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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง) ตามแผนการจัดหาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. งบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader)

2

จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนื้อ 5 สถานี

3

วงเงิน
งบประมาณ
4,900

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

240,000

ตกลงราคา

1. รานฟสเนสการคา

จัดซื้อเครื่องเดินวงรี

116,000

ตกลงราคา

1. รานฟสเนสการคา

4

จัดซื้อจักรยานออกกําลังกาย

100,000

ตกลงราคา

1. รานฟสเนสการคา

5

จัดซื้อชุดโตะไฟเบอรกลาส

284,000

ตกลงราคา

1. รานฟสเนสการคา

6

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 4 รายการ
(1) ไมคสําหรับงานอัดเสียงระบบคอมพิวเตอร
(2) ไมคลอยหนีบปกเสื้อคู
(3) ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบตูเดียว
(4) ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบ 2 ตู

144,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

7

จัดซื้อจอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง

10,400

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ โฮลดิ้งส กรุป จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 4,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 4,900 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
7,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
6,300 บาท
1. รานฟสเนสการคา/วงเงิน 196,000 บาท รานฟสเนสการคา/วงเงิน 196,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานฟสเนสการคา/วงเงิน 1160 บาท
รานฟสเนสการคา/วงเงิน 1160 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานฟสเนสการคา/วงเงิน 100,000 บาท รานฟสเนสการคา/วงเงิน 100,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานฟสเนสการคา/วงเงิน 150,000 บาท รานฟสเนสการคา/วงเงิน 150,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง/วงเงิน
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง/วงเงิน
143,500 บาท
143,500 บาท บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 143,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
144,000 บาท (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 10,900 บาท
10,100 บาท
2. บริษัท แอดไวซ โฮลดิ้งส กรุป จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 10,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
10,100 บาท
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

8

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตร

9

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติดานการเงินและการธนาคาร (ธนาคารจําลอง)

10

วงเงิน
งบประมาณ
76,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

132,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

247,700

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

11

จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ
(1) ชุดปฏิบัติการขนมอบ
(2) ชุดฝกปฏิบัติงานมัคคุเทศก
(3) ชุดฝกปฏิบัติผสมเครื่องดื่มมืออาชีพ
จัดซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบ-ออกแบบ

93,000

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

12

จัดซื้อชุดปฏิบัติการหอประชุมศิลปะดุรยิ นาฏ

295,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด
2. บริษัท เคเฮ็นจี สตูดิโอ จํากัด
3. บริษัท ไลฟเฮาสโปรดักชั่น จํากัด

13

จัดซื้อจักรยานเอนปน

150,000

ตกลงราคา

1. รานฟสเนสการคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 76,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 76,000 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
89,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
85,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
132,900 บาท
132,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 139,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
135,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง/วงเงิน
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง/วงเงิน
249,000 บาท
249,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
250,000 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 31,000 บาท
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 31,000 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
34,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
33,500 บาท
1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/วงเงิน
บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/วงเงิน
295,000บาท
295,000 บาท
2. บริษัท เคเฮ็นจี สตูดิโอ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
300,000 บาท
3. บริษัท ไลฟเฮาสโปรดักชั่น จํากัด/
วงเงิน 298,000 บาท
1. รานฟสเนสการคา/วงเงิน 150,000 บาท รานฟสเนสการคา/วงเงิน 150,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

14

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

15

จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร

16

วงเงิน
งบประมาณ
41,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

36,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

จัดซื้อชุดทดสอบโตะการไหล

45,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

17

จัดซื้อชุดทดสอบ Atterberg Limit

40,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

18

จัดซื้อชุดทดสอบการหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน

30,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

19

จัดซื้อชุดทดสอบการหาคาความหนาแนนของดินในสนาม

55,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

20

จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลแบบวางพื้น

12,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 42,500 บาท
41,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
41,950 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
41,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 35,500 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 35,500 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 36,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 45,000 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 45,000 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 45,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 39,500 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 39,500 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 40,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 29,500 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 29,500 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 30,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 54,000 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 54,000 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 55,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 11,500 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 11,500 บาท
2. บริษัท บอสเซน(ประเทศไทย)จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 12,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

21

จัดซื้อกลองวัดมุมทีโอโดไลท

22

จัดซื้อเครื่องเจาะสํารวจดินแบบสามขา

23

วงเงิน
งบประมาณ
140,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง/
หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น
วงเงิน 164,500 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 164,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีบี.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

350,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด
3. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิ
เนียริ่ง/วงเงิน 285,000 บาท
2. บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด/วงเงิน
323,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 285,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อเครื่องทดสอบแบบไมทําลาย (Digital Concrete Test
Hammer)

165,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิ
เนียริ่ง/วงเงิน 164,500 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 164,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

24

จัดซื้อเครื่องทดสอบแรงบิด

480,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิ
เนียริ่ง/วงเงิน 475,000 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 480,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 475,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

25

จัดซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมบนบอรดแบบฝงตัว (Embedded
Board)

152,000

ตกลงราคา

1. รานไลท เคพีพี

1. รานไลท เคพีพี/วงเงิน 152,000 บาท

รานไลท เคพีพี/วงเงิน 152,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

26

จัดซื้อตูเก็บสารเคมีชนิดควบคุมสภาวะ

260,000

ตกลงราคา

1.หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล แอนด โฮ
ลดิ้ง จํากัด

1.หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล แอนด
โฮลดิ้ง จํากัด/วงเงิน 26000 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล
แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 26000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

27

จัดซื้อเครื่องวัดความเขมของแสง (UV Spectrophotometer)

320,000

ตกลงราคา

1.หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล แอนด โฮ
ลดิ้ง จํากัด

1.หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล แอนด
โฮลดิ้ง จํากัด/วงเงิน 320000 บาท

หางหุนสวนจํากัด พีพี เคมีคอล
แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 320000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

28

จัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบสูญญากาศ (Rotary
Evaporator)

29

จัดซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

30

จัดซื้อตูเก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน

31

จัดซื้ออุปกรณสําหรับงานประปา

32

วงเงิน
งบประมาณ
250,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเดอรไพรส กําจัด
2. บริษัท เอช.วี.ที ซัพพลาย จํากัด

1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเดอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 250,000 บาท
2. บริษัท เอช.วี.ที ซัพพลาย จํากัด/วงเงิน
280,000 บาท
1.บริษัท จี.เอ็ม.ที. จํากัด/
วงเงิน 196,000 บาท

196,800

ตกลงราคา

1.บริษัท จี.เอ็ม.ที. จํากัด

284,500

ตกลงราคา

1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด

1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 186,000 บาท

23,000

ตกลงราคา

1. บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮัว้ เฮงหลี)
จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ฮัว้ เฮงหลี

จัดซื้อชุดอุปกรณบํารุงรักษาอาคารสถานที่

404,800

ตกลงราคา

1. บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮัว้ เฮงหลี)
จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ฮัว้ เฮงหลี

33

จัดซื้อชุดปฏิบัติงานสํานักงาน

490,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
489,900
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
489,800
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด 489,000

34

จัดซื้อชุดกลองวงจรปด (พรอมอุปกรณการติดตั้ง)

148,900

ตกลงราคา

1. รานกําแพงทองการไฟฟา

1. บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮัว้ เฮงหลี)
จํากัด/วงเงิน 23,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ฮัว้ เฮงหลี/วงเงิน
25,000 บาท
1. บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮัว้ เฮงหลี)
จํากัด/วงเงิน 23,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ฮัว้ เฮงหลี/วงเงิน
25,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
วงเงิน 489,900 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 489,800 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 489,000 บาท
1. รานกําแพงทองการไฟฟา/วงเงิน
148,900 บาท

35

จัดซื้อชุดชั้นวางหนังสือประจําหองสมุด

429,200

ตกลงราคา

1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด

1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 461,718 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเดอรไพรส
จํากัด/วงเงิน 250,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท จี.เอ็ม.ที. จํากัด/วงเงิน
196,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน
จํากัด/วงเงิน 186,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท คูโบตากําแพงเพชร (ฮัว้ เฮง
หลี) จํากัด/วงเงิน 23,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท คูโบตากําแพงเพชร
(ฮั้วเฮงหลี) จํากัด/วงเงิน 23,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
489,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานกําแพงทองการไฟฟา/วงเงิน
148,900 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
396,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด
2. บริษัท ซีเอ็มเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

