็บสายไฟฟาพรอมขนยาย

ครุภัณฑหองประชุมชั้น 5 เกาอี-้โตะสํานักงานหองผูชวย

อธิการบดี เเละหองผูชวยอธิการบดีชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี ลูบเเอนดซัพ

พลาย จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

  26,750.00 บริษัท เอสพี ลูบเเอนดซัพ

พลาย จํากัด (สํานักงาน

ใหญ)

  26,750.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900093  01/02/2565

4 จางทําเครื่องหมายตราสัญลักษณพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม

 โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

          28,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานศิริบวร   28,250.00 รานศิริบวร   28,250.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900095  15/02/2565

5 จางผลิตจดหมายขาว (Newsletter) พรอมไฟลตนฉบับอีบุค 

จํานวน 6 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         150,000.00 150000 วิธีเฉพาะเจาะจง ครีเอท พริ้นติ้ง   150,000.00 ครีเอท พริ้นติ้ง   150,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652ps900094  11/11/2564

6 จางเหมารถบัสปรับอากาศ เพ่ือใชในโครงการชมรม มทร.พระ

นคร อาวุโส รกัษธรรม รักษไทย ปที่ 6 (กิจกรรมคณะสาสมาธ)ิ 

กิจกรรมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครเดินรถ 

จํากัด

  10,000.00 บริษัท สยามนครเดินรถ 

จํากัด

  10,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652ps900095  10/02/2565

7 จางซอมบํารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮน 8521 กท. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

          39,918.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

  38,394.51 บริษัท โตโยตานนทบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

  38,394.51 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900097  17/02/2565

8 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร แผงหนวยความจํา ขนาด 4 GB. 

จํานวน 8 ชิ้น, หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิ ด SSD M.2 ความจุ 256

 GB. จํานวน 8 ชิ้น สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร All in one 

จํานวน 8 เครื่อง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

          34,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มณฑรัตน เทรดดิ้ง 

จํากัด

  34,400.00 บริษัท มณฑรัตน เทรดดิ้ง 

จํากัด

  34,400.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900064  25/02/2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน        กุมภาพันธ  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน        กุมภาพันธ  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

9  ซื้อครภัุณฑ เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 20 เครื่อง

 โดยวธีิเฉพาะเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         460,000.00 460000 วิธีเฉพาะเจาะจง  บรษิัท ไอที ดีลิเวอรรี 

จํากัด

  458,000.00  บริษัท ไอที ดีลิเวอรรี 

จํากัด

  458,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

ค. 4/2565  06/01/2565

10  จางซอมปายประชาสัมพันธกลางเเจง จอ (LED) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

          21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวอธ อินโนเวชั่น 

จํากัด

  20,865.00 บริษัท เวอธ อินโนเวชั่น 

จํากัด

  20,865.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900101  28/02/2565

11 ซื้อชุดตรวจ ATK ใหบุคลากรในสังกัดมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จํานวน 3,519 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 188,266.50  188266.5 วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย   188,266.50 กิจทวีทรัพย   188,266.50 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

 652PS900065  22/02/2565

12  จางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

            6,741.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี.พี.ซ.ี

แอรคอนดิชั่นเนอร

  6,741.00 หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี.ซ.ี

แอรคอนดิชั่นเนอร

  6,741.00 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900099  22/02/2565

13 จางซอมรถราชการ เลขทะเบียน 7 กศ 5173 กท. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

            5,437.21 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยตานนทบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

  5,437.21  บรษิัท โตโยตานนทบุรี ผู

จําหนายโตโยตา จํากัด

  5,437.21 เสนอรายละเอียด

ถูกตองตาม

ขอกําหนด

652PS900100  23/02/2565


