
แบบ  สขร.1

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้แขวนชุดครุย 2 บานเปิด ของ 

กองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,585.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอ็นบีเจ 

เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์

  16,585.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอ็นบีเจ 

เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์

  16,585.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PO900048  29/12/2564

2 ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ คือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 

เคร่ือง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

112,000.00     112,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มณฑรัตน์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

  112,000.00 บริษัท มณฑรัตน์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

  112,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PO900049  29/12/2564

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

26,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์

ลิฟท์แอนด์เครน 

จ ากัด

  25,680.00 บริษัท ไพโอเนียร์

ลิฟท์แอนด์เครน 

จ ากัด

  25,680.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

จม(ข) 14/2565  09/11/2564

4 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ นสพ.ออนไลน์ (คร้ังท่ี 

1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00       121,980.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ 

จ ากัด

  30,000.00 บริษัท สยามรัฐ 

จ ากัด

  30,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

642ps900058  05/01/2565

5 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ (บนรายงาน

กิจการประจ าปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

16,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิกา

ร จ ากัด

  16,000.00 สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิกา

ร จ ากัด

  16,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652ps900057  05/01/2565

6 จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย) จ านวน

 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท จันวาณิชย์

 ซีเคียวริต้ี พร้ินท์

ต้ิง จ ากัด

  44,940.00  บริษัท จันวาณิชย์

 ซีเคียวริต้ี พร้ินท์

ต้ิง จ ากัด

  44,940.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PS900061  02/02/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน        มกราคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 วงเงิน

งบประมาณ

ล าดับ

ท่ี



งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน        มกราคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 วงเงิน

งบประมาณ

ล าดับ

ท่ี

7 จ้างซ่อมบ ารุงรถติดต้ังอุปกรณ์สอนดิจิทัลเเละ

หุ่นยนต์ เลขทะเบียน 53-0249 กทม. เเละเลข

ทะเบียน 53-0279 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,143.60  วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท แสงฟ้าอีซูซุ

เซลส์ จ ากัด

  10,143.60  บริษัท แสงฟ้าอีซูซุ

เซลส์ จ ากัด

  10,143.60 652PS900070  13/12/2564

8 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮน 8152 

กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,257.39       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  9,700.09 บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  9,700.09 652PS900060  04/01/2565

9 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮค 7151 

กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,173.90        วิธีเฉพาะเจาะจง

10 เหมาบ ารุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

420,000.00     420,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีที เทค

โนโลย่ี จ ากัด

  420,000.00 บริษัท จีที เทค

โนโลย่ี จ ากัด

  420,000.00 จม(ส) 17/2565  30/11/2564

11  จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮน 8154

 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,999.62       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  35,381.16 บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  35,381.16 652PS900059  10/01/2565

13  ซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 พีเอ็น ฟินนิช

  21,935.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 พีเอ็น ฟินนิช

  21,935.00 652PO900053  17/12/2564

14 ซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 

เคร่ือง ของสถาบันอัญมณี เคร่ืองประดับไทย 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.วอเตอร์

 จ ากัด

  9,800.00 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์

 จ ากัด

  9,800.00 652PO900054  17/01/256

16 ซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 

จ านวน 5 เคร่ือง และ Notebook จ านวน 1 

เคร่ือง ของกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137,000.00     137,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไซเบอร์นิค

จ ากัด

  136,971.50 บริษัทไซเบอร์นิค

จ ากัด

  136,971.50 652PO900055  19/01/2565

17  ซ้ือกระเช้าของขวัญชุดก๊ิฟเซท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

19,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธุวานนท์ 

จันทร์เทียน

  12,600.00 นางสาวธุวานนท์ 

จันทร์เทียน

  12,600.00 652PS900056  10/01/2565



งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน        มกราคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 วงเงิน

งบประมาณ

ล าดับ

ท่ี

18  จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ระบบป๊ัมน้ า ช้ัน 5 อาคาร

ส านักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล-อี 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

  12,091.00 บริษัท ทริปเป้ิล-อี 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

  12,091.00 652PS900072  20/01/2565

21 จ้างท าป้ายช่ือผู้บริหาร และป้ายช่ือหน่วยงาน

ภายในอาคารรพีพัฒนศักด์ิ อาคารรพี จ านวน 16

 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,110.86       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีนส์ ทีม 

จ ากัด

  49,110.86 บริษัท ทีนส์ ทีม 

จ ากัด

  49,110.86 652PS900080  04/02/2565

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

71,112.20       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พระยาไกรอินเตอร์

เทรด

  71,112.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พระยาไกรอินเตอร์

เทรด

  71,112.20 652PS900057  04/02/2565

24 ซ้ือวัสดุโครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ครบรอบ 17 ปี 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,300.00  วิธีเฉพาะเจาะจง กิจทวีทรัพย์   35,775.45 กิจทวีทรัพย์   35,775.45 652PO900058  14/01/2565

25 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ โครงการวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครบรอบ 17 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางเมย์สินี ควร

บ ารุง

  30,000.00 นางเมย์สินี ควร

บ ารุง

  30,000.00 652ps900081  14/01/2565

26 จ้างท าโล่ โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,892.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมัยนิยม โดย

 นายณัฐวัฒน์ 

กว้างศิริพร

  80,892.00 ร้านสมัยนิยม โดย

 นายณัฐวัฒน์ 

กว้างศิริพร

  80,892.00 652PO900082  14/01/2565

27 จ้างท าปกผ้าไหมเทียม โครงการวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครบรอบ 17 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,235.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ภัทรการพิมพ์

  11,235.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ภัทรการพิมพ์

  11,235.00 641PO900083  14/01/2565

28 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ชุดประลองออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ แขวงวงศ์สว่าง 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19,849,600.00 20,181,766.65 e-bidding บริษัท ดิโอ อิน

โนเวช่ัน จ ากัด

  19,688,000.00 บริษัท ดิโอ อิน

โนเวช่ัน จ ากัด

  19,688,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

ป.3/2565  31/01/2565



งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน        มกราคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 วงเงิน

งบประมาณ

ล าดับ

ท่ี

29 ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครือข่าย

อัจฉริยะและ IoT แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,650,000.00   4,731,000.10   e-bidding  บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

  4,645,000.00  บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

  4,645,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

ป.2/2565  31/01/2565

30 ประกวดราคาซ้ือชุดฝึกจ าลองกระบวนการผลิต

ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยา

บาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,500,000.00   4,666,666.73   e-bidding บริษัท เพอร์เฟค 

ไดแด๊กติก จ ากัด

  4,468,320.00 บริษัท เพอร์เฟค 

ไดแด๊กติก จ ากัด

  4,468,320.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

ป.1/2565  21/01/2565

31 ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมค านวณสถิติ SPSS โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

100,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ที ไซน์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

  100,000.00  บริษัท ที ไซน์ 

โซลูช่ัน จ ากัด

  100,000.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PO900046  30/12/2564

32 จ้างพิมพ์ใบแทนปริญญาบัตร จ านวน 2,000 แผ่น

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ 

ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง

 จ ากัด

  34,240.00 บริษัท จันวาณิชย์ 

ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง

 จ ากัด

  34,240.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PS900051  29/12/2564

33  จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮษ 7247

 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,487.55       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  19,487.55 บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  19,487.55 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PS900046  28/12/2564

34 จ้างซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศห้องประชุม 

D-HALL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,885.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาญณรงค์

ไฟฟ้า

  5,885.00 ร้านชาญณรงค์

ไฟฟ้า

  5,885.00 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

 652PS900045  23/12/2564



งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน        มกราคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 วงเงิน

งบประมาณ

ล าดับ

ท่ี

35 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮล 6750 

กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,671.90        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน

เซลส์ จ ากัด

  7,671.90 บริษัท สยามนิสสัน

เซลส์ จ ากัด

  7,671.90 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PS900052  29/12/2564

36 จ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ เลขทะเบียน ฮว 5232 

กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,106.35       วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  16,106.35  บริษัท โตโยต้าน

นทบุรี ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากัด

  16,106.35 เสนอรายละเอียด

ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด

652PS900054  29/12/2564