36

จัดซื้อตูรางเลื่อนระบบพวงมาลัย

37

จัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่งยาว ชนิด 6 ที่นั่ง (แบบโคง)

284,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

38

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2

310,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

39

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

240,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

40

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,000
ANSI Lumens

330,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

41

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ประจําหองเรียนและหองประชุม

703,000

สอบราคา

1. บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
4. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา
5. หางหุนสวนจํากัด สหพลรุงเรื่องกิจ
(2001)
6. หางหุนสวนจํากัด เนเจอรแอร

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัทภีมเชษฐจํากัด/วงเงิน 396,000 บาท
บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท ซีเอ็มเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
396,000 บาท
วงเงิน 451,440 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 283,900 บาท
283,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
284,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
283,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 310000 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 310000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
340,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 239,900 บาท
239,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
240,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
239,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 330,000 บาท
329,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
329,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
329,000 บาท
1. บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 700,000 บาท
วงเงิน 700,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 703,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สหพลรุงเรื่องกิจ
(2001)/ (คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

42

จัดซื้อชุดปฏิบัติการหองประชุม

43

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

44

วงเงิน
งบประมาณ
684,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

สอบราคา

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด

870,000

สอบราคา

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด/
วงเงิน 683,000 บาท
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/วงเงิน
680,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 870,000 บาท

จัดซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนคณิตศาสตร

736,100

สอบราคา

1. ราน โมฬีคอมพิวเตอร

1. ราน โมฬีคอมพิวเตอร/วงเงิน 729,860 บาท

45

จัดซื้อชุดโตะประชุมพรอมเครื่องเสียง 19 ที่นั่ง

690,000

สอบราคา

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
689,850 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
688,200 บาท

46

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

604,000

สอบราคา

47

จัดซื้อชุดปฏิบัติการดนตรี

600,000

สอบราคา

1. บริษัท พี.ซี.ซี.พลัส จํากัด
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
4. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
5. รานธรรธชยภัณฑ
1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร3.
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี
3. รานสยามดนตรี

48

จัดซื้อชุดเครื่องพิมพสําหรับงานออกแบบศิลปกรรม

600,000

สอบราคา

1. บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด

49

จัดซื้อเครื่องระบบกําหนดตําแหนงพื้นที่โลก

750,000

สอบราคา

1. บริษัท จีไอเอส จํากัด

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
600,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส/
วงเงิน 599,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
1. บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด/วงเงิน
600,000 บาท
1. บริษัท จีไอเอส จํากัด/
วงเงิน 749,856 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/วงเงิน
680,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 870,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ราน โมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 729,860 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 688,200 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ไอโอนอน จํากัด/
วงเงิน 600,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส/
วงเงิน 599,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด/
วงเงิน 600,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท จีไอเอส จํากัด/
วงเงิน 749,856 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

50

จัดซื้อชุดปฏิบัติการจําลองคอมพิวเตอรแมขาย

51

จัดซื้อกลอง Total Station และปริซึม

52

วงเงิน
งบประมาณ
600,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 600,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด/
วงเงิน 645,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 550,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 600,000 บาท

650,000

สอบราคา

1. บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด

1. บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด/วงเงิน
645,000 บาท

จัดซื้อชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

690,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด
3. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด เซอรวิส
จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 550,000 บาท
2. บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 620,000 บาท
3. บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด
เซอรวิส จํากัด/วงเงิน 587,430 บาท

53

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการสําหรับตัดตอและผลิตสื่อสงเสริมการ
เรียนรู

650,000

สอบราคา

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/วงเงิน
650,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
649,300 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
649,300 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

54

จัดซื้อชุดดูแลสุขภาพเชิงรุก

1,192,800

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด มีดีซัพพลายแอนด
โซลูชั่น
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด มีดีซัพพลายแอนด
โซลูชั่น/(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,191,872 บาท

บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,191,872 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

60

จัดซื้อชุดวิเคราะหเอกลักษณทางเคมีของสาร

1,500,000

สอบราคา

1. บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด

1. บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด/วงเงิน
1,498,000 บาท

61

จัดซื้อชุดครุภัณฑสําหรับงานแพทยแผนไทย

547,000

สอบราคา

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 546,872 บาท

บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด/
วงเงิน 1,498,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 546,872 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-9ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
510,000

62

จัดซื้อเต็นทสนามสําหรับจัดนิทรรศการพรอมสกรีนทรงปรามิด

63

จัดซื้อชุดปฏิบัติการจําลองแบบปญหาระบบโลจิสติกสและขนถายวัสดุ

3,500,000

64

จัดซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและระบบไฟฟากําลัง

2,500,000

65

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

66

จางติดตั้งตาขายกั้นนก อาคารกีฬาในรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ภพชัย 2557/
วงเงิน 351,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ภพชัย 2557
2. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา
3. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย
4. รานเอ็น.เค.แอล.การคา
5. รานทรัพยเจริญยิ่งพาณิชย
6. รานภูขจร

1. หางหุนสวนจํากัด ภพชัย 2557/วงเงิน
351,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัดทีเค บิ๊กบาย/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
3. รานเอ็น.เค.แอล.การคา/(คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
4. รานทรัพยเจริญยิ่งพาณิชย/วงเงิน
419,940 บาท

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด
2. บริษัท ฟลดเทค ออโตเมชั่น จํากัด

1. บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 3,496,500 บาท

1. บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมนท จํากัด
2. บริษัท เอ็นโคด โซลูชั่น จํากัด

1. บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 2,497,000 บาท
2. บริษัท เอ็นโคด โซลูชั่น จํากัด/วงเงิน
2,500,000 บาท

3,080,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท แอดไวซ โฮลดิ้งส กรุป จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ทาทรายขาณุวรลักษบุรี
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
4. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 3,061,800 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
410,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 3,061,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

411,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด ธ.ธนะวรรษกอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ
กอสราง

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 410,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัดธ.ธนะวรรษกอสราง/
วงเงิน 410,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ/
วงเงิน 410,500 บาท กอสราง

หางหุนสวนจํากัด แจมแจง
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 410,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 3,496,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเมนท
จํากัด/วงเงิน 2,497,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 10 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
1,889,400

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/วงเงิน 920,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑ
พานิช
3. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
5. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ศรีพัชร เอส พี
กําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
8. นายอภิชาติ เจียมตน

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 980,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑ
พานิช/วงเงิน 1,280,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา/
วงเงิน 930,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้/วงเงิน
998,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ศรีพัชร เอส พี
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,324,400 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/วงเงิน 920,000 บาท
7. นายอภิชาติ เจียมตน/วงเงิน
1,176,832 บาท

999,500

สอบราคา

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด/
วงเงิน 1,005,000 บาท
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/วงเงิน
999,000 บาท

บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/
วงเงิน 999,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
2. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 1,920,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
149,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอร
ตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
149,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบ
เพอรตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาm

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 1,920,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 148,006,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

67

จางปรับปรุงหองเรียนอาคารคณะวิทยาการจัดการ

68

จางปรับปรุงระบบเสียงภาพและระบบไฟหอประชุมรัตนอาภา

69

จางปรับปรุงซอมแซมหองเรียน อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อาคาร 18)

1,945,700

สอบราคา

70

จางกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค (วงเงินตามสัญญา
148,006,800 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

79,506,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

(โอนออก
4,022,992 บาท
ใหอาคารศูนยกีฬา
เอนกประสงค)

คงเหลือ
75,483,508

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 11 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
23,591,200

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพเพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด สามเพชร
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ซี.คิว.โฮม
4. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
5. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย
6. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
7. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่
1. หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจกําแพง
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง 2009
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 7,800,000 บาท

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด
2. บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
4. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
147,399,000 บาท

71

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักนักศึกษา (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
50,200,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2561

72

จางกอสรางหอปฏิบัตธิ รรม

8,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

73

จางปรับปรุงหองเรียนอาคารนวัตกรรมการศึกษา

4,213,300

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

74

จางปรับปรุงถนนทางเขาอาคารที่พกั บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด

2,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

75

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วงเงินตาม
สัญญา 219,590,000 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

46,931,054

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

76

จางกอสรางอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 150,000,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2562

