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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
68,000
ตกลงราคา
1. บริษัท เอส ดี เอ็ม จํากัด
2. บริษัท คอนวี่เนี่ยนจํากัด
510,000
พิเศษ
1. บริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จํากัด
440,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1

จัดซื้อกลองระดับอัตโนมัติ

2

จัดซื้อระบบสํานักงานอัตโนมัติ

3

จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง

4

จัดซื้อตูเก็บเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัย

110,000

สอบราคา

1. บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด
2. บริษัท คอมเพิดสโตเรจ โซลูชั่น

5

จัดซื้อเครื่องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา

543,800

สอบราคา

1. บริษัท เมเซอรโทรนิกซ จํากัด

6

จัดซื้อโตะปฏิบัตกิ ารงานชาง

150,000

สอบราคา

1. โรจนกุลคอมพิวเตอร

7
8
9

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการพลังงานลม

593,100
89,100
149,400

สอบราคา

1. บริษัท โซลาร วินด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
2. บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด
3. บริษัท เทคตรอน จํากัด
4. บริษัท เบนนิฟทมีเดีย จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท เอส ดี เอ็ม จํากัด/วงเงิน 67,410 บาท บริษัท เอส ดี เอ็ม จํากัด/วงเงิน 67,410
2. บริษัท คอนวี่เนี่ยนจํากัด/วงเงิน 72,546 บาท
1. บริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
บริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 510,000 บาท
จํากัด/วงเงิน 510,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 436,000 บาท
436,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
440,000 บาท
1. บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด/วงเงิน 83,000 บาท
บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด/
2. บริษัท คอมเพิดสโตเรจ โซลูชั่น/วงเงิน
วงเงิน 83,000 บาท
92,000 บาท
1. บริษัท เมเซอรโทรนิกซ จํากัด/วงเงิน
บริษัท เมเซอรโทรนิกซ จํากัด/วงเงิน
554,000 บาท
554,000 บาท
1. โรจนกุลคอมพิวเตอร/วงเงิน 150,000 บาท โรจนกุลคอมพิวเตอร/วงเงิน 150,000
บาท
1. บริษัท โซลาร วินด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด/
บริษัท เทคตรอน จํากัด/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
วงเงิน 825,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด/(คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
3. บริษัท เทคตรอน จํากัด/
วงเงิน 825,000 บาท
4. บริษัท เบนนิฟทมีเดีย จํากัด/(คุณสมบัติ
ไมถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10
11
12
13
14
15

จัดซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนพื้นฐานเบื้องตน
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชวี ภาพ
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีน
เฮาส
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีไบโอดีเซล
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการแกสซิไฟเออร
จัดซื้อเครื่องวัด FLUKE NETWORKS-LINKRUNNER

16

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
22,900
สอบราคา
1. บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด
2. รานพัชรัตน เดวล
189,100
98,000
85,500
403,500
53,000

ตกลงราคา

1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

จัดซื้อชุดเครื่องมือวัด Fluke Networks EtherScope

46,000

ตกลงราคา

1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

17

จัดซื้อชุดปฏิบัติการแบบจําลองและภาพเคลื่อนในงาน
อุตสาหกรรม

600,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ทรีบริโอ เน็ตเวิรค
เซอรวิส
2. หางหุนสวนจํากัด กูดสปดคอมพิวเตอร

18

จัดซื้อเครื่องกดอัดพลาสติกดวยความรอน

760,000

สอบราคา

19

จัดซื้อเครื่องกลึงไม

240,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง แมชชีนเนอรี่
แอนด ทูล
1. บริษัท โซเพ็ค จํากัด

20

จัดซื้อชุดปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร

405,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

21

จัดซื้อชุดเครื่องมือวัด

150,000

สอบราคา

1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท เฟอรเฟค ไดแดกติก จํากัด

22

จัดซื้อชุดระเหยสุญญากาศ

280,000

สอบราคา

1. บริษัท เวชกิจเคณีภัณฑ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด/
วงเงิน 798,220 บาท
2. รานพัชรัตน เดวล//(คุณสมบัติไมถูกตอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 53,000 บาท
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
วงเงิน 61,525 บาท
1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 46,000 บาท
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
วงเงิน 48,150 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ทรีบริโอ เน็ตเวิรค
เซอรวิส/วงเงิน 597,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กูดสปดคอมพิวเตอร/
วงเงิน 592,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง แมชชีนเนอรี่
แอนด ทูล/วงเงิน 700,000 บาท
1. บริษัท โซเพ็ค จํากัด/วงเงิน 235,400 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 405,000 บาท
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
147,125 บาท
2. บริษัท เฟอรเฟค ไดแดกติก จํากัด/วงเงิน
149,265 บาท
1. บริษัท เวชกิจเคณีภัณฑ จํากัด/วงเงิน
279,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด/
วงเงิน 798,220 บาท

บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 53,000 บาท
บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 53,000 บาท
หางหุนสวนจํากัด กูดสปดคอมพิวเตอร/
วงเงิน 592,000 บาท
หางหุนสวนจํากัด สิงหทอง แมชชีน
เนอรี่ แอนด ทูล/วงเงิน 700,000 บาท
บริษัท โซเพ็ค จํากัด/
วงเงิน 235,400 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 405,000 บาท
บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
147,125 บาท
บริษัท เวชกิจเคณีภัณฑ จํากัด/วงเงิน
279,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
งบประมาณ
480,000
สอบราคา
1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 479,910 บาท

23

จัดซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

24

จัดซื้อเครื่องวัดสีระบบ Dual-Beam Spectrophotometer

856,000

สอบราคา

25

จัดซื้อชุดครุภัณฑเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

148,000

สอบราคา

26

จัดซื้อเครื่องโพลาริมิเตอร

380,000

สอบราคา

27

300,000

สอบราคา

28

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมการทํางานและจําลอง
การทํางานหุนยนต
จัดซื้อชุดทดลองไจโรสโคป

276,800

สอบราคา

29

จัดซื้อเครื่องปนเหวี่ยงสารละลายพรอมหัวปน

65,000

ตกลงราคา

30

จัดซื้ออางน้ําควบคุมอุณหภูมิ

37,900

ตกลงราคา

31

จัดซื้อUV-Visible Spectophotometer

188,000

สอบราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 479,910 บาท

1. บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด

1. บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด/วงเงิน
854,930 บาท
1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 147,820 บาท

บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด/วงเงิน
854,930 บาท
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 147,820 บาท

1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
2. บริษัท เอส อี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
จํากัด/วงเงิน 378,500 บาท
2. บริษัท เอส อี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 379,800 บาท
1. บริษัท อีทีที จํากัด
1. บริษัท อีทีที จํากัด/วงเงิน 297,888 บาท

บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 378,500 บาท
บริษัท อีทีที จํากัด/วงเงิน 297,888 บาท

1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท เฟอรเฟค ไดแดกติก จํากัด

1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
274,900 บาท
274,900 บาท
2. บริษัท เฟอรเฟค ไดแดกติก จํากัด/วงเงิน
276,500 บาท
1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภณ
ั ฑ
จํากัด
จํากัด/วงเงิน 65,000 บาท
จํากัด/วงเงิน 65,000 บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร จํากัด
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร จํากัด/วงเงิน
69,000 บาท
1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
วงเงิน 37,900 บาท
จํากัด/วงเงิน 37,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/วงเงิน
41,500 บาท
1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
วงเงิน 187,980 บาท
จํากัด/วงเงิน 187,980 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/วงเงิน
187,200 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

32

จางปรับปรุงและซอมแซมอาคารเขียนแบบ

33

จางปรับปรุงและซอมแซมศูนยการแพทยทางเลือก

34

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ

35

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
468,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 443,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 443,000 บาท

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

500,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 464,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 464,000 บาท

1,000,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 962,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 962,000 บาท

จางปรับปรุงระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

11,000,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

1. บริษัท เบส วอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. บริษัท โฟรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด

1. บริษัท เบส วอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
บริษัท โฟรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
วงเงิน 10,970,000 บาท
(ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท โฟรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
10,920,000 บาท
(ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน 10,920,000 บาท

36

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร

31,350,000

37

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS

75,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction
ตกลงราคา

38

จัดซื้อโปรแกรมปฏิบัติการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

400,000

สอบราคา

อยูระหวางการการประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส e-Auction

1. บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท บีแอนดแอล จํากัด

1. บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 75,000 บาท
2. บริษัท บีแอนดแอล จํากัด/
วงเงิน 78,000 บาท

บริษัท เอส ดี เอ็ม จํากัด/วงเงิน 75,000

1. บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด

1. บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 400,000 บาท

บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย)
จํากัด/วงเงิน 400,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

39

จัดซื้อระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแกวนําแสงชนิด Single
Mode ขนาด 12 แกน
จัดซื้อระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวกระจายจากอุปกรณ
สลับสัญญาณไปยังจุดใชงาน จํานวน 96 จุด
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณหลักประจําอาคารแบบ
10/100/1000 ขนาด 24 พอรท
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ 10/100/1000
ขนาด 24 พอรท
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบ Dual Radio
จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพทชนิด IP Phone
จัดซื้อตูสื่อสารมาตรฐาน19 นิ้ว ขนาด 9U แบบติดพผนังพรอม
อุปกรณสํารองกระแสไฟฟาขนาด 1500VA
จัดซื้อระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแกวนําแสงชนิด Single
Mode ขนาด 12 แกน
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณ (Distribution Switch)
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ 10/100/1000
ขนาด 24 พอรท
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ 10/100/1000
ขนาด 48 พอรท
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย แบบ Dual Radio
จัดซื้อตูสื่อสารมาตรฐาน19 นิ้ว ขนาด 9U แบบติดผนังพรอม
อุปกรณสํารองกระแสไฟฟาขนาด 1500VA
จัดซื้อระบบตูสาขาโทรศัพทแบบดิจิตอลขนาด 32 เลขหมาย
แบบ Remote Shelf พรอมเครื่องรับโทรศัพท
จัดซื้ออุปกรณควบคุมการทํางานของอุปกรณเครือขายไรสาย
ขนาด 64AP
จัดซื้อระบบตูสาขาโทรศัพทแบบดิจิตอลขนาด 48 เลขหมาย
พรอมการเชื่อมโยงเครือขายเดิม

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
298,200 ประกวดราคา 1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
ดวยวิธีการทาง 2. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
502,200 อิเล็กทรอนิกส 3. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
e-Auction
245,900

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
7,480,000 บาท
2. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 7,519,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 7,509,300 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,480,000 บาท

239,600
832,800
56,000
146,400
298,900
174,900
179,700
449,400
555,200
183,000
698,200
1,179,600
1,499,300

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

55

66

จัดซื้อชุดทดลองการวัดคาพื้นฐาน ความยาวขนาด และความ
โคงของวัตถุ
จัดซื้อชุดทดลองกฎของฮุค
จัดซื้อชุดทดลองกฎขอที่สองของนิวตันบนรางลมไรแรงเสียดทาน
จัดซื้อชุดทดลองกฎการเคลื่อนที่เชิงเสนบนรางลมไรแรงเสียดทาน
จัดซื้อชุดทดลองการตกอยางอิสระ
จัดซื้อชุดทดลองสมดุลของแรง
จัดซื้อชุดทดลองการแกวงของลูกตุมนาฬิกาอยางงาย
จัดซื้อชุดทดลองระบบรอก
จัดซื้อชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก
จัดซื้อชุดทดลองการหาแรงเสียดทาน
จัดซื้อชุดทดลองการอนุรักษพลังงานแบบเชิงกลของวงลอของ
แม็กซเวลล
จางปรับปรุงพื้นสนาม (อาคารโรงยิมเกา)

67

68

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
57,000
สอบราคา
1. บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น
แนล จํากัด
2. บริษัท เอส.อี.เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
26,000
344,000
240,000
78,000
22,000
60,000
122,000
81,000
77,000
103,000

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น
แนล จํากัด/วงเงิน 1,180,000 บาท
2. บริษัท เอส.อี.เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/วงเงิน
1,200,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท เดอะ ไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น
แนล จํากัด/วงเงิน 1,180,000 บาท

467,700

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 464,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 464,000 บาท

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารภูมิภาคและหอศิลปะดุริยนาฏ

2,026,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

1. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง

1. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี/วงเงิน 2,022,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง/วงเงิน
2,014,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด แจมแจง/วงเงิน
2,014,000 บาท

จางปรับปรุงระบบสาธารณูปการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

3,000,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี
3. หางหุนสวนจํากัด ชโนทัย

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 2,688,888.80 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี/วงเงิน 2,880,000.80 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ชโนทัย/วงเงิน
2,745,000 บาท

บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้
จํากัด/วงเงิน 2,688,888.80 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
7,146,200 ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

69

จางปรับปรุงระบบสาธารณูปการอาคารเรียนรวมและ
เอนกประสงค

70

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ผูกพัน พ.ศ.25552557) วงเงินตามสัญญา 90,000,000 บาท

71

จางกอสรางอาคารนวัตกรรมการศึกษา (ผูกพัน พ.ศ.25572559) วงเงินตามสัญญา 119,790,000 บาท

38,273,700

72

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักอาศัยรวมบุคลากร (ผูกพัน พ.ศ.25572559) วงเงินตามสัญญา 215,809,000 บาท

30,812,100

9,325,900

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี
3. หางหุนสวนจํากัด บีแอนดเ

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 2,688,888.80 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณ
ภักดี/วงเงิน 2,880,000.80 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ชโนทัย/วงเงิน
2,745,000 บาท
1. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด/
วงเงิน 89,888,888.88 บาท

1. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้
จํากัด/วงเงิน 2,688,888.80 บาท

บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด/
วงเงิน 89,888,888.88 บาท

1. บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด

1. บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 119,790,000 บาท

บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 119,790,000 บาท

ประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1. บริษทั เอสอินเตอร แอนดแอสโซซิเอทส จํากัด
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

1. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 215,825,000 บาท

2. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทอุดหนุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางติดตั้งผามานพรอมรางและอุปกรณ

2

จางปูพรมอัด

3

จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
93,500
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย
57,350
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย
14,500
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 93,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 57,350 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 19,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 93,500 บาท
หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 57,350 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
26,250
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

4

จัดซื้อชุดรับแขก 5 ที่นั่ง

5

จัดซื้อโตะอานหนังสือพรอมเกาอี้ 4 ที่นั่ง

30,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

6

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

75,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น

7

จัดซื้อเครื่องพิมพ

10,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น

8

จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล

19,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

9

จัดซื้อเครื่องลางอัดฉีด

22,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด พรเทวีอิมปอรต-เอกซ
ปอรต
2. บริษัท คูโบตา แมสอด จํากัด

10

จางปรับปรุงซอมแซมบานพักอาจารย

97,500

ตกลงราคา

1. รานอรัญจิตรการคา

11

จางยกคันฝายเก็บน้ํา

1,800,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี.การโยธา
2. หางหุนสวนจํากัด ธ.ธนะวรรษกอสราง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 29,500 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
26,250 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 35,700 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
29,700 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 75,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น/วงเงิน
79,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 10,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น/วงเงิน
12,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 21,500 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
19,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด พรเทวีอิมปอรต-เอกซ
ปอรต/วงเงิน 21,600 บาท
2. บริษัท คูโบตา แมสอด จํากัด/วงเงิน
23,200 บาท
1. รานอรัญจิตรการคา/วงเงิน 97,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี.การโยธา/
วงเงิน 1,785,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ธ.ธนะวรรษกอสราง/
วงเงิน 1,801,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 26,250 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 29,700 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 75,000 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 10,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 19,900 บาท
หางหุนสวนจํากัด พรเทวีอิมปอรตเอกซปอรต/วงเงิน 21,600 บาท
รานอรัญจิตรการคา/
วงเงิน 97,500 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี.การโยธา/
วงเงิน 1,785,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3.

เงินงบประมาณแผนดิน

ที่

(ประเภทรายจายอื่น)

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์

2

จัดซื้อระบบประสิทธิภาพการควบคุมและการยืนยันตัวตนเขา
งานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
จัดซื้อระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรและการจัดทํารายงานการ
ใชงานระบบเครือขาย
จัดซื้อระบบประสิทธิภาพเครือขายและการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณเครือขายสําหรับศูนยขอมูลกลาง
ความเร็ว 10 Gbps ขนาด 20 พอรต
จัดซื้ออุปกรณแผงวงจร 10 Gigabit Module
จางปรับปรุงพื้นที่ใหบริการ

3
4
5
6
7

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,182,900
พิเศษ
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2,723,400
621,300
2,997,800

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

1. บริษัท เดอะมูนิเคชชั่น โซลูชั่น จํากัด
2. บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

741,300
59,000
677,398

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัดช.เกษมสงเสริม
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตัคชั่น

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,182,900 บาท
1. บริษัท เดอะมูนิเคชชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 7,122,800 บาท
2. บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด/วงเงิน
7,132,000 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
7,102,800 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/วงเงิน
614,420 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตัคชั่น /
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 1,182,900 บาท
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,102,800 บาท

หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/
วงเงิน 614,420 บาท

4. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

2

จัดซื้อกลองวงจรปด

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
16,900
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555
71,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ที-ทอป เอ็นจิเนียริ่ง
ซิสเต็ม
2. รานสุโรจนคอมพิวเตอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 16,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555/
วงเงิน 17,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ที-ทอป เอ็นจิเนียริ่ง
ซิสเต็ม/วงเงิน 71,500 บาท
2. รานสุโรจนคอมพิวเตอร/
วงเงิน 73,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 16,900 บาท
หางหุนสวนจํากัด ที-ทอป เอ็นจิเนียริ่ง
ซิสเต็ม/วงเงิน 71,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 10 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
97,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ส.ศิลป กราฟก ดีไซน
2. รานไอเดีย

3

จัดจางทําเนียบผูบริหารคณาจารย และบุคลากร

4
5

จัดซื้อโตะหมูบูชา
จัดซื้อซอฟตแวร SPSS สําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

8,200
151,512

ตกลงราคา
สอบราคา

1. บริษัท เซียร คอนซัลติ้ง จํากัด

6
7
8

จัดซื้อซอฟตแวร Adobe Design and Web Collection
จัดซื้อซอฟตแวร Express Windows
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไปมือสอง
พรอมโตะเกาอี้

43,400
29,960
720,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
พิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

9
10
11
12
13

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง

128,000
35,390
15,000
25,000
189,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

14

จัดซื้อเครื่องปองกันทรัพยากรสูญหายชนิดแถบแมเหล็ก

240,000

สอบราคา

15

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง

2,310,242

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

16

จางกอสรางอาคารนวัตกรรมการศึกษา

5,989,500

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ส.ศิลป กราฟก ดีไซน/
วงเงิน 97,000 บาท
2. รานไอเดีย/วงเงิน 99,000 บาท
ยกเลิกโครงการ
1. บริษัท เซียร คอนซัลติ้ง จํากัด/วงเงิน
151,512 บาท
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 720,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.ศิลป กราฟก
ดีไซน/วงเงิน 97,000 บาท
บริษัท เซียร คอนซัลติ้ง จํากัด/
วงเงิน 151,512 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 720,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 203,390 บาท

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 203,390 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 189,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
184,800 บาท
1. บริษัท แมท พอยท เทคโนโลยี จํากัด
1. บริษัท แมท พอยท เทคโนโลยี จํากัด/
วงเงิน 162,640 บาท
1. รานยงยุทธแอร
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2,293,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
4. บริษัท ส.พันแสน จํากัด
วงเงิน 2,289,000 บาท
3. บริษัท ส.พันแสน จํากัด/
วงเงิน 2,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณสมทบคากอสราง

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
184,800 บาท
บริษัท แมท พอยท เทคโนโลยี จํากัด/
วงเงิน 162,640 บาท
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 2,289,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 11 -

5. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
37,800
ตกลงราคา
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร
2. รานเอ็นที เน็ตเวิรก
17,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น

1

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป

2

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป

3

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง

57,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด พลอยแอร วิศวกรรม
2. รานอมฤตรวมชาง

4

จัดซื้อผามานปรับแสง

18,000

ตกลงราคา

1. รานโชคดีผามาน
2. รานศิริวรรณผามาน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/วงเงิน 37,800 บาท
2. รานเอ็นที เน็ตเวิรก/วงเงิน 53,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 18,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอส โซลูชั่น/วงเงิน
17,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด พลอยแอร วิศวกรรม/
วงเงิน 57,000 บาท
2. รานอมฤตรวมชาง/วงเงิน 59,000 บาท
1. รานโชคดีผามาน/วงเงิน 19,650 บาท
2. รานศิริวรรณผามาน/วงเงิน 18,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 37,800 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 18,500 บาท
หางหุนสวนจํากัด พลอยแอร
วิศวกรรม/วงเงิน 57,000 บาท

6. เงินจัดตั้งศูนยการเรียนรูอาเซียน ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อระบบการเรียนรูภาอังกฤษดวยตนเองในลักษณะ Online

2

จัดซื้อครุภัณฑประกอบหองประชุมสํานักงานศูนยอาเซียน
ศึกษาสํานักงานและหองประชุมศูนยอาเซียนศึกษา

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,194,400
พิเศษ
1. บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จํากัด

1,356,300

สอบราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1993) จํากัด
3. หางหุนสวน มณีอิเล็กทรอนิกส

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จํากัด/วงเงิน
1,194,400 บาท
1.บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,347,000 บาท
2.บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1993) จํากัด/วงเงิน
1,351,000 บาท
3.หางหุนสวน มณีอิเล็กทรอนิกส/วงเงิน
1,356,300 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จํากัด/วงเงิน
1,194,400 บาท
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,347,000 บาท
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
2,602,600 ประกวดราคา 1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
ดวยวิธีการทาง 2. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
อิเล็กทรอนิกส 3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จํากัด
e-Auction

3

จัดซื้อระบบภาพและการควบคุมอุปกรณ หองประชุมใหญ
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

4

จัดซื้อระบบหองคอมพิวเตอร พรอมระบบควบคุม
หองปฏิบัติการเรียนรูทางภาษาอาเซียน

5,000,000

5

ระบบหองเรียนเพื่อการผลิตสื่อ e-learning พรอมอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลสําหรับจัดเก็บองคความรูและเพื่อการ
ประชาสัมพันธขอมูลอาเซียน
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนและการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง

2,565,000

6
7

จางปรับปรุงสํานักงานอาเซียนศึกษา พรอมครุภัณฑสํานักงาน

1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2.หางหุนสวนจํากัด เอสโซลูชั่น

1,200,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
e-Auction

776,400

สอบราคา

1.บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2.บริษัท เครื่องเสียง จํากัด
3.หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
4.หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง
5.หางหุนสวนจํากัด พีดี วิศวกรการโยธา
6.หางหุนสวนจํากัด เค.ซี.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1999

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
3. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
2,587,000 บาท
2.บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 2,592,000 บาท
3.บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด/วงเงิน
2,592,000 บาท
1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 498,000 บาท
2.หางหุนสวนจํากัด เอสโซลูชั่น/วงเงิน
4,989,999 บาท
1.บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
3,737,000 บาท
2.บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 3,757,000 บาท
3.บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จํากัด/วงเงิน
3,751,000 บาท
1.บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน 772,000
บาท
2.บริษัท เครื่องเสียง จํากัด/วงเงิน 775,000
บาท
3.หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 776,392 บาท
4.หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 620,000 บาท
5.หางหุนสวนจํากัด พีดี วิศวกรการโยธา/
วงเงิน 767,000 บาท
6.หางหุนสวนจํากัด เค.ซี.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1999/วงเงิน 646,400 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 2,587,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 498,000 บาท
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 3,737,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง/
วงเงิน 620,000 บาท
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