สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3

จัดซื้อตู้รางเลื่อนเอนกประสงค์ จานวน 1 ตู้
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR
จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเวทีสาเร็จรูปเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด

4

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

69,000
88,000
95,000

69,000
88,000
95,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

299,000

299,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 298,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 310,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 320,000 บาท
1. บริษัท เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูชั่นส์
จากัด/วงเงิน 383,500 บาท
2. นางสาวพัชรินทร์ โพนทอง/วงเงิน
478,530 บาท
3. นายสาราญ วันคากูด/วงเงิน
544,880 บาท
1. บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จากัด/
วงเงิน 470,000 บาท
2. บางกอกโมล์ พัฒนาเซรามิค/
วงเงิน 475,000 บาท

5

จัดซื้อชุดการแสดงและศิลปวัฒนธรรมจีน
จานวน 1 ชุด

383,500

383,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูชั่นส์
จากัด
2. นางสาวพัชรินทร์ โพนทอง
3. นายสาราญ วันคากูด

6

จัดซื้อแท่นปั้นหมุนขึ้นรูปคนครึ่งตัว
จานวน 20 ชุด

480,000

480,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จากัด
2. บางกอกโมล์ พัฒนาเซรามิค

7

จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอีห้ ้องประชุมหอดุรยิ นาฏ
จานวน 1 ชุด

122,000

122,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค จากัด
3. บริษัท เมธมณี จากัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 59,800 บาท
2. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค
จากัด/วงเงิน 121,000 บาท
3. บริษัท เมธมณี จากัด/วงเงิน
121,400 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 298,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.7/2562
ลว.01/11/2561

บริษัท เลิร์นนิ่ง แอ็คเซสโซลูชั่นส์
จากัด/วงเงิน 383,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.20/2562
ลว.05/11/2561

บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จากัด/
วงเงิน 470,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.25/2562
ลว.16/11/2561

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 59,800 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.4/2562
ลว.01/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค
จากัด/วงเงิน 274,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.15/2562
ลว.02/11/2561

บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
119,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.13/2562
ลว.01/11/2561

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 135,900 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.5/2562
ลว.01/11/2561

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 215,000 บาท
2. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 218,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 220,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 215,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.6/2562
ลว.01/11/2561

-

-

-

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตและจัดทาข้อมูลสาหรับ
ระบบสารสนเทศกาแพงเพชรศึกษา
จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดแสดงกาแพงเพชรศึกษา
นิทัศน์ จานวน 1 ชุด

166,700

166,700

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

275,500

275,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด 500 ไมล์

10

จัดซื้อชุดไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนรวมคณะ
วิทยาการจัดการ จานวน 1 ชุด

120,000

120,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จากัด

11

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
จานวน 1 ชุด

135,900

135,900

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด

1. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค
จากัด/วงเงิน 274,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด 500 ไมล์/วงเงิน
275,500 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
119,000 บาท
2. บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จากัด/
วงเงิน 120,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 135,900 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 145,900 บาท

12

จัดซื้อชุดนาเสนอเคลื่อนที่นอกสถานที่
จานวน 1 ชุด

215,000

215,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
3. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด

13

จัดซื้อชุดปฏิบัติการทาความสะอาดผ้า
จานวน 1 ชุด

135,000

135,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

8
9

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
พร้อมระบบสายสัญญาณและการติดตั้ง
จานวน 10 ชุด

330,000

330,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด

15

จัดซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
และระบบงานสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จานวน 1 ชุด

117,500

117,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.โซลูชั่น
3. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จากัด

16

จัดซือ้ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage
(ส่วนขยาย) จานวน 6 ชุด

432,000

432,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด

17

จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการการงานอาชีพทางด้าน
การศึกษา จานวน 2 ชุด

354,000

354,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. ร้านอเนกภัณฑ์
2. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์

18

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการการสอน
สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ จานวน 1 ชุด

189,300

189,300

วิธีเฉพาะเจาะจง

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

14

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

-

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
328,500 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 329,900 บาท
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983)
จากัด/วงเงิน 330,000 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 117,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.โซลูชั่น/
วงเงิน 117,500 บาท
3. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จากัด/
วงเงิน 120,000 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
427,680 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 431,900 บาท
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983)
จากัด/วงเงิน 432,000 บาท
1. ร้านเอนกภัณฑ์/
วงเงิน 354,000 บาท
2. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์/(ไม่ผ่าน
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด)
-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
328,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.10/2562
ลว.01/11/2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 117,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.28/2562
ลว.28/11/2561

บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
427,680 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.11/2562
ลว.01/11/2561

ร้านเอนกภัณฑ์/
วงเงิน 354,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.16/2562
ลว.02/11/2561

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

19

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 100 ตัว

280,000

280,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

20

จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงเพื่อฝึกปฏิบัติในการจัดเลี้ยง
จานวน 200 ตัว

130,000

130,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากั
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

21

จัดซื้อ Sonicate (เครื่องทาให้เซลล์แตกโดยใช้
คลื่นความถี่สูง) จานวน 1 เครื่อง

240,000

240,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จากัด
2. บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จากั
3. บริษัท ไอโครเทค จากัด

22
23
24

จัดซื้อตู้อบลมร้อน จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดกรองผ่านสาระลายพร้อมปั้ม
สุญญากาศ จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมความร้อน
จานวน 2 เครื่อง

90,000
68,000
50,000

90,000
68,000
50,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 275,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 283,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 285,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 129,400 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 135,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 137,000 บาท
1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จากัด/
วงเงิน 235,400 บาท
2. บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จากัด/
วงเงิน 238,500 บาท
3. บริษัท ไอโครเทค จากัด/วงเงิน
239,000 บาท
-

22,000

22,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

25

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 275,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.3/2562
ลว.01/11/2561

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 129,400 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.8/2562
ลว.01/11/2561

บริษัท แลบคอนเนคชั่น จากัด/
วงเงิน 235,400 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.2/2562
ลว.01/11/2561

-

-

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-5–

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

26
27
28

จัดซื้อซออู้ (ไม้ชิงชัน) จานวน 4 คัน
จัดซื้อซอด้วง(ไม้ชิงชัน) จานวน 4 คัน
จัดซื้อรางระนาดทุ้มไม้ประดู่ประกอบงาเทียม
จานวน 1 ราง
จัดซื้อรางระนาดเอกไม้ประดู่ประกอบงาเทียม
จานวน 1 ราง

29

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

28,000
28,000
25,000

28,000
28,000
25,000

25,000

25,000

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

รายการที่ 26-29 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ดาเนินการจัดหา 2. ร้านกุลวีร์ไทย
พร้อมกันด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 103,000 บาท
- ซออู้ (ไม้ชิงชัน)/วงเงิน 27,500 บาท
- ซอด้วง(ไม้ชิงชัน)/วงเงิน 27,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 103,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.24/2562
ลว.13/11/2561

- รางระนาดทุ้มไม้ประดู่ประกอบงาเทียม/

วงเงิน 24,000 บาท
- รางระนาดเอกไม้ประดู่ประกอบงาเทียม/

วงเงิน 24,000 บาท
2. ร้านกุลวีร์ไทย/วงเงิน 106,000 บาท
- ซออู้ (ไม้ชิงชัน)/วงเงิน 28,000 บาท
- ซอด้วง(ไม้ชิงชัน)/วงเงิน 28,000 บาท
- รางระนาดทุ้มไม้ประดู่ประกอบงาเทียม/

วงเงิน 25,000 บาท
- รางระนาดเอกไม้ประดู่ประกอบงาเทียม/

วงเงิน 25,000 บาท
30

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 20 KVA
จานวน 1 เครื่อง

450,000

450,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.โซลูชั่น
3. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จากัด

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 445,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.โซลูชั่น/
วงเงิน 449,000 บาท
3. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จากัด/
วงเงิน 450,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โรจนกุลคอมพิวเตอร์/วงเงิน
445,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.17/2562
ลว.02/11/2561

31

จัดซื้อชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างและตรวจวัด
จุลินทรีย์จากอากาศ จานวน 1 ชุด

450,000

450,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอมพิสา ซายน
3. ร้านริชอินเตอร์เทรด

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 448,750 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอมพิสา
ซายน์/วงเงิน 449,200 บาท
3. ร้านริชอินเตอร์เทรด/วงเงิน
449,700 บาท

บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 448,750 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.19/2562
ลว.05/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-6–

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 420,000 บาท
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด/วงเงิน 440,000 บาท
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 397,810 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอมพิสา
ซายน์/วงเงิน 399,000 บาท
3. ร้านริชอินเตอร์เทรด/วงเงิน
399,500 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
355,000 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 356,200 บาท
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983)
จากัด/วงเงิน 356,300 บาท
1. บริษัท เอฟเวอร์เทค จากัด/วงเงิน
300,000 บาท
2. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์/(ไม่ผ่าน
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด)
1. ร้านพีซีสมาร์ทคอม/วงเงิน
195,000 บาท

32

จัดซื้อชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Uvvisible Spectrophotometer)
จานวน 1 ชุด

420,000

420,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอล
ซัพพลาย จากัด

33

จัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดความสะอาดทาง
สุขลักษณะการผลิตอาหาร จานวน 1 ชุด

400,000

400,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอมพิสา ซายน์
3. ร้านริชอินเตอร์เทรด

34

จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน
และอเนกประสงค์ จานวน 1 ระบบ

356,300

356,300

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด

35

จัดซื้อชุดวัดและทดสอบระบบพลังงานไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์และพลังงานทดแทน จานวน 1 เครื่อง

300,000

300,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เอฟเวอร์เทค จากัด
2. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์

36

จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการการประมวลผลขัน้ สูง
(HPC) จานวน 1 ชุด

200,000

200,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. ร้านพีซีสมาร์ทคอม

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 420,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.14/2562
ลว.02/11/2561

บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 397,810 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.18/2562
ลว.05/11/2561

บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
355,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.12/2562
ลว.01/11/2561

บริษัท เอฟเวอร์เทค จากัด/วงเงิน
300,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.1/2562
ลว.01/11/2561

ร้านพีซีสมาร์ทคอม/
วงเงิน 195,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.23/2562
ลว.06/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-7–
ที่
37
38
39

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather
Station) จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดเตาเผาถ่านความร้อนสูง
จานวน 2 เครื่อง
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์
จานวน 1 งาน

แบบ สขร.1

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 444,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

จ.5/2561
ลว.12/11/2561

บริษัท ลานนาคอม จากัด/
วงเงิน 1,597,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.36/2562
ลว.07/01/2562

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 988,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.9/2562
ลว.01/11/2561

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

32,100

32,100

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

24,000

24,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

450,000

450,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
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จัดซื้อระบบบริหารจัดการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System)
จานวน 1 ระบบ

1,600,000

1,600,000
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จัดซื้อระบบประชาสัมพันธ์ภาพและ
เสียงตามสาย จานวน 1 ชุด

989,000

989,000

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์
2. ร้านแอทพีเค
3. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 444,000 บาท
2. ร้านแอทพีเค/วงเงิน 445,000 บาท
3. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์/วงเงิน
446,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จากัด 1,597,000 บาท
(e-bidding)
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จากัด/วงเงิน 1,599,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย 1. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์
จากัด/วงเงิน 988,500 บาท
3. บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม
(e-bidding)
2. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
(ประเทศไทย) จากัด
วงเงิน 988,000 บาท
4. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด
5. บริษัท บีทูบี อินเตอร์คอนเน็ค จากัด
6. บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จากัด
7. บริษัท แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์
ไพร์ส จากัด
8. บริษัท ริชเชอร์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซั่ลแตนท์
จากัด
9. บริษัท แม็กโครแมช จากัด
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ซี.โอ.เอ็ม.ซัพพลาย
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอท ไฮเทคโนโลยี
12. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด
13. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
14. ห้างหุ้นส่วนจากัดทองดีเจริญคอนสตรัคชั่น
15. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
16. ร้านสิณิฏาการโยธา

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-8–
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบควบคุมการทางานลิฟต์
โดยสารแบบ INTEGRAETD CONTROL
พร้อม UPS จานวน 1 ระบบ

990,000

990,000

43

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียง
อาคารที่พักนักศึกษา จานวน 1 ระบบ

1,656,000

1,656,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จากัด
4. บริษัท ไทย จี เอลลีเวเทอร์ จากัด
5. บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จากัด
6. บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วิส จากัด
7. บริษัท เอสพีออโต้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป
จากัด
8. นายอรรถสิทธิ์ หนูยศ
วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
(e-bidding)
2. บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด

44

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดงานระบบเสียง
สนามกีฬาในร่มเอนกประสงค์ จานวน 1 ระบบ

1,967,900

1,967,900

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
(e-bidding)
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด

45

จัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารบรรทุก
ขนาด 20 คน น้าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม
7 ชั้น ประจาอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ จานวน 1 ชุด

2,000,000

2,000,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
(e-bidding)
2. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด
3. บริษัท วอสอัพ จากัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
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ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด/
วงเงิน 990,000 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 1,638,000 บาท
2. บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด/
วงเงิน 1,650,000 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
1,647,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 1,960,000 บาท
4. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
1,945,000 บาท
1. บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน
จากัด/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
2. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด/
วงเงิน 1,998,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด/
วงเงิน 990,000 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.24/2562
ลว.15/11/2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/
วงเงิน 1,638,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.18/2562
ลว.12/11/2561

บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
1,945,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.2/2562
ลว.30/10/2561

บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด/
วงเงิน 1,998,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.34/2562
ลว.15/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-9–
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดระบบภาพและเสียง หอประชุมใหญ่
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด

2,665,900

2,665,900

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
(e-bidding)
2. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด

47

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดงานระบบเสียง สนามกีฬา
ฟุตบอล จานวน 1 ชุด

3,144,100

3,144,100

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
(e-bidding)
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด

48

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียง
สี แสง และระบบภาพอาคารหอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 3 จานวน 1 ระบบ

4,300,000

4,300,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด

49

จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจกรรม
นักศึกษา จานวน 1 ชุด

6,148,800

6,148,800

50

จัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ PoE
ขนาด 24 พอร์ต พร้อม Uplink 10 Gbps
จานวน 5 ชุด

1,154,500

1,154,500

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท จีเอเบิล จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
(e-bidding)
จากัด
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
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ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 2,660,000 บาท
2,650,000 บาท
2. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด/
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด
วงเงิน 2,657,000 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
2,650,000 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน
3,120,000 บาท
3,135,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
3,120,000 บาท
1. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด/
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
วงเงิน 4,289,000 บาท
4,282,000 บาท
2. บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด/
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด
วงเงิน 4,295,000 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
4,282,000 บาท
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.5/2562
ลว.06/11/2561

e-bidding
ซ.1/2562
ลว.30/10/2561
e-bidding
ซ.6/2562
ลว.06/11/2561

-

-

-

1. บริษัท จีเอเบิล จากัด/วงเงิน
1,150,000 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 1,152,900 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
1,148,500 บาท

บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
1,148,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.13/2562
ลว.07/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- 10 –
ที่
51

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับ
ให้บริการเครื่องลูกข่าย จานวน 1 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

920,000

920,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จากัด
3. บริษัท จีเอเบิล จากัด
(e-bidding)

1. บริษัท จีเอเบิล จากัด/วงเงิน
910,000 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 919,900 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
908,000 บาท

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงสีทองพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จากัด
(e-bidding)

1. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 699,100 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
695,000 บาท

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

4. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จากัด
5. บริษัท จอย วิชนั่ จากัด
6. บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จากัด
7. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จากัด
8. บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จากัด
9. ร้านอะธีน่า ไอ.ที.
10. บริษัท เจพี เน็ตเวิร์คคอร์ปอเรชัน่ จากัด
11. บริษัท ริชเชอร์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซั่ล
แตนท์ จากัด
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.พี.ลอฟ
13. ห้างหุ้นส่วนจากัดแปซิฟิกพลัส เทรดดิ้ง
14. บริษัท ลานนาคอม จากัด
15. บริษัท ไอโอนอน จากัด
16. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
17. ห้างหุ้นส่วนจากัดห้าสิบห้าการช่าง
18. ร้านสิณิฏาการโยธา

52

จัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ จานวน 1 ชุด

แบบ สขร.1

700,000

700,000

4. บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จากัด
5. บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
6. บริษัท อิงลิซออนไลน์ จากัด
7. บริษัท ดีดที ี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์สุภัส
9. บริษัท ลานนาคอม จากัด
10. บริษัท ไอโอนอน จากัด
11. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
12. ร้านสิณิฏาการโยธา
13. นายอรรถสิทธิ์ หนูยศ

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
908,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.14/2562
ลว.07/11/2561

บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
695,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.19/2562
ลว.12/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

53

ปรับปรุงชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ภาพ
อาคารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 และชั้น 8
จานวน 2 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

700,000

700,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส์
(e-bidding)

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ซาวด์ โปรเจ็ค
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
4. บริษัท จีเอเบิล จากัด
5. บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์
6. บริษัท อินเทนลิงค์ จากัด
7. บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จากัด
8. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด
9. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จากัด
10. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค ยู เอ็น
เอ็นจิเนียร์ ดีไซร์ แอนด์ เซอร์ วิส
12. บริษัท แม็กโครแมช จากัด
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอท ไฮเทคโนโลยี
14. บริษัท ลานนาคอม จากัด
15. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด
16. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
17. ร้านอานวยเจริญทวีทรัพย์
18. บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จากัด
19. ร้านสิณิฏาการโยธา

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท จีเอเบิล จากัด/วงเงิน
700,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
698,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
698,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.15/2562
ลว.07/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่
54

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเสียงห้องประชุม
โรงแรมน้าเพชร ชั้น 2 จานวน 2 ชุด

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

700,000

700,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
(e-bidding)

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 685,000 บาท
2. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด/
วงเงิน 692,500 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
690,000 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน
1,394,000 บาท
2. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด/
วงเงิน 1,388,000 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด/วงเงิน
1,397,000 บาท
-

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

3. บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์
4. บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จากัด
6. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จากัด
7. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด
8. บริษัท แม็กโครแมช จากัด
9. บริษัท ทีเอ็นเค อินเตอร์เนชัน่ แนล อี
โวลูชั่นส์ จากัด
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด แอท ไฮเทคโนโลยี
11. ร้านวงศ์ประยูร
12. บริษัท ไอโอนอน จากัด
13. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด
14. บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จากัด
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
16. บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จากัด

55

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเสียง ห้องประชุม
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 จานวน 1 ชุด

1,400,000

1,400,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย
(e-bidding)
2. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จากัด
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จากัด

56

จัดซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอน
I - Classroom ประจาอาคารนวัตกรรม
การศึกษา จานวน 3 ห้อง จานวน 1 ชุด

3,675,600

3,675,600

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

-

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/
วงเงิน 685,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.8/2562
ลว.06/11/2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน
1,394,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.7/2562
ลว.06/11/2561

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Network Lab) จานวน 1 ชุด

2,105,300

2,105,300

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
(e-bidding)
2. บริษทั ลานนาคอม จากัด

58

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปฏิบัติการการสอน
คณิตศาสตร์ จานวน 1 ชุด

1,027,400

1,027,400

59

จัดซื้อชุดส่งเสริมจินตนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
จานวน 1 ชุด

577,400

577,400

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

57

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 2,104,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
2,100,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์
1. ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ร้านเจอาร์ โอเอ เทคนิค เซอร์วิส
1,024,000 บาท
(e-bidding)
2. ร้านเจอาร์ โอเอ เทคนิค เซอร์วิส/
วงเงิน 1,027,400 บาท
วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
1. บริษัท ดี ดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่น
2.
บริ
ษ
ท
ั
ดี
ดี
บุ
ค
๊
ส์
อิ
น
เตอร์
เ
นชั
น
่
แนล
จ
ากั
ด
อิเล็กทรอนิกส์
แนล จากัด/วงเงิน 571,500 บาท
3. บริษัทไทยศึกษาจากัด
(e-bidding)
2. บริษัทไทยศึกษาจากัด/วงเงิน
4. บริษัทพัฒนาวิชาการและประเมินผล จากัด 573,520 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์สุภัส
3. บริษัท เพลินปัญญา จากัด/วงเงิน
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.พี.ลอฟ
576,300 บาท
7. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
2,100,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.14/2562
ลว.07/11/2561

ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
1,024,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.21/2562
ลว.05/11/2561

บริษัท ดี ดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด/วงเงิน 571,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.4/2562
ลว.06/11/2561

ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
534,700 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.22/2562
ลว.05/11/2561

8. ห้างหุ้นส่วนจากัดทองดีเจริญคอน
สตรัคชั่น
9. บริษัท ไอคิว เวิร์ค จากัด
10. บริษัท เพลินปัญญา จากัด
11. สิณิฏาการโยธา
12. นายอรรถสิทธิ์ หนูยศ

60

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย จานวน 1 ชุด

535,700

535,700

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
(e-bidding)
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชิน มาร์เก็ตติ้ง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์สุภัส
5. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
6. สิณิฏาการโยธา
7. ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์
8. ร้านเอนกภัณฑ์
9. นายอรรถสิทธิ์ หนูยศ

1. ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
534,700 บาท
2. ร้านเอนกภัณฑ์/วงเงิน
535,700 บาท

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเทริด จานวน 10 อัน
จัดซื้อหัวเข็มขัดเพชรขนาดมาตรฐาน
จานวน 20 หัว
จัดซื้อผ้ายกขนาดมาตรฐาน จานวน 20 ผืน
จัดซื้อกระจกบานใหญ่สาหรับการซ้อม
จานวน 10 บาน
จัดซื้อหุ่นกระบอก จานวน 10 ตัว
จัดซื้อชุดมโนราห์บูชายัญ จานวน 7 ชุด
จัดซื้อชุดฉุยฉายพราหมณ์ จานวน 9 ชุด
จัดซื้อเปียโนดิจิตอล (Piano Digital)
จานวน 1 หลัง
จัดซื้ออัลโต้แซคโซโฟน จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเทนเนอร์แซคโซโฟน จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตู้แอมป์กีตาร์ จานวน 10 ตัว
จัดซื้อกีตาร์คลาสสิค จานวน 12 ตัว
จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า จานวน 20 ตัว
จัดซื้อบาริโทนแซคโซโฟน จานวน 1 ตัว
จัดซื้อชุดการเรียนการสอนสาหรับห้องเรียน
พร้อมติดตั้ง ประจาอาคารเรียนและ
อเนกประสงค์ จานวน 5 ชุด

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

28,000
36,000

28,000
36,000

-

48,000
95,000

48,000
95,000

รายการที่ 61-67
ดาเนินการจัดหา
พร้อมกันด้วยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

95,000
175,000
360,000
59,000

95,000
175,000
360,000
59,000

80,000
80,000
95,000
120,000
200,000
250,000
1,300,000

80,000
80,000
95,000
120,000
200,000
250,000
1,300,000

รายการที่ 68-74
ดาเนินการจัดหา
พร้อมกันด้วยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่
76

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อชุดจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
จานวน 1 ชุด

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

990,000

990,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด มงคลเทพ
1. บริษัท ไอโอนอน จากัด/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
779,000 บาท
(e-bidding)
3. บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จากัด
4. บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
5. บริษัท สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ติ้ง จากัด
6. บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จากัด
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.พี.ลอฟ
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีทรัพย์รุ่งเรือง
ร้อยเอ็ด
9. บริษัท ไอโอนอน จากัด
10. บริษัท ไอโอนอน จากัด
11. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์
ก่อสร้าง
12. สิณิฏาการโยธา
13. ร้าน โมฬีคอมพิวเตอร์
14. นายอรรถสิทธิ์ หนูยศ

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ไอโอนอน จากัด/วงเงิน
779,000 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.10/2562
ลว.07/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่
77

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สาหรับงานแพทย์แผนไทย
จานวน 1 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

808,800

808,800

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูชิตชัย เทรดดิ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท ออวิด้า จากัด
4. บริษัท บอสวิน เอ็กซ์พี จากัด
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเมด
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโฟม
ขอนแก่น จากัด
7. บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีทรัพย์รุ่งเรือง
ร้อยเอ็ด
9. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
10. ร้าน ม.กลการ

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 805,780 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จากัด/วงเงิน 805,780 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.26/2562
ลว.27/11/2561

บริษัท เอ สแควร์ จากัด/วงเงิน
1,496,716 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 1,505,918 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.22/2562
ลว.13/11/2561
e-bidding
ซ.23/2562
ลว.14/11/2561

11. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จากัด
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยเทอร่า เอนเนอยี่

78
79

จัดซื้อชุดการเรียนการสอนสาหรับห้องเรียน
พร้อมติดตั้ง ประจาอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จานวน 15 ชุด
จัดซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานสาหรับบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 1 ชุด

1,500,000

1,500,000

1,506,000

1,506,000

13. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จากัด
14. ร้านสิณิฏาการโยธา
15. ร้านมิลเจริญเฟอร์นิเจอร์
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เอ สแควร์ จากัด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
(e-bidding)
ลาย จากัด

1. บริษัท เอ สแควร์ จากัด/วงเงิน
1,496,716 บาท
1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 1,505,918 บาท
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด/วงเงิน 1,506,000 บาท

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

80

จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา จานวน 1 ชุด

1,630,000

1,630,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอล
ซัพพลาย จากัด
4. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จากัด

81

จัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดย
เทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic
Absorption Spectrometer, AAS)
จานวน 1 ชุด

1,850,000

1,850,000

82

จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ จานวน 25 ชุด

2,000,000

2,000,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท คลาริตัส จากัด
4. บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์
(ประเทศไทย) จากัด
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท สเปซเมด จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท บี แอนด์ บี โปรดัคท์ จากัด
(e-bidding)

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 1,627,000 บาท
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด/วงเงิน 1,630,000 บาท
3. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค
จากัด/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
1. บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด/
วงเงิน 1,830,000 บาท
2. บริษัท คลาริตัส จากัด/วงเงิน
1,845,000 บาท
1. บริษัท สเปซเมด จากัด/วงเงิน
1,980,000 บาท
2. บริษัท บี แอนด์ บี โปรดัคท์
จากัด/วงเงิน 1,998,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น
จากัด/วงเงิน 1,627,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.27/2562
ลว.29/11/2561

บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด/
วงเงิน 1,830,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.3/2562
ลว.06/11/2561

บริษัท สเปซเมด จากัด/วงเงิน
1,980,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.11/2562
ลว.07/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จากัด/วงเงิน 2,107,900 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.22/2562
ลว.13/11/2561

บริษัท บีเอ็มเอฟ โซลูชั่น จากัด/
วงเงิน 2,100,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.16/2562
ลว.09/11/2561

-

1. บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า
จากัด/วงเงิน 2,477,050 บาท
2. บริษัท บีเอ็มเอฟ โซลูชั่น จากัด/
วงเงิน 2,100,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด มณี
อิเล็กทรอนิกส์/วงเงิน 2,482,400 บาท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และระบบสมองกลฝังตัว
(Computer Hardware and Embedded
System Lab) จานวน 1 ชุด
จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน
และปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ระบบ

2,110,500

2,110,500

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
อิเล็กทรอนิกส์
จากัด
(e-bidding)
2. บริษัท ไอโอนอน จากัด

1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จากัด/วงเงิน 2,107,900 บาท

2,500,000

2,500,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท บีเอ็มเอฟ โซลูชั่น จากัด
(e-bidding)
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด มณีอิเล็กทรอนิกส์

85

จัดซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ Raman
spectrometer จานวน 1 เครื่อง

2,500,000

2,500,000

86

จัดซื้อชุดวิเคราะห์โลหะหนักสาหรับงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ชุด

7,580,000

7,580,000

87

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาสานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 1 ชุด

565,600

565,600

88

จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการการประมวลผลสาหรับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติติดตั้งและตรวจซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
จานวน 1 ชุด

750,000

750,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีคัดเลือก

980,000

980,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

83

84

89

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จากัด/
วงเงิน 2,486,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.25/2562
ลว.22/11/2561

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบเซลล์แสงอาทิตย์และ
พลังงานลม (Photovoltaic Solar and Wind
Energy Modular Trainers) จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่และสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอน จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดียการตัดต่อบันทึกเสียงและภาพ
จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง
จานวน 1 ชุด

1,052,600

1,052,600

-

1,450,000

1,450,000

1,500,000

1,500,000

1,700,000

1,700,000

94

จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรและ
แผ่นวงจรพิมพ์ จานวน 1 ชุด

1,950,000

1,950,000

95

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม (smart framer)
สาหรับเกษตรกรไทยแลนท์ 4.0 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระบบห้องเรียนอัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รองรับ
เทคโนโลยี Industry 4.0 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับงาน
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จานวน 1 ชุด

1,950,000

1,950,000

2,490,000

2,490,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

2,500,000

2,500,000

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

90
91
92
93

96

97

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จากัด
(e-bidding)

1. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จากัด/
วงเงิน 2,486,000 บาท
2. บริษัท เฮ้าส์ ซินเนอร์จี จากัด/
วงเงิน 2,490,000 บาท

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- 20 –

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

บริษัท จีเมติกส์ จากัด/วงเงิน
4,980,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่า
สุด

e-bidding
ซ.17/2562
ลว.12/11/2561

บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด/
วงเงิน 4,155,880 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.20/2562
ลว.13/11/2561

บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด/
วงเงิน 4,136,620 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
ซ.21/2562
ลว.13/11/2561

-

1. บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด/
วงเงิน 4,155,880 บาท
2. บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด
จากัด/วงเงิน 4,166,580 บาท
1. บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด/
วงเงิน 4,136,620 บาท
2. บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด
จากัด/วงเงิน 4,146,250 บาท
-

-

-

-

-

-

-

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ยกระดับทักษะช่างรองรับ Industry 4.0
จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ในภาคอุตสาหกรรม จานวน 1 ชุด

2,950,000

2,950,000

5,000,000

5,000,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ชอทเทล จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท จีเมติกส์ จากัด

100

จัดซื้อชุดปฏิบัติการโฟคลิฟ เทรนนิ่ง
(Forklift Training) จานวน 1 ชุด

4,181,800

4,181,800

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จากัด
(e-bidding)

101

จัดซื้อชุดปฏิบัติการโฟคลิฟ เทรนนิ่ง
(Forklift Training) ตาบลแม่ปะ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 1 ชุด

4,181,800

4,181,800

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จากัด
(e-bidding)

102

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าหอพักนักศึกษา
หญิง จานวน 1 งาน

10,250,000 10,250,000

103

งานระบบบาบัดน้าเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร จานวน 1 งาน

9,114,700

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

98
99

9,114,700

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ชอทเทล จากัด/วงเงิน
4,996,000 บาท
2. บริษัท จีเมติกส์ จากัด/วงเงิน
4,980,000 บาท

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- 21 –

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

104

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโปรแกรม
เทคโนโลยีก่อสร้าง จานวน 1 งาน

7,549,200

7,549,200

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท นิวเมน จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอน
(e-bidding)
สตรัคชั่น จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดสายพาณิชย์
กาแพงเพชร
4. กาแพงเพชรไพโรจน์กอ่ สร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัดภูมิรกั ษ์
กาแพงเพชร ก่อสร้าง
6. บริษัท ขาณุคอนกรีต จากัด
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัชอรุณ คอน
สตรัคชั่น
8. บริษัท ธารงศักดิ์ กรุ๊ป จากัด

105

จ้างก่อสร้างกาแพงกั้นดินและภูมิทัศน์โดยรอบ
ริมน้า จานวน 1 งาน

5,724,500

5,724,500

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

-

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท นิวเมน จากัด/วงเงิน
7,300,535.98 บาท
2. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอน
สตรัคชั่น จากัด/วงเงิน
7,200,600.27 บาท

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอน
สตรัคชั่น จากัด/
วงเงิน 7,200,600.27 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.7/2562
ลว.27/11/2561

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แบบ สขร.1

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

106

จ้างก่อสร้างถนนรอบสนามกีฬา จานวน 1 งาน

4,925,000

4,925,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีพนาวิศวกรรม
(e-bidding)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เชาวรัฐ
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งอรุณวาณิช
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุวรรณกิจกาแพง
ก่อสร้าง
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูมิรักษ์
กาแพงเพชร ก่อสร้าง
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์

107

จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียน
กลางมหาวิทยาลัย จานวน 1 งาน

1,584,700

1,584,700

108

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารนวัตกรรม
การศึกษา จานวน 1 งาน

1,500,000

1,500,000

109

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ
งานอาคารสถานที่ จานวน 1 งาน

1,378,000

1,378,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีพนา
วิศวกรรม/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งอรุณวาณิช/
วงเงิน 4,795,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร/วงเงิน
4,300,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/วงเงิน
3,940,000 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 3,792,000 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
(ไม่ผา่ นคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 3,792,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.3/2562
ลว.06/11/2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

110

จ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถโดยรอบ
อัฒจันทร์สนามกีฬา จานวน 1 งาน

2,681,900

2,681,900

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สามเพชร
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งอรุณวาณิช
(e-bidding)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ท.เจริญภัณฑ์
ก่อสร้าง
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์
8. บริษัท ขาณุคอนกรีต จากัด

111

จ้างงานติดตั้งมิเตอร์น้าประจาอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จานวน 1 งาน

1,092,000

1,092,000

112

จ้างปรับปรุงป้องกันดินพังทลายด้านหน้าสนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
แม่สอด จานวน 1 งาน
จ้างปรับปรุงหลังคาและสระว่ายน้า
อาคารกีฬาในร่ม จานวน 1 งาน

4,587,300

4,587,300

3,373,000

3,373,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไทยคอนสตรัคชั่นแอนด์พูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซีสเต็ม จากัด
(e-bidding)

113

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 2,490,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.4/2562
ลว.15/11/2561

-

-

-

-

-

1. บริษัท ไทยคอนสตรัคชั่นแอนด์พูล
ซีสเต็ม จากัด/วงเงิน 3,370,000 บาท

บริษัท ไทยคอนสตรัคชั่นแอนด์พูล
ซีสเต็ม จากัด/
วงเงิน 3,370,000 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

e-bidding จ.
8/2562 ลว.
29/11/2561

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สามเพชร/
(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กาหนด)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/(ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 2,490,000 บาท
-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 1 งาน
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 งาน

1,200,000

1,200,000

690,000

690,000

116

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
จานวน 1 งาน

2,000,000

2,000,000

117

จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศหอประชุมทีปัง
กรรัศมีโชติ จานวน 1 งาน

1,385,300

1,385,300

118

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย จานวน 1 งาน

9,543,800

9,543,800

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชรแอร์
(e-bidding)
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูมิรักษ์
กาแพงเพชร ก่อสร้าง
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ลิ่มพงศ์พนั ธ์ก่อสร้าง จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ
(e-bidding)

ที่
114
115

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

4. ห้างหุ้นส่วนจากัด สามเพชร
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด เชาวรัฐ
6. หจก. รุ่งเรืองมัน่ คงก่อสร้าง 2006
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด อวยชัยก่อสร้าง
กาแพงเพชร
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมญาติแทรกเตอร์
10. หจก. ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี
11. หจก. สุวรรณกิจกาแพงก่อสร้าง
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชรไพโรจน์
ก่อสร้าง
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง2009
14. บริษัท ขาณุคอนกรีต จากัด
15. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จากัด
16. หจก. อู่ทอง ก่อสร้าง 2014

แบบ สขร.1

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

-

-

-

-

-

1. บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด/
วงเงิน 1,358,900 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชรแอร์/
วงเงิน 1,299,999 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สามเพชร/
วงเงิน 7,934,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
กาแพงเพชร/วงเงิน 7,970,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด อวยชัยก่อสร้าง
กาแพงเพชร/วงเงิน 7,344,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ท่าทรายขาณุวร
ลักษบุรี/วงเงิน 8,941,000 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/วงเงิน 6,849,900 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 6,890,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด
กาแพงเพชรแอร์/
วงเงิน 1,299,999 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 6,890,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
จ.2/2562
ลว.01/11/2561

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

e-bidding
จ.6/2562
ลว.22/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างก่อสร้างกาแพงกั้นดินและถนนรอบอาคาร
ที่พักนักศึกษา จานวน 1 งาน

7,530,000

7,530,000

120

จ้างขยายถนนและวางท่อระบายน้า หอประชุม
รัตนอาภา จานวน 1 งาน

1,050,000

1,050,000

121

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอน
จานวน 1 งาน

31,843,400 31,843,400

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด สายพาณิชย์
(e-bidding)
กาแพงเพชร
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดทองดีเจริญคอน
สตรัคชั่น
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ท.เจริญภัณฑ์
ก่อสร้าง
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด นครชุมการโยธา
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ว.วรณัฐ
10. บริษัท ขาณุคอนกรีต จากัด
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

119

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

1. บริษัท เอสบี อิเล็คทริค จากัด/
วงเงิน 901,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัดสายพาณิชย์
กาแพงเพชร/วงเงิน 910,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดทองดีเจริญคอน
สตรัคชั่น/(ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
4. ห้างหุ้นส่วนจากัดกาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/ วงเงิน 890,000บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัดนครชุมการ
โยธา/วงเงิน 980,000 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัดวุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 840,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัดวุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 840,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
จ.5/2562
ลว.20/11/2561

-

-

-

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- 26 –

แบบ สขร.1

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายอื่น
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1
2

จัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด จานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครือ่ งลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบและ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ LaserJet
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร
จานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน 1 รายการ
จ้างปรับปรุงอาคารสานักงานศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จานวน 1 งาน

3
4
5
6
7
8

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

-

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

149,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

7,541,000

7,541,000

-

-

-

29,755

29,755

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายเกษม แจ่มแจ้ง

นายเกษม แจ่มแจ้ง/
วงเงิน 29,755 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บจ386200004
ลว.28/11/2561

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

24,750
15,550

24,750
15,550

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

56,700
200,000

56,700
200,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

9,900

9,900

149,000

9

จ้างปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ จานวน 1 งาน

1,426,900

1, 426,900

10

จ้างกรุผนังเก็บเสียงในพื้นที่ให้บริการ
โสตทัศนวัสดุ 2 ห้อง จานวน 1 งาน

390,000

390,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง

1. นายเกษม แจ่มแจ้ง/
วงเงิน 29,755 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- 27 –

แบบ สขร.1

3. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด อีเลคโตรแมคซ.

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด อีเลคโตรแมค/
วงเงิน 415,000 บาท

ซ.27/2562
ลว.28/11/2561

5,000
14,300
10,500

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีเพชรการไฟฟ้า
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีเพชรการ
ไฟฟ้า เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส/
วงเงิน 10,500 บาท

168,000

168,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด อีเลคโตรแมค/
วงเงิน 415,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีเพชรการ
ไฟฟ้า เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส/
วงเงิน 10,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
-

95,000
75,000

95,000
75,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

75,000

75,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

16,000

16,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

7,500

7,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

5,000

5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

24,000
20,000
10,000

24,000
20,000
10,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

417,300

415,000

จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จานวน 1 แผ่น
จัดซื้อโต๊ะพับ จานวน 13 ตัว
จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง

5,000
14,300
10,500

จัดซื้อชุดมัลติมีเดียภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง
จานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง จานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวีขนาดไม่น้อยกว่า
55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2)
สาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 2
ตัว
จัดซื้ออุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่
น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA จานวน 3 ตัว

6
7
8

9

14

-

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

5

13

-

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บหนังสือบานประตูกระจก
จานวน 1 ตู้
จัดซื้อกล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด
จัดซื้อกล้องวงจรปิด(IP Camera LAN / WiFi)
จานวน 5 ตัว
จัดซื้อเครื่องปั้มนูนไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

12

-

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1

10
11

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

ราคากลาง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

2
3
4

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

วงเงิน
งบประมาณ

ที่

บส38620013
ลว.22/11/2561

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

15

จัดซื้อเครื่องพิมพ์โปรเซสเซอร์ จานวน 1 เครื่อง

11,700

11,700

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

16

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

9,500

9,500

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

16,000

16,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

20
21

จัดซือ้ เครื่องสแกนความเร็วสูง จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ INKJET All in One
จานวน 1 เครื่อง

22,000
5,000

22,000
5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

22

จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (สี) ระบบ Ink Tank
พร้อมน้าหมึก 4 สี จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อไมค์ลอยไร้สายแบบถือคู่ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อตู้ลาโพงเอนกประสงค์ จานวน 1 ชุด

3,990

3,990

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

4,200
14,000

4,200
14,000

262,000

262,000

รายการที่ 23-24
ดาเนินการจัดหา
พร้อมกันด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

50,000

50,000

1,615,000

1,615,000

17
19

23
24
25
26
27

จ้างต่อเติมห้องสมุดอาคารเรียนรวมสิรนิ ธร
จานวน 1 งาน
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จานวน 1 งาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
จานวน 23 รายการ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บส386200008
ลว.13/11/2561

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 11,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
-

-

-

-

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 16,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บส386200015
ลว.28/11/2561

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 4,900 บาท

บส62000981
ลว.22/11/2561

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 4,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

-

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

-

-

-

-

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 11,700 บาท

-
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แบบ สขร.1

4. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4

จัดซื้อชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 หลัง
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย UHF เสาหน้า
ปรับความถี่ได้ จานวน 2 ชุด
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดหนีบปกเสื้อ
จานวน 1 ชุด

5
6

-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

13,600
5,000
16,400
38,000

13,600
5,000
16,400
38,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

-

18,000

18,000

12,000

12,000

รายการที่ 5-6
ดาเนินการจัดหา
พร้อมกันด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
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แบบ สขร.1

5. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน
จากัด/วงเงิน 1,138,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.21/2561
ลว.20/10/2560

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์กอ่ สร้าง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด หรรษนันท์
พร็อพเพอร์ตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท
1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด/
วงเงิน 1,190,000 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จากัด/วงเงิน 1,186,600 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด/วงเงิน
1,181,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 93,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด
บริษัท ลานนาคอม จากัด/
วงเงิน 1,181,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

e-bidding
จ.6/2559
ลว.14/03/2559

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 93,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บส386200149
ลว.05/09/2561

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 327,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด/
วงเงิน 329,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 330,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

ซ.44/2561
ลว.26/09/2561

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินที่
ขอกัน

จัดซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดน้าหนักบรรทุกตั้งแต่
750 กิโลกรัม ประจาอาคารที่พักนักศึกษา
จานวน 1 ชุด

1,138,500

1,138,500

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
(e-bidding)
2. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด
3. บริษัท วอสอัพ จากัด

1. บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน
จากัด/วงเงิน 1,138,500 บาท
2. บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จากัด/
วงเงิน 1,490,000 บาท
3. บริษัท วอสอัพ จากัด/วงเงิน
1,288,280 บาท

2

จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปการอาคารที่พัก
นักศึกษา จานวน 1 งาน

7,882,900

4,086,500

3

จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา (Sound Lab) จานวน 1 ชุด

1,181,000

1,181,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด กาแพงเพชรไพโรจน์
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง
(e-bidding)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด หรรษนันท์ พร็อพ
เพอร์ตี้
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จากัด
(e-bidding)
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด

4

จัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 9 รายการ
สาหรับโครงการเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคเหนือต่างล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดซื้อเก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

93,900

93,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด

327,000

327,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

5

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

e-bidding
ซ.8/2561
ลว.19/07/2561
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินที่
ขอกัน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

6

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬา (เก่า)
จานวน 1 งาน

445,000

445,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์
2. นายธวัชชัย พรมบุตร
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์/วงเงิน
445,000 บาท
2. นายธวัชชัย พรมบุตร/วงเงิน
446,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 449,000 บาท
1. ช.โลหะกิจ/วงเงิน 169,587 บาท
2. ร้านสมพงษ์การช่าง/
วงเงิน 170,699 บาท
1. ร้าน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 429,000 บาท

7

จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทาง จานวน 1 งาน

169,587

169,587

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ช.โลหะกิจ
2. ร้านสมพงษ์การช่าง

8

จ้างปรับปรุงพื้นที่เฉลียงบริเวณสระน้า
หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จานวน 1 งาน

429,000

429,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ช.อลูมิเนียม

9

จ้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด
จานวน 1 งาน

494,000

494,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 494,000 บาท

10

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส
จานวน 1 งาน

342,000

342,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน แอท พี เค
2. ร้านอาร์ เอ็น บี คอนสตรัคชั่น

11

จ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน 1 งาน

139,000

139,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายเกษม แจ่มแจ้ง

1. ร้าน แอท พี เค/
วงเงิน 342,000 บาท
2. ร้านอาร์ เอ็น บี คอนสตรัคชั่น/
วงเงิน 343,000 บาท
1. นายเกษม แจ่มแจ้ง/
วงเงิน138,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
นายสมศักดิ์ เครือทิพย์/วงเงิน
445,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ.38/2561
ลว.25/09/2561

ช.โลหะกิจ/วงเงิน 169,587 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

จ.37/2561
ลว.25/09/2561

ร้าน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 429,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจากัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 494,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน แอท พี เค/
วงเงิน 342,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุด

จ.40/2561
ลว.25/09/2561

นายเกษม แจ่มแจ้ง/
วงเงิน138,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

จ.41/2561
ลว.26/09/2561
จ.42/2561
ลว.26/09/2561
จ.43/2561
ลว.26/09/2561
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