72,432,438

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/วงเงิน 7,800,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 4,210,000 บาท
วงเงิน 4,210,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย /วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3,620,000 บาท (คุณสมบัติไมถูกตอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
3. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่ /
วงเงิน 4,140,000 บาท (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
1. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง
หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง 2009/
2009/วงเงิน 1,690,000 บาท
วงเงิน 1,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
1,880,000 บาท
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
วงเงิน 219,590,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
219,590,000 บาท
บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 12 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

77

จางปรับปรุงระบบไฟฟาแรงต่ําอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

78

จางปรับปรุงระบบประปาของมหาวิทยาลัยฯ

79

จัดจางกอสรางอาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร (วงเงินตามสัญญา
215,809,000 บาท) ผูกพันขามป 2557 – 2560
30213300

วงเงิน
งบประมาณ
8,500,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

8,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

30,213,300

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

(โอนออกใหอาคาร
เรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรอาคาร
ศูนยกีฬา
เอนกประสงค
ทั้งหมด)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด มัลติเคิล ลาจเน็จ
1. บริษัท โพรมิเนนท เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
หางหุนสวนจํากัดไทย เมเจอร
2. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด จํากัด/วงเงิน 6,963,000 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 5,454,926.12 บาท
3. บริษัท โพรมิเนนท เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
2. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
จํากัด
วงเงิน 7,325,629.21 บาท
4. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด
3. บริษัท วิสุรีย ซีสเต็มส จํากัด/วงเงิน
5. บริษัท วิสุรีย ซีสเต็มส จํากัด
7,950,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด เอวัน วิศวกรรม
4. หางหุนสวนจํากัดไทย เมเจอร เอ็นจิ
7. หางหุนสวนจํากัด ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ เนียริ่ง/วงเงิน 5,454,926.12 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด สารคามการไฟฟา
5. หางหุนสวนจํากัดสารคามการไฟฟา/
9. บริษัท วี เอ อาร เอส จํากัด
วงเงิน 7,800,000 บาท
10. หางหุนสวนจํากัด เสถียรเอ็นจิเนียริ่ง
6. บริษัท วี เอ อาร เอส จํากัด/วงเงิน
8,162,263.31 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด เสถียรเอ็นจิเนียริ่ง/
วงเงิน 7,000,000 บาท
1. บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
1. บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน 7,900,000
(ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน
2. หางหุนสวนจํากัด ลําปางไบรท
บาท
7,900,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
กอสราง
กอสราง/วงเงิน 7,599,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง 2009
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
5. บริษัท อินเตอรวอเตอรทรีทเมนทจํากัด
มหาวิทยาลัยฯ)
3.. บริษัท อินเตอรวอเตอรทรีทเมนท
จํากัด/วงเงิน 7,960,000 บาท (คุณสมบัติ
ไมถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส 1. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
จํากัด
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้ วงเงิน 215,825,000 บาท
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ
ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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2. โครงการงบประมาณตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
480,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/
วงเงิน 479,900 บาท
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 478,500 บาท
1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ
จํากัด
เคมีภัณฑ จํากัด/วงเงิน 363,800 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 478,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1

จัดซื้อเครื่องวิเคราะหความหนืดสําหรับอาหาร

2

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง

365,000

ตกลงราคา

3

จัดซื้อเครื่องระเหยตัวอยางระบบสูญญากาศแบบหมุน

250,000

ตกลงราคา

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ
จํากัด
เคมีภัณฑ จํากัด/วงเงิน 249,310 บาท

4

จัดซื้อเครื่องตัดชิ้นงาน

395,000

ตกลงราคา

1.บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด
2.บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

1.บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 379,850 บาท
2. บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด/
วงเงิน 389,480 บาท

5

จัดซื้อชุดครุภัณฑสนามเด็กเลนและครุภัณฑประจําโรงเรียน
อนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

1,959,900

สอบราคา

1. บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร
จํากัด/วงเงิน 1,724,000 บาท
2. บริษัท ณัฐฐชา สื่อสรางสรรค จํากัด/
วงเงิน 1,120,000 บาท

บริษัท ณัฐฐชา สื่อสรางสรรค จํากัด/
วงเงิน 1,120,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

6

จัดซื้อชุดครุภัณฑออกกําลังกายประกอบการจัดการเรียนการสอน

1,555,900

สอบราคา

1. บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร จํากัด
2. บริษัท ณัฐฐชา สื่อสรางสรรค จํากัด
3. บริษัท พลอยชรัตน จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด สื่ออักษร2005
5. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
6. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร จํากัด
3. บริษัท ฟูลฟล แมนเนจเมนท จํากัด
4. บริษัท ไนส คอรปอเรท จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด ซู.จี.นี 2008
6. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง

1. บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,534,000 บาท
2. บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร
จํากัด/วงเงิน 1,369,000 บาท
3. บริษัท ฟูลฟล แมนเนจเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,555,900 บาท
4. บริษัท ไนส คอรปอเรท จํากัด/วงเงิน
1,548,800 บาท

บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,534,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ
เคมีภัณฑ จํากัด/วงเงิน 363,800 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ
เคมีภัณฑ จํากัด/วงเงิน 249,310 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 379,850 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 14 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

7

จัดซื้อเครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง

8

จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ

9

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
790,000
สอบราคา
1. บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด
2. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
4. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด/
วงเงิน 794,000 บาท

588,500

สอบราคา

1. บริษัท สตาร เจ็ท จํากัด
2. บริษัท ไอโอนอน จํากัด
3. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด

1. บริษัท สตาร เจ็ท จํากัด/วงเงิน
584,220 บาท
2. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
488,800 บาท
3. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด/
วงเงิน 585,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,245,000 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน/วงเงิน
1,240,000 บาท

จัดซื้อเครื่องบอมทพลังงาน

1,100,000

สอบราคา

1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน

10

จัดซื้อเครื่องวัดความแข็งแรง Universal Testing Machine

1,290,000

สอบราคา

1. บริษัท มีเทค อินสทรูเมนท จํากัด
2. บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด
3. บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
อีควิปเมนท
5. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท มีเทค อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,284,000 บาท
2. บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 1,251,900 บาท
3. บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,273,300 บาท

11

จัดซื้อซอฟตแวรปฏิบัติการคลังสินคา

500,000

สอบราคา

1. บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น
จํากัด/วงเงิน 500,000 บาท

12

จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร

600,000

สอบราคา

1. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด บุญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
อีควิปเมนท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด/
วงเงิน 790,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ไอโอนอน จํากัด/
วงเงิน 488,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน/
วงเงิน 1,100,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 1,251,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 500,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด/วงเงิน
บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด/
596,000 บาท
วงเงิน 596,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 15 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,737,600
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่
3. หางหุนสวนจํากัด พีดี วิศวกรการโยธา
4. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.กําแพงเพชร 2557
5. น.ส.ปริยากร เขียวมณี
6. รานสงการชาง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 1,737,600 บาท
2. หางหุนสวนจํากัดวรพล
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 1,737,600 บาท
3. หางหุนสวนจํากัดพีดี วิศวกรการ
โยธา/วงเงิน 1,737,600 บาท
4. น.ส.ปริยากร เขียวมณี/วงเงิน
1,737,600 บาท
5. รานสงการชาง/วงเงิน 1,690,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานสงการชาง/
วงเงิน 1,690,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

13

จางปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

14

จางปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ

1,324,400

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัดแจมแจง คอนสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
5. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ศรีพัชร เอส พี
กําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
8. นายอภิชาติ เจียมตน

1. หางหุนสวนจํากัดแจมแจง
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 980,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑ
พานิช/วงเงิน 1,280,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการ
โยธา/วงเงิน 930,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 998,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ศรีพัชร เอส พี
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,324,400 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/วงเงิน 920,000 บาท
7. นายอภิชาติ เจียมตน/วงเงิน
1,176,832 บาท

หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016/
วงเงิน 920,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

15

จางปรับปรุงระบบเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

1,406,100

สอบราคา

1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

1.บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
จํากัด/วงเงิน 1,400,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,398,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด มณี
อิเล็กทรอนิกส/วงเงิน 1,406,100 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 1,398,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 16 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16

จางขยายทางเทาถนนภายในมหาวิทยาลัย

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
678,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
3. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการโยธา
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ธ.ธนะวรรษกอสราง
7. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง2009
8. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
9. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.กําแพงเพชร
2557
10. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
11. นาย สิงหราช ผาสุก

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรค
เตอร/วงเงิน 528,999 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด พีดีวิศวกรการ
โยธา/วงเงิน 520,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/วงเงิน 670,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ธ.ธนะวรรษ
กอสราง/วงเงิน 690,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง
2009/วงเงิน 550,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา/
วงเงิน 580,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.
กําแพงเพชร 2557/
วงเงิน 589,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016/
วงเงิน 590,000 บาท (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
9. นาย สิงหราช ผาสุข/
วงเงิน 566,923 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัดพีดวี ิศวกรการโยธา/
วงเงิน 520,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 17 ที่
17

งานจัดซื้อจัดจาง
จางโรงจอดรถอาคารที่พกั บุคลากร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,272,500
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด บี บี พี โปรดักส
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น
3. หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017 บิวท
4. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑพานิช
5. หางหุนสวนจํากัดสายพาณิชยกําแพงเพชร
6. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
7. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่
8.หางหุนสวนจํากัด พีดวี ิศวกรการโยธา
9. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
10. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
11. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
12. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง2009
13. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.กําแพงเพชร
2557
14. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด
15. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
16. นางสาวปริยากร เขียวมณี
17. รานสงการชาง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด บี บี พี โปรดักส/
วงเงิน 1,070,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 1,100,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017
บิวท/วงเงิน 973,700 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด โชคชัยเจริญภัณฑ
พานิช/วงเงิน 1,079,000 บาท (ไมถูก)
5. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,120,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 1,090,000 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศฯ)
7.หางหุนสวนจํากัด พีดวี ิศวกรการ
โยธา/วงเงิน 978,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/วงเงิน1,260,000 บาท
9. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 1,140,000 บาท
10. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้/
วงเงิน 1,145,250 บาท
11. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง
2009/วงเงิน 1,049,000 บาท
12. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
นางสาวปริยากร เขียวมณี/
วงเงิน 916,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

กําแพงเพชร 2557/วงเงิน 1,070,000 บาท

13. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/
วงเงิน 1,250,000 บาท
14. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐ
จัดสวน/วงเงิน 1,134,000 บาท
15. นางสาวปริยากร เขียวมณี/วงเงิน
916,000 บาท
16. รานสงการชาง/วงเงิน 919,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 18 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

18

จางปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต และหองน้ํา

19

จางเจาะบอบาดาล

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,228,400
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัดโชคชัยเจริญภัณฑพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
4. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่
5. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
7. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง2009
8. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
9. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.กําแพงเพชร
2557
10 หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
11. บริษัท กําแพงเพชร ธนวัสม จํากัด
12. บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด
13. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด

1,870,400

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัดรวมญาติแทรกเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง2009
4. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด
5. รานพรวสัน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 999,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 1,050,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 1,124,174.97 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง
2009/วงเงิน 989,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง/
วงเงิน 1,089,999 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.
กําแพงเพชร 2557/
วงเงิน 1,020,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/วงเงิน 1,080,000 บาท
8. บริษัท กําแพงเพชร ธนวัสม จํากัด/
วงเงิน 1,060,800 บาท
9. บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด/
วงเงิน 974,034 บาท
10 บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/
วงเงิน 1,240,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง
2009/วงเงิน 1,870,400 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/
วงเงิน 1,869,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด/
วงเงิน 974,034 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/
วงเงิน 1,869,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 19 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,961,700
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชัน่
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
4. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.กําแพงเพชร
2557
5. นาย อภิชาติ เจียมตน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

20

จางปรับปรุงหองคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หางหุนสวนจํากัด วรพล
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 1,961,700 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 1,498,000บาท
3. นาย อภิชาติ เจียมตน/วงเงิน
1,490,000 บาท

21

จางปรับปรุงคันคลองวังชะนีภายในมหาวิทยาลัย

1,989,100

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน

1. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 1,988,000 บาท

22

จางปรับปรุงแนวปองกันดินพังทลาย อาคารกีฬาในรม แมสอด

1,998,600

วิธีพิเศษ

1. บริษัท อินฟราเทค เอเอสทีเอ็ม จํากัด
2. บริษัท เคนเบอร จีโอเทคนิค (ไทยแลนด)
จํากัด

23

จางปรับปรุงลานกิจกรรมดานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ

2,000,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัดชัยนามแทรคเตอร
2. หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท
3. บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด

1. บริษัท อินฟราเทค เอเอสทีเอ็ม
จํากัด/วงเงิน 1,998,669.62 บาท
2. บริษัท เคนเบอร จีโอเทคนิค
(ไทยแลนด) จํากัด/
วงเงิน 1,998,135.72 บาท
1. หางหุนสวนจํากัดชัยนามแทรคเตอร/
วงเงิน 1,998,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท/วงเงิน
1,990,000 บาท
3. บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด/วงเงิน
1,999,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
นายอภิชาติ เจียมตน/
วงเงิน 1,490,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
วงเงิน 1,988,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท เคนเบอร จีโอเทคนิค
(ไทยแลนด) จํากัด/
วงเงิน 1,998,135.72 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท/
วงเงิน 1,990,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 20 -

3. งบประมาณแผนดินที่เหลือจาย (งบดําเนินงาน) กันเหลื่อมปเพื่อนําไปใชจายในการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
280,000
ตกลงราคา
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษัท คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

1

จัดซื้ออุปกรณเครื่องโทรศัพทชนิด IP Phone พรอม License
การใชงาน

2

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร

16,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

3

จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร

13,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

4

จัดซื้อโตะไฟเบอรกลาส จํานวน 20 ตัว
(จัดซื้อพรอมกันแตเบิกจาย 2 งบประมาณ)

123,690.20

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

5

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค

172,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร

6

จัดซื้อกลองดิจิตอล

75,610.66

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 279,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
279,000 บาท
2. บริษัท คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 280,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 19,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
16,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 13,000 บาท
วงเงิน 13,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
15,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
14,300 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 123,690.20 บาท
วงเงิน 123,690.20 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 123,690.20 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
123,690.20 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร/ หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 172,500 บาท
วงเงิน 172,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
75,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 75,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 21 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

7

จัดซื้อโตะไฟเบอรกลาส จํานวน 20 ตัว
(จัดซื้อพรอมกันแตเบิกจาย 2 งบประมาณ)

8

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด CASSETTE TYPE
ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง

9

จัดซื้อติดตั้งผามานกั้นหองชั้น 8 ตึก 14

10

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
160,309.80
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

195,500

ตกลงราคา

1. รานเอส ซี แอร วิศวกรรม
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

14,100

ตกลงราคา

จัดซื้อตูเก็บเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัย

298,530

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย
2. รานมานิตยผามาน
1. บริษัท ซีเอ็มเอ อินเตอรเนชั่นแนล
2. บริษัท เอ็มทีเอส เอเชีย จํากัด
3. บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด

11

จัดซื้อระบบเครือขายคอมพิวเตอรโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร

146,055

ตกลงราคา

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

12

จัดซื้อชุดปฏิบัติการหองพัก โรงแรมน้ําเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

999,820

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ช. ชนฑกานต
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด มีดีซัพพลายแอนด
โซลูชั่น

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
วงเงิน 160,309.80 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 160,309.80 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
159,309.80 บาท
1. รานเอส ซี แอร วิศวกรรม/วงเงิน
195,500 บาท
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
210,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 14,100 บาท
1. บริษัท ซีเอ็มเอ อินเตอรเนชั่นแนล/
วงเงิน 335,000 บาท
2. บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด/วงเงิน
298,530 บาท
1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
146,055 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 145,000 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 146,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ช. ชนฑกานต/
วงเงิน 969,800 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
วงเงิน 875,210 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
1,000,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด มีดีซัพพลายแอนด
โซลูชั่น/(คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 159,309.80 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานเอส ซี แอร วิศวกรรม/
วงเงิน 195,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 14,100 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด/
วงเงิน 298,530 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 145,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
วงเงิน 875,210 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 22 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13

จัดซื้อชุดปฏิบัติการ การเรียนการสอนดนตรี

14

จัดซื้ออุปกรณแปรสัญญาณเปน HDMI หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
789,610
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี
704,500

สอบราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษัท คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส/
วงเงิน 788,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี/
วงเงิน 932,500 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
700,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณี อิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 704,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด บูเซแอนดฮอคส/
วงเงิน 788,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 700,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 23 -

4. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินอุดหนุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
9,800
ตกลงราคา
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,800 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /
วงเงิน 11,000 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/
วงเงิน 76,000 บาท
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 84,000 บาท
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 84,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

2

จัดซื้อพัดลมเพดาน

76,000

ตกลงราคา

1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
2. รานโอการไฟฟา
3. รานกมลการไฟฟา

3

จัดซื้อโปรเจคเตอร สําหรับติดตั้งประจําหองเรียน

50,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 51,800 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 51,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
50,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

4

จัดซื้อตูเสื้อผาเหล็ก

138,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 138,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

5

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

27,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 138,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
148,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
150,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 23,900 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 22,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
27,500 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 76,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 27,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 24 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

7

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานเขียนแบบ

8

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร A3

9

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับติดตั้งหองเรียน

10

จางเหมายกฟอร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
5,950
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 6,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 6,100 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,950 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,950 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

28,500

ตกลงราคา

1. รานกันเองคอมพิวเตอร
2. รานเปนตอการซอม

1. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
28,500 บาท
2. รานเปนตอการซอม/
วงเงิน 29,900 บาท

รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 28,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

8,900

ตกลงราคา

1. รานกันเองคอมพิวเตอร
2. รานเปนตอการซอม

1. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
9,200 บาท
2. รานเปนตอการซอม/
วงเงิน 27,500 บาท

รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 8,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

280,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 285,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
280,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 280,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1,327,999

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด กันตินันท เน็ทเวิรด
2. บริษัท เจตจันทร คอนสตรัคชั่น จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
4. บริษัท พี ซี โอ.เอ. เทคโนโลยี จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด หาสิบหาการชาง

1. หางหุนสวนจํากัด กันตินันท เน็ท
เวิรด/วงเงิน 1,896,000 บาท
2. บริษัท เจตจันทร คอนสตรัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 1,799,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
1,770,000 บาท
4. บริษัท พี ซี โอ.เอ. เทคโนโลยี จํากัด/
วงเงิน 1,895,293.20 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด หาสิบหาการชาง/
วงเงิน 1,800,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 1,770,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 25 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11

จางเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียงประจําหองเรียน

12

จัดซื้อกลองและจานสัญญาณโทรทัศน

13

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
129,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

11,000

ตกลงราคา

1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
2. รานโอการไฟฟา
3. รานกมลการไฟฟา

จัดซื้อแทนวางพจนานุกรม

4,900

ตกลงราคา

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

14

จัดซื้อบันไดชวยหยิบหนังสือ

4,500

ตกลงราคา

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

15

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ

70,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

16

จัดซื้อชั้นวางวารสารแบบเอียง

11,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 128,905 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 128,930.40 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
128,727.20 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/วงเงิน
11,000 บาท
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 11,800 บาท
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 11,200 บาท
1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
4,900 บาท
1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 4,900 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
4,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 72,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 71,100 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
69,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 11,700 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 11,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
11,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 128,727.20 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 69,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,200 บาท
คัดเลือกผูเ สนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 26 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

17

จัดซื้อตูเก็บหนังสือเก็บเอกสาร

18

จัดซื้อครุภัณฑระบบชวยบริหารและจัดการยานพาหนะ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
20,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

25,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มิสเตอร ซีซีทีวี ซีคิวริตี้
ซิสเต็ม

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 21,400 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 20,800 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
19,700 บาท
1. บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 25,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มิสเตอร ซีซีทีวี
ซีคิวริตี้ ซิสเต็ม/วงเงิน 42,800 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 25,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 27 -

5. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินรายจายอื่น)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อพัดลม

2

จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา

3

วงเงิน
งบประมาณ
5,040

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1,890

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน

11,980

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

4

จัดซื้อเครื่องอานบารโคด

28,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

5

จัดซื้อไดโวสูบน้ํา

6,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,370 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,250 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,040 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 2,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 1,990 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
1,890 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 13,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 12,400 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
11,980 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 30,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 29,700 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
28,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 7,350 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 6,200 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
6,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,040 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,890 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,980 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 28,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 28 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดซื้อปมดันน้ํา

7

จัดซื้อเครื่องตัดหญา

8

9

วงเงิน
งบประมาณ
5,600

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

8,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้อถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร

16,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม

14,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

12,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 6,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,600 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 9,500 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 9,350 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
8,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 17,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 17,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
16,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 15,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 14,600 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 12,700 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 12,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
12,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,600 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 8,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 29 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

11 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector

วงเงิน
งบประมาณ
50,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

12 จัดซื้อจอรับภาพ

14,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

13 จัดซื้อเลนสถายภาพ

10,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

14 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่

5,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

15 จัดซื้อไมโครโฟน

9,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 53,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 53,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
50,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 15,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 15,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 11,200 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 11,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
10,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 6,500 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 6,300 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 10,290 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 10,300 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
9,900 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 9,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 30 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16 จัดซื้อมิกเซอร

17 จัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1) อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAN Storage (สวนขยาย)
2) ชุดโปรแกรมสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล
3) อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดใหญ
4) อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAN Storage ขนาด 21 TB
5) อุปกรณแผงวงจร 10 Gigabit module ขนาด 12 พอรต
6) อุปกรณแผงวงจร 10 Gigabit module แบบ SFP+ชนิด
Singlemode
7) อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
8) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวสําหรับ AP
9) ซอฟตแวรลิขสิทธิ์สาํ หรับสถาบันการศึกษา
18 จัดซื้อกลองทอมบา

วงเงิน
งบประมาณ
5,390

5,420,300

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,390 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,500 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,450 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,390 บาท

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

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

1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จํากัด/
วงเงิน 5,420,000 บาท
2. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
จํากัด/วงเงิน 5,419,000 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
5,415,800 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 5,415,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา
1. รานธนบูรณ
2. รานสมบูรณกิจ
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

1. รานสุรีย/วงเงิน 5,350 บาท
2. รานคีตศิลป/วงเงิน 5,500 บาท
3. รานกันนิตา/วงเงิน 5,500 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 8,100 บาท
2. รานสมบูรณกิจ/วงเงิน 9,960 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 9,400 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 13,280 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
18,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
17,600 บาท

รานสุรีย/ วงเงิน 5,350 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

5,350

ตกลงราคา

19 จัดซื้อลอเก็บสายไฟ

8,100

ตกลงราคา

20 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

13,280

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

รานธนบูรณ/วงเงิน 8,100 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 13,280 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 31 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

21 จัดซื้อตะแกรงเหล็กตั้งพื้น

วงเงิน
งบประมาณ
15,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานสมบูรณกิจ
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

22 จัดซื้อเครื่องยิงบอรด

5,000

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานสมบูรณกิจ
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

23 จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลภายนอก

7,000

ตกลงราคา

1. รานกันเองคอมพิวเตอร
2. รานเปนตอการซอม
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส

24 จัดซื้อเครื่องเขียนแผนดีวีดีขนาดพกพา

3,000

ตกลงราคา

1. รานกันเองคอมพิวเตอร
2. รานเปนตอการซอม
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส

25 จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค

4,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

26 จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค 2 คัน

6,000

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานสมบูรณกิจ
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 15,000 บาท
2. รานสมบูรณกิจ/วงเงิน 16,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 15,900 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 5,000 บาท
2. รานสมบูรณกิจ/วงเงิน 5,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 5,800 บาท
1. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
7,000 บาท
2. รานเปนตอการซอม/วงเงิน 7,600 บาท
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด
เซอรวิส/วงเงิน 7,400 บาท
1. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
3,000 บาท
2. รานเปนตอการซอม/วงเงิน 3,800 บาท
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด
เซอรวิส/วงเงิน 3,400 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
4,800 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
5,000 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 6,000 บาท
2. รานสมบูรณกิจ/วงเงิน 6,800 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 6,800 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานธนบูรณ/วงเงิน 15,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานธนบูรณ/วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 3,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานธนบูรณ/วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 32 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

27 จัดซื้อโตะทํางาน

วงเงิน
งบประมาณ
12,900

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

28 จัดซื้อชุดหองทํางาน

59,200

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

29 จัดซื้อชุดโตะประชุม

41,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

30 จัดซื้อไวทบอรดพรอมโครงลอเลื่อน

14,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

9,950

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

31 จัดซื้อโตะประชุม

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 12,900 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
13,500 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
13,800 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 59,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
61,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
62,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 41,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
42,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
43,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 14,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
22,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
23,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,500 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
18,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
20,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 12,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 59,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 41,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 14,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 33 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

32 จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเปดกระจก

วงเงิน
งบประมาณ
48,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 36,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
41,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
43,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 17,900 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
22,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 15,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
21,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 36,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

33 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ

17,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

34 จัดซื้อชั้นวางแผนพับ

15,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

35 จัดซื้อโตะประชาสัมพันธหนาโคง

16,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

36 จัดซื้อตูลําโพงลอลากอเนกประสงค

30,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ตากคอมพิวเตอร
1. หางหุนสวนจํากัด ตากคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด ตากคอมพิวเตอร/
2. หางหุนสวนจํากัด จัสมินเอ็นเทอรไพรส 2000 วงเงิน 29,000 บาท
วงเงิน 29,000 บาท
3. รานกมลการไฟฟา
2. หางหุนสวนจํากัด จัสมินเอ็นเทอร
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
ไพรส 2000/วงเงิน 30,000 บาท
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 30,000 บาท

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
23,900 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
17,800 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 17,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 15,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 34 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

37 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

วงเงิน
งบประมาณ
30,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

38 จัดซื้อเครื่องพิมพ

19,200

ตกลงราคา

1. รานกันเองคอมพิวเตอร
2. รานเปนตอการซอม
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส

39 จางติดตั้งปายประชาสัมพันธหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ

59,000

ตกลงราคา

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1,320,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
4. หางหุนสวนจํากัดหาสิบหาการชาง
5. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 201
6. หางหุนสวนจํากัด โมเดิรนเฮาส
กําแพงเพชร 2017
7. รานสงการชาง
8. บริษัท เจตจันทร คอนสตรัคชั่น จํากัด

40 จางปรับปรุงพื้นที่การใหบริการ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 32,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 32,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
30,000 บาท
1. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
19,200 บาท
2. รานเปนตอการซอม/วงเงิน 19,800 บาท
3. ราน เอ็น.เต.คอมพิวเตอร แอนด
เซอรวิส/วงเงิน 19,800 บาท
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 58,990 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอ
รสตรัคชั่น/วงเงิน 1,090,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน 5,500
บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
1,085,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัดหาสิบหาการชาง/
วงเงิน 1,100,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/วงเงิน 1,145,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด โมเดิรนเฮาส
กําแพงเพชร 2017/วงเงิน 1,270,000 บาท
7. รานสงการชาง/วงเงิน 1,320,000
บาท (คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)
8. บริษัท เจตจันทร คอนสตรัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 1,315,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 19,200 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 58,990 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 1,085,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 35 -

6. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อโตะทํางาน

2

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

3

4

วงเงิน
งบประมาณ
3,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 3,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 3,500 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
6,400 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
4,000 บาท

2,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 2,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
2,200 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
2,100 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 2,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อตูเหล็กบานเปดแบบบิด

9,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
10,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
9,600 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 9,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อชั้นวางรองเทา

4,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
4,400 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
5,000 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 36 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
16,800

วิธีจัดซื้อจัดจาง

5

จัดซื้อกระดานไวทบอรด 2 หนา

ตกลงราคา

6

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

3,000

ตกลงราคา

7

จัดซื้อจอรับภาพ แบบมีขาตั้ง

4,000

ตกลงราคา

8

จัดซื้อตูล็อกเกอร 12 ประตู

12,000

ตกลงราคา

9

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ

6,000

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร
2. รานโสภิดา เฟอรนิเจอร
3. บริษัท เฟอรแฟคตอรี่ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 14,851.60 บาท
2. รานโสภิดา เฟอรนิเจอร/วงเงิน
16,050 บาท
3. บริษัท เฟอรแฟคตอรี่ จํากัด/วงเงิน
16,692 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 3,290 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 3,300 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
3,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 4,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 4,200 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
4,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
วงเงิน 12,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
12,600 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
13,000 บาท
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
วงเงิน 6,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
6,300 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
6,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 14,851.60 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 3,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 37 ที่
10

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อตูจัดซื้อเก็บหนังสือ เอกสาร

วงเงิน
งบประมาณ
5,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ตกลงราคา

11

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

30,000

ตกลงราคา

12

จัดซื้อกลองวงจรปด

8,000

ตกลงราคา

13

จัดซื้อลําโพง

7,000

ตกลงราคา

14

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

15,000

ตกลงราคา

15

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

30,000

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
5,200 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
5,400 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 23,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 22,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
21,000 บาท
1. รานซีทีคอมพิวเตอร
1. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 8,000 บาท
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซีคอมพิวเตอร 9,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซี/วงเงิน
10,000 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/วงเงิน
2. รานโอการไฟฟา
7,000 บาท
3. รานกมลการไฟฟา
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 8,500 บาท
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 7,500 บาท
1. รานซีทีคอมพิวเตอร
1. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 15,000 บาท
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซีคอมพิวเตอร 16,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซี/วงเงิน
17,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร/วงเงิน 31,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
32,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
30,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 21,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานซีทีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานซีทีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 15,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 38 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
20,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

16

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ตกลงราคา

17

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

5,000

ตกลงราคา

18

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

5,500

ตกลงราคา

19

จัดซื้อเครื่องพิมพสีหนากวาง

99,000

ตกลงราคา

20

จัดซื้อเครื่องพิมพสามมิติ

26,000

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร/วงเงิน 29,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
31,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,500 บาท
5,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 5,300 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
4,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,500 บาท
5,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 5,300 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,000 บาท
1. บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด
1. บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด/
บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด/
2. บริษัท วายพี เทรดดิ้ง จํากัด
วงเงิน 98,975 บาท
วงเงิน 98,975 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 2. บริษัท วายพี เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
107,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล/วงเงิน
120,000 บาทคอมพิวเตอร
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
วงเงิน 26,000 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 26,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
28,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
27,900 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 39 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

21

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

วงเงิน
งบประมาณ
27,500

22

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

26,000

ตกลงราคา

23

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

20,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 22,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 21,900 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

24

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

24,000

ตกลงราคา

1. รานซีทีคอมพิวเตอร
1. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 23,500 บาท
2. รานไลนเคพีพี
2. รานไลนเคพีพี/วงเงิน 23,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 24,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 24,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

25

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมโตะ

26,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด ไอ.ที.ซี. คอมพิวเตอร
กําแพงเพชร (1999)
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
วงเงิน 27,500 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 27,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
29,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
28,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 27,000 บาท
วงเงิน 26,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 26,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
26,000 บาท
ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 26,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ไอ.ที.ซี.
คอมพิวเตอรกําแพงเพชร (1999)/วงเงิน
27,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555/
วงเงิน 28,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 26,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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26

จัดซื้อเกาอี้กรรมการตัดสินแบบยืน

วงเงิน
งบประมาณ
7,500

27

จัดซื้อเกาอี้กรรมการตัดสินแบบนั่ง

28

จัดซื้อตะแกรงเก็บบอล

29

จัดซื้อชุดโปรแกรมการเรียนรูโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ

30

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

1. รานธนบูรณ/วงเงิน7,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 7,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 7,600 บาท

9,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

1. รานธนบูรณ/วงเงิน 9,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 9,650 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 9,950 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 9,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

7,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

1. รานธนบูรณ/วงเงิน 7,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 7,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 7,600 บาท

หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

340,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

จัดซื้อรถตูโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

1,250,000

สอบราคา

1. บริษัท สยามนิสสันแมสอด จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด มณี
อิเล็กทรอนิกส/วงเงิน 345,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 340,000 บาท
1. บริษัท สยามนิสสันแมสอด จํากัด/
วงเงิน 1,250,000 บาท

31

จัดซื้อลิฟตบรรทุกและโดยสารประจําอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
พรอมติดตั้ง

1,950,000

สอบราคา

1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน จํากัด

32

จางซอมแซมหลังคาอาคารกีฬาในรม

487,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
สตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
3. นายมาโนช เกตุนอย

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 340,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท สยามนิสสันแมสอด จํากัด/
วงเงิน 1,250,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน จํากัด/
จํากัด/วงเงิน 1,880,000 บาท
วงเงิน 1,880,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
สตรัคชั่น/วงเงิน 486,000 บาท
วงเงิน 485,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
485,000 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน
487,000 บาท
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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33

โครงการสมทบอาคารที่พักนักศึกษา

วงเงิน
งบประมาณ
2,150,000

34

โครงการสมทบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

10,979,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

35

โครงการสมทบอาคารเรียนอเนกประสงค

7,400,300

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

36

โครงการอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค

6,600,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
149,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบ
เพอรตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาท
1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด
2. บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
4. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบ
เพอรตี้

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 149,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบ
เพอรตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาm
1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 147,399,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
(เงินสมทบ จํานวน 2,150,000 บาท)
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
(เงินสมทบ จํานวน 10,979,500 บาท)
หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 148,006,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
(เงินสมทบ จํานวน 7,400,300 บาท)
บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
(เงินสมทบ จํานวน 6,600,000 บาท)

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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7. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
6,000
ตกลงราคา
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
6,400 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
7,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน

2

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต

7,700

ตกลงราคา

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
2. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/วงเงิน
8,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด /วงเงิน
8,400 บาท

3

จัดซื้อกระดานไวทบอรดขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 90x150 ซม.

3,300

ตกลงราคา

1. รานสุรีย/ วงเงิน 3,300 บาท
2. รานคีตศิลป/ วงเงิน 3,800 บาท

รานสุรีย/ วงเงิน 3,300 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

4

จัดซื้อกระดานไวทบอรดขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 80x120 ซม.

550

ตกลงราคา

1. รานสุรีย/ วงเงิน 550 บาท
2. รานคีตศิลป/ วงเงิน 670 บาท

รานสุรีย/ วงเงิน 550 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

5

จัดซื้อกระดานไวทบอรดขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 60 x 90 ซม.

400

ตกลงราคา

1. รานสุรีย/ วงเงิน 400 บาท
2. รานคีตศิลป/ วงเงิน 520 บาท

รานสุรีย/ วงเงิน 400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

6

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

20,000

ตกลงราคา

1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา
1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา
1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา
1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
20,400 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 20,000 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 20,120 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 43 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
4,600
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

7

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรไรสาย

8

จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ

25,900

ตกลงราคา

1. รานพีซัพพลาย
2. รานเดียวออดิแอนดซัพพลาย
3. รานโอ.เค.เซอรวิส

9

จัดซื้อโซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง

44,000

ตกลงราคา

1. รานศิริพร ครุภัณฑ
2. รานเพชรรัตน
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005

10

จัดซื้อบอรดเสียบกระดาษโปสเตอร

27,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานสมบูรณกิจ
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

11

จัดซื้อเครื่องคีมเขาหัวตัวผู RJ45

10,000

ตกลงราคา

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

12

จัดซื้อเครื่องคีมเขาหัวตัวเมีย RJ45

5,000

ตกลงราคา

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 4,750 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
4,600 บาท
1. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 25,900 บาท
2. รานเดียวออดิแอนดซัพพลาย/วงเงิน
31,450 บาท
3. รานโอ.เค.เซอรวิส//วงเงิน 29,000 บาท
1. รานศิริพรครุภัณฑ/วงเงิน 53,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 59,200 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 44,000 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 27,500 บาท
2. รานสมบูรณกิจ/วงเงิน 29,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 29,000 บาท
1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
10,300 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 10,000 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 10,400 บาท
1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
5,100 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 5,000 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 5,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,600 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานพีซัพพลาย/ วงเงิน 25,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 44,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
รานธนบูรณ/วงเงิน 27,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 44 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
15,690
ตกลงราคา
1. รานศิริพร ครุภัณฑ
2. รานเพชรรัตน
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005

13

จัดซื้อชุด Flash กลองถายรูป

14

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

19,900

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

15

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

12,500

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

16

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง

11,800

ตกลงราคา

1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
2. รานโอการไฟฟา
3. รานกมลการไฟฟา

17

จัดซื้อพัดลมไอเย็น

141,000

ตกลงราคา

1. รานศิริพร ครุภัณฑ
2. รานเพชรรัตน
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005

18

จัดซื้อกลองวงจรปด

147,000

ตกลงราคา

1. รานพีซัพพลาย
2. รานเดียวออดิแอนดซัพพลาย
3. รานโอ.เค.เซอรวิส

19

จัดซื้อชุดอุปกรณคอมพิวเตอรประกอบการเรียนการสอน

133,450

ตกลงราคา

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค
3. รานเจอารโอเอเทคนิคเซอรวิส

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 15,690 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานศิริพรครุภัณฑ/วงเงิน 17,500 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 16,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 15,690 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 19,900 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 19,900 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
20,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
21,900 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 12,500 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 12,500 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
13,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
13,500 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/วงเงิน
บริษทั ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
11,800 บาท
วงเงิน 11,800 บาท
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 12,600 บาท
คัดเลือกผูเ สนอราคาต่ําสุด
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 12,600 บาท
1. รานศิริพรครุภัณฑ/วงเงิน 150,000 บาท หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 159,000 บาท
วงเงิน 141,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 141,000 บาท
1. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 147,000 บาท
รานพีซพั พลาย/
2. รานเดียวออดิแอนดซัพพลาย/วงเงิน
วงเงิน 147,000 บาท
170,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานโอ.เค.เซอรวิส//วงเงิน 165,000 บาท
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 133,450 บาท
วงเงิน 133,450 บาท
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค/วงเงิน 144,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานเจอารโอเอเทคนิค/
วงเงิน 145,000 บาทเซอรวิส
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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8. เงินนอกงบประมาณ (บัณฑิต)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อโตะประชุม

13,500

ยกเลิกโครงการ

2

จัดซื้อเกาอี้สําหรับผูเขารวมประชุม

26,100

ยกเลิกโครงการ

3

จัดซื้อปายหนาตึก ขนาดฐาน 240 x 60 ซม.

30,000

ยกเลิกโครงการ

4

จัดซื้อชุดโตะเกาอี้ 8 ที่นั่ง

75,000

ยกเลิกโครงการ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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9. เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วงเงินตาม
สัญญา 219,590,000 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

2

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักนักศึกษา (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
50,200,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2561

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
9,157,946 ประกวดราคา 1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส
อิเล็กทรอนิกส จํากัด
(e-bidding)
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

2,925,900

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพเพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จางกอสรางอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 150,000,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2562

11,614,062

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด
2. บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
4. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 147,399,000 บาท

บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

4

จัดซื้อรถตูโดยสาร จํานวน 2 คัน
(วงเงินงบประมาณ 2,999,000 บาท)

1,499,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท โตโยตา เจาพระยา นครสวรรค
จํากัด
2. บริษัท โตโยตากําแพงเพชร ผูจาํ หนาย
โตโยตา (1988) จํากัด

1. บริษัท โตโยตากําแพงเพชร
ผูจําหนายโตโยตา (1988) จํากัด/
วงเงิน 2,999,000 บาท

บริษัท โตโยตากําแพงเพชร
ผูจําหนายโตโยตา (1988) จํากัด/
วงเงิน 2,999,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

5

จางออกแบบหอปฏิบัตธิ รรม

160,000

วิธีกรณีพิเศษ

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง/วงเงิน 160,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง/
วงเงิน 160,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

6

จางปรับปรุงโครงสรางสําหรับติดตั้งพระบรมรูปเฉลิมพระเกียรติ
และปายประตูทางเขา-ออก

79,700

ตกลงราคา

1. ราน ช.โลหะกิจ

1. ราน ช.โลหะกิจ/วงเงิน 79,700 บาท

ราน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 79,700 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 47 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
401,648
ตกลงราคา
1. รานสมพงษการชาง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

7

จางปรับปรุงซอมแซมหอพักราชาวดี

1. รานสมพงษการชาง/วงเงิน
401,648 บาท

8

จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

855,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 855,000 บาท

9

จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

745,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 745,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 401,648 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 855,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 745,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง) โครงการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินอุดหนุน)
วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
20,500
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

เครื่องพิมพหัวเข็ม จํานวนเข็มพิมพ 24 เข็มพิมพ แครสั้น
ความละเอียดในการพิมพ 360x360 จุด/นิ้ว หนวยความจํา 128 KB

2

เครื่องพิมพ ความเร็วขาวดํา 19 หนา/นาที สี 19 หนา/นาที
ความละเอียด 600 x 600 dpi

15,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

3

เครื่องสํารองไฟฟา 700 วัตต / 1400 เวอรจิเนีย แรงดันขาออกที่
กําหนด 230V ความถี่ขาออก 50/60 Hz +/- 1 Hz

14,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 20,500 บาท
วงเงิน 20,500 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
22,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
21,900 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,900 บาท
วงเงิน 15,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 16,200 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 16,200 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,000 บาท
วงเงิน 14,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 14,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 14,200 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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2. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินรายจายอื่น)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
492,200
ตกลงราคา
1. บริษัท ผัสสะ อินสตอลเลชัน อารต จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ผัสสะ อินสตอลเลชัน อารต บริษัท ผัสสะ อินสตอลเลชัน อารต จํากัด/
จํากัด/วงเงิน 492,200 บาท
วงเงิน 492,200 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/
27,800 บาท
วงเงิน 27,800 บาท
2. บริษัท โพสเซส ซายน จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
31,000 บาท
3. บริษัท ณชิต จํากัด/วงเงิน 29,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา
เซลลแอนดเซอรวิส/วงเงิน 15,600 บาท เซลลแอนดเซอรวิส/วงเงิน 15,600 บาท
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค/วงเงิน 15,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 16,190 บาท
1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
42,400 บาท
วงเงิน 42,400 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 46,22 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 44,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จางผลิตและติดตั้งนิทรรศการ “ตามรอยพระบาทยาตราเมือง
กําแพงเพชร”

2

จัดซื้อชุดแผนกรองแสง LRGB สําหรับใชในกลองถายภาพทาง
ดาราศาสตร ขนาด 36 มิลลิเมตร เคลือบดวยอารกอน

27,800

ตกลงราคา

1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท โพสเซส ซายน จํากัด
3. บริษัท ณชิต จํากัด

3

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ชองตอไมค 2 ชอง กําลังขับ720W
ความดัง105.5db เชื่อมตอSmartphone
และทีวีผาน HDMI ARC/Analog/Composite

15,600

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา
เซลลแอนดเซอรวิส
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค
3. รานโมฬีคอมพิวเตอร

4

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
รับสงขอมูลความถี่ 2.4 GHz/5GHz มาตรฐาน IEEE802.11a,IEEE
802.11b/g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a

42,400

ตกลงราคา

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

5

จัดซื้อโมเดลกําเนิดอัญมณี

35,000

ตกลงราคา

1. รานทวีศิลป
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด มีเดีย
3. รานญาดา ดีไซน

1. รานทวีศิลป/วงเงิน 35,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด
มีเดีย/วงเงิน 50,000 บาท
3. รานญาดา ดีไซน/วงเงิน 45,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 35,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

6

จัดซื้อปายชื่อกําเนิดอัญมณี

7,000

ตกลงราคา

1. รานทวีศิลป
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด มีเดีย
3. รานญาดา ดีไซน

1. รานทวีศิลป/วงเงิน 7,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด
มีเดีย/วงเงิน 8,500 บาท
3. รานญาดา ดีไซน/วงเงิน 8,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 50 วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
28,000
ตกลงราคา
1. รานทวีศิลป
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด มีเดีย
3. รานญาดา ดีไซน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 28,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

7

จัดซื้อตูไฟเคลื่อนที่คําอธิบายกําเนิดอัญมณี

8

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 24 port PoE 10/100/1000
24G 2SFP PPoE+185W

69,000

ตกลงราคา

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด

1. บริษัท เอ-มาสเตอร จํากัด/วงเงิน
72,225 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 69,000 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 70,500 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 69,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

9

จัดซื้อบอรดนิทรรศการ

14,400

ตกลงราคา

1. รานทวีศิลป
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด มีเดีย
3. รานญาดา ดีไซน

1. รานทวีศิลป/วงเงิน 14,400 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด
มีเดีย/วงเงิน 17,600 บาท
3. รานญาดา ดีไซน/วงเงิน 14,400 บาท

รานทวีศิลป/วงเงิน 14,400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

10

จัดซื้อปายชื่อศูนยเมียนมารศึกษา

3,200

ตกลงราคา

1. รานทวีศิลป
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด มีเดีย
3. รานญาดา ดีไซน

1. รานทวีศิลป/วงเงิน 3,200 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด
มีเดีย/วงเงิน 4,000 บาท
3. รานญาดา ดีไซน/วงเงิน 5,000 บาท

รานทวีศิลป/วงเงิน 3,200 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

11

จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณ กําลัง 600 วัตต
ชองทางเชื่อม 10 ชอง

10,000

ตกลงราคา

1. รานทิพยอะไหล
2. รานสตาร
3. รานพีซัพพลาย

1. รานทิพยอะไหล/วงเงิน 10,000 บาท
2. รานสตาร/วงเงิน 12,000 บาท
3. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 11,000 บาท

รานทิพยอะไหล/วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

12

จัดซื้อชุดลําโพงสําหรับหองประชุม (4 ตัว) ขนาด 15 นิ้ว
กําลังขับ 250 วัตต

15,600

ตกลงราคา

1. รานทิพยอะไหล
2. รานสตาร
3. รานพีซัพพลาย

1. รานทิพยอะไหล/วงเงิน 15,100 บาท
2. รานสตาร/วงเงิน 19,600 บาท
3. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 20,000 บาท

รานทิพยอะไหล/วงเงิน 15,100 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานทวีศิลป/วงเงิน 28,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ณัฐดีไซน แอนด
มีเดีย/วงเงิน 32,000 บาท
3. รานญาดา ดีไซน/วงเงิน 30,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 51 วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
44,000
ตกลงราคา
1. รานพิมพดี
2. รานอารตมีเดีย

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. รานพิมพด/ี วงเงิน 44,000 บาท
2. รานอารตมีเดีย/วงเงิน 54,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13

จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ 2 ดาน
ขนาดกวาง 135 x สูง 225 x หนา 25 ซม. โครงสรางเหล็กกลอง
1x1 นิ้ว ปดพลาสวูดหนา 5 มม. พรอมลอ

14

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Inter Corei7-6498DU
2.5GHz RAM 8GB DDR4 HDD 1TH Display 15.6 inch

23,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 24,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 23,500 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

15

จัดซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับผูเขารวประชุม ยาว 50 ซม. ตัวเครื่อง
ผลิตจาก Plastic เกรดสูง มีปุมสั่งปดเปดและปรับระดับเสียง

20,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 22,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 21,200 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

16

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ความสวาง 3,200 ANSI
Lumens ความละเอียด 1,024x762XGA คา Contrast 2,000:1
ขนาดภาพ 30-300"

25,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 25,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 25,300 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 25,500 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 25,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานพิมพด/ี วงเงิน 44,000 บาท
2. รานอารตมีเดีย/วงเงิน 54,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ที่
1

วงเงิน
งบประมาณ
จัดซื้อผามานพรอมติดตั้ง มานมวนขนาด 4.68 x 1.68 ม. จํานวน 2 ชุด
49,566
ขนาด 4.68 x 1.78 ม. จํานวน 1 ชุด และปรับแสง
ขนาด 4.68 x 1.78 ม. จํานวน 2 ชุด ขนาด 4.45 x 1.78 ม.
จํานวน 1 ชุด ขนาด 0.96 x 0.6 ม. จํานวน 1 ชุด
งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

2

จัดซื้อพัดลมโคจรพรอมติดตั้ง

26,400

ตกลงราคา

3

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU ระบบไฟฟา
220V/1Ph/50Hz กําลังไฟฟา 3.7 kw/Hr. คา EER 9.80

96,000

ตกลงราคา

4

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,994.15 BTU ระบบไฟฟา
220V คาEER 11.71 ประหยัดไฟเบอร 5 รีโมทมีสายพรอมติดตั้ง

43,500

ตกลงราคา

5

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค

480,000

ตกลงราคา

6

จัดซื้อโตะประชุม โครงสรางทําจากไมปาติเกิ้ลบอรด
ปดผิวดวยเมลามีน ขนาด 18 x 90 x 75 เซนติเมตร

7,500

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. รานสามยอดอลูมินั่ม
2. รานเอนกผามาน
3. รานมานิตยผามาน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานมานิตยผามาน/
วงเงิน 49,566 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานสามยอดอลูมินั่ม/
วงเงิน 52,121 บาท
2.รานเอนกผามาