
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อกล้องวงจรปิด 9 จุดยี่ห้อวาตาชิ จํานวน 1 งาน 63,772.00               เฉพาะเจาะจง บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 63,772.00           บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 63,772.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100055

ลงวันที่ 2/09/2562

2 จ้างซ่อมบํารงุยานพาหนะหมายเลขทะเบียน41-5296 64,540.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ซี.แอร์บัส 64,540.00           ร้านดี.ซี.แอร์บัส 64,540.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05126621200039

ลงวันที่ 2/09/2562

3 ซื้อระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม  จํานวน 1 ระบบ 3,957,000.00           3,957,000.00       คัดเลือก 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น 3,937,600.00       บจก. พีทีเอส คอมบิเนชั่น 3,935,000.00       เสนอราคาต่ําสุด ธบ.32/2562

2.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ 3,949,905.00       ลงวันที่ 2/09/2562

4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี-ขาวดํา 32,040.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 32,040.00           ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 32,040.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621100011

ลงวันที่ 2/09/2562

5 จ้างออกแบบสูจิบัตร ออนไลน์ 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ธรรมบุตร 10,000.00           นายปรัชญา ธรรมบุตร 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200024

ลงวันที่ 2/09/2562

6 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 50,397.00               เฉพาะเจาะจง บจก. อุดมภัณฑ์ พรีเมี่ยม 50,397.00           บจก. อุดมภัณฑ์ พรีเมี่ยม 50,397.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200029

ลงวันที่ 2/09/2562

7 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 4,280.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. พิมพ์ทันใจ 4,280.00             หจก. พิมพ์ทันใจ 4,280.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200021

ลงวันที่ 2/09/2562

8 จ้างทําและออกแบบไวนิลพร้อมปริ้นท์ฯ 6,163.20                 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลทเวลล์พริ้นต์ 6,163.20             คณะบุคคลทเวลล์พริ้นต์ 6,163.20             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200023

ลงวันที่ 2/09/2562

9 จ้างหนังสือพิมพ์ 900.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 900.00                ร้านนงคราญ 900.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 52-213

ลงวันที่ 2/09/2562

10 ซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00             หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 87852

ลงวันที่ 2/09/2562

11 จ้างหนังสือพิมพ์ เดือน สิงหาคม 2562 4,250.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,250.00             นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,250.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 1 , 2

ลงวันที่ 2/09/2562

12 จ้างหนังสือพิมพ์เดือน สิงหาคม 2562 310.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 310.00                ร้านนงคราญ 310.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 2/09/2562

13 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2,625.00                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,625.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,625.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 18101621200002

ลงวันที่ 3/09/2562

14 ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์รวมค่าติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 1,338,905.00           1,338,905.00       e-bidding 1.บจก.  ที ไซน์ โซลูชั่น 1,337,179.00       หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ 1,333,701.50       เสนอราคาต่ําสุด ธบ.31/2562

ครุภัณฑ์ระบบภาพระบบเสียงห้องประชุมนพมาศรวมค่าติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 2.บจก.  พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 1,337,339.50       ลงวันที่ 3/09/2562

3.หจก.  อานันอิเลคทรอนิคส์ 1,333,701.50       

15 จ้างถ่ายเอกสาร 4,983.65                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,983.65             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,983.65             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621200056

ลงวันที่ 5/09/2562

16 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2,891.00                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,891.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,891.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200023

ลงวันที่ 5/09/2562

17 ซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ 566,800.00             566,030.00          e-bidding 1.บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) 453,500.00          บจก. มาราธอน (ประเทศไทย) 453,500.00          ผู้เสนอราคาผ่าน ธบ.33/2562

2.บจก.เอเชีย เวลเนส พลัส  (ไม่ผ่าน) 514,700.00          คัดเลือกรายเดียว ลงวันที่ 5/09/2562

18 ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 800.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 800.00                ร้านวีชา ฟลอริสท์ 800.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 5/09/2562

19 จ้างชุดอุปกรณ์สแตนเลส 99,617.00               เฉพาะเจาะจง บจก. เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ 99,617.00           บจก. เอ๊กซ์ตร้า บิ๊ก เซลส์ 99,617.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200139

ลงวันที่ 6/09/2562

20 จ้างทําและออกแบบป้ายไวนิลพร้อมปริ้นท์ ,แบล็กดรอป ป็อบอัพประชาสัมพันธ์ 27,101.82               เฉพาะเจาะจง บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 27,101.82           บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 27,101.82           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200028

ลงวันที่ 6/09/2562

21 จ้างพิมพ์หนังสือบทคัดย่อขนาด A4 23,005.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พิมพ์ทันใจ 23,005.00           หจก. พิมพ์ทันใจ 23,005.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200027

ลงวันที่ 6/09/2562

22 จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมฯ จํานวน 1 งาน 318,860.00             318,860.00          เฉพาะเจาะจง บจก. อินแอนด์ไอ 318,860.00          บจก. อินแอนด์ไอ 318,860.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621200082

ลงวันที่ 6/09/2562

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

23 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 550.90                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 550.90                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 550.90                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 07510621200033

ลงวันที่ 9/09/2562

24 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ 4,900.00                 เฉพาะเจาะจง นายรังสันต์ เทพมนตรี 4,900.00             นายรังสันต์ เทพมนตรี 4,900.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200066

ลงวันที่ 9/09/2562

25 ซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการฯ 10,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะพาณิชย์ 10,500.00           ร้านอารยะพาณิชย์ 10,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621100012

ลงวันที่ 9/09/2562

26 ซื้อหมึกเลเซอร์ จํานวน 5 รายการ 26,895.52               เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 26,895.52           บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 26,895.52           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100041

ลงวันที่ 10/09/2562

27 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน 7 คัน 24,500.00               เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ พรพระแก้ว 24,500.00           นายปกรณ์ พรพระแก้ว 24,500.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200026

ลงวันที่ 10/09/2562

28 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ 763.00                   เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 763.00                นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 763.00                เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200022

ลงวันที่ 12/09/2562

29 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง 11,277.80               เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,277.80           บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,277.80           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100043

ลงวันที่ 12/09/2562

30 ซื้อวัสดุ จํานวน 15 รายการ 7,248.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีภัณฑ์ 7,248.00             ร้านทวีภัณฑ์ 7,248.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100044

ลงวันที่ 12/09/2562

31 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรธ.สป. 498,100.00             498,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก. อินฟีนิตี้ ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส 498,100.00          หจก. อินฟีนิตี้ ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส 498,100.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200140

ลงวันที่ 13/09/2562

32 จ้างปรับปรุงสนามหญ้าและบริเวณป้ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 งาน 499,400.00             499,400.00          เฉพาะเจาะจง บจก. ทีพีเอ็ม พลัส 499,400.00          บจก. ทีพีเอ็ม พลัส 499,400.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200141

ลงวันที่ 13/09/2562

33 จ้างปรับปรุงสํานักงานกองนโยบายและแผน 244,730.00             244,730.00          เฉพาะเจาะจง บจก. ไดมอนด์ ริช 244,730.00          บจก. ไดมอนด์ ริช 244,730.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200021

ลงวันที่ 13/09/2562

34 จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 2,000,000.00           1,926,000.00       e-bidding 1.บจก.จีเอเบิล 1,673,480.00       บจก. จีเอเบิล 1,660,000.00       ผู้เสนอราคาผ่าน ธบ.34/2562

2.บจก.เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี  (ไม่ผ่าน) 1,856,450.00       คัดเลือกรายเดียว ลงวันที่ 13/09/2562

35 จ้างจดัพิธีมุทิตาจิต 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายทศพล กล่อมทองสุข 6,000.00             นายทศพล กล่อมทองสุข 6,000.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200067

ลงวันที่ 13/09/2562

36 จ้างทําของที่ระลึก 20,330.00               เฉพาะเจาะจง บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 20,330.00           บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 20,330.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200068

ลงวันที่ 13/09/2562

37 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 102,720.00             102,720.00          เฉพาะเจาะจง บจก. แกรนด์สเต็บ 102,720.00          บจก. แกรนด์สเต็บ 102,720.00          เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200069

ลงวันที่ 13/09/2562

38 ซื้อวัสดุ 64,018.10               เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญซัพพลาย 64,018.10           ร้านแสงเจริญซัพพลาย 64,018.10           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621100014

ลงวันที่ 16/09/2562

39 จ้างงานเปลี่ยนแผงไฟ อาคาร 3 ชั้น 7 พร้อมอุปกรณ์ 99,750.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ราชาโยค 99,750.00           บจก. ราชาโยค 99,750.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621200062

ลงวันที่ 16/09/2562

40 จ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 1,043.00                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,043.00             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,043.00             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200024

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 16/09/2562

41 จ้างถ่ายเอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5,655.65                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 5,655.65             ร้านจักรพรรณ 5,655.65             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200025

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ 16/09/2562

42 จ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ขนมฝรั่งกุฎีจีนเขตธนบุรี กทม. 56,175.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พิมพ์ทันใจ 56,175.00           หจก. พิมพ์ทันใจ 56,175.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 09000621200030

ลงวันที่ 17/09/2562

43 ซื้อกระดาษชําระ น้ําตาลทราย เนสกาแฟ น้ํายาล้างมือ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 4,340.50                 เฉพาะเจาะจง บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาพรานนก 4,340.50             บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาพรานนก 4,340.50             เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จ 0007909191014682

ลงวันที่ 18/09/2562

44 ซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญ้า 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00             หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 88538

ลงวันที่ 18/09/2562

45 จ้างถ่ายเอกสาร 9,989.70                 เฉพาะเจาะจง นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,989.70             นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,989.70             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621200058

ลงวันที่ 19/09/2562

46 จ้างถ่ายเอกสาร 16,650.20               เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 16,650.20           ร้านจักรพรรณ 16,650.20           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621200057

ลงวันที่ 20/09/2562

47 จ้างเปลี่ยนกระจกและซ่อมแซมบานประตูอลูมิเนียมภายในมหาวิทยาลัย 32,635.00               เฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญ อลูมิเนียม 32,635.00           หจก. จ.เจริญ อลูมิเนียม 32,635.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05120621200063

ลงวันที่ 24/09/2562

48 ซื้อชุดครุภัณฑ์บริการงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด 2,245,300.00           2,245,300.00       e-bidding 1.หจก. พี ซี บี เซอร์วิส  (ไม่ผ่าน) 1,985,000.00       บจก. แอลอีดี บิ๊ก 1,670,000.00       เสนอราคาต่ําสุด ธบ.36/2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

2.บจก.แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,900,000.00       ลงวันที่ 24/09/2562

3.บจก.แอลอีดี บิ๊ก 1,670,000.00       

49 ซื้อชุดทดลองพลังงานไฮบริด  จํานวน 1 ชุด 1,990,000.00           1,990,000.00       e-bidding 1.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 1,980,000.00       บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 1,975,000.00       เสนอราคาต่ําสุด ธบ.35/2562

2.บจก.ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น 1,985,000.00       ลงวันที่ 24/09/2562

50 จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 45 ที่นั่ง 72,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 72,000.00           บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 72,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200070

ลงวันที่ 24/09/2562

51 จ้างจัดตกแต่งสถานที่งาน 80,000.00               เฉพาะเจาะจง นายทศพล กล่อมทองสุข 80,000.00           นายทศพล กล่อมทองสุข 80,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200071

ลงวันที่ 24/09/2562

52 จ้างจัดพิธีสงฆ์ 39,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวนุทเนตร เอกอนงค์ 39,000.00           นางสาวนุทเนตร เอกอนงค์ 39,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200072

ลงวันที่ 24/09/2562

53 ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,300.00             ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,300.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 03-14, 03-15

ลงวันที่ 25/09/2562

54 ซื้อเข็มกลัด 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านออนลี่วันกิฟท์ 1,800.00             ร้านออนลี่วันกิฟท์ 1,800.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 25/09/2562

55 จ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 6,070.05                 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรพรรณ 6,070.05             ร้านจักรพรรณ 6,070.05             เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05130621200026

และงบประมาณแผ่นดิน มรภ.ธนบุรี ปี 2563 ลงวันที่ 26/09/2562

56 ซื้อเครื่องทองน้อย 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอึ้งไท้เส็ง 1,500.00             ร้านอึ้งไท้เส็ง 1,500.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 26/09/2562

57 ซื้อพานพุ่ม 9,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอึ้งไท้เส็ง 9,500.00             ร้านอึ้งไท้เส็ง 9,500.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 26/09/2562

58 จ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง จํานวน 1 หลัง 180,000,000.00       180,000,000.00    e-bidding 1.บจก. เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 169,800,000.00    บจก. เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 169,800,000.00    ผู้เสนอราคาผ่าน ธบ.37/2562

2.บจก. เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ 175,982,630.84    คัดเลือกรายเดียว ลงวันที่ 27/09/2562

(ไม่ผ่าน)

59 จ้างดําเนินการจัดงาน 10,000.00               เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10,000.00           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน 04 เล่มที่ 0479

ลงวันที่ 29/09/2562

60 จ้างการแสดง 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายฉัตรตรา ทับทิมธรรมนาท 10,000.00           นายฉัตรตรา ทับทิมธรรมนาท 10,000.00           เสนอราคารายเดียว ใบสําคัญรับเงิน 

ลงวันที่ 29/09/2562

61 จ้างหนังสือพิมพ์ 940.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 940.00                ร้านนงคราญ 940.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 52-226

ลงวันที่ 30/09/2562

62 จ้างต่ออายุหนังสือพิมพ์และวารสาร (ก.ย.62) 4,860.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,860.00             ร้านนงคราญ 4,860.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 51/180 , 51/181

ลงวันที่ 30/09/2562

63 จ้างต่ออายุหนังสือพิมพ์ 11 รายการ (ก.ย.62) 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 4,500.00             ร้านนงคราญ 4,500.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 51/182

ลงวันที่ 30/09/2562

64 จ้างหนังสือพิมพ์ เดือน กันยายน 2562 4,110.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,110.00             นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,110.00             เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 1,2

ลงวันที่ 30/09/2562

65 จ้างหนังสือพิมพ์เดือน กันยายน 2562 300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านนงคราญ 300.00                ร้านนงคราญ 300.00                เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 

ลงวันที่ 30/09/2562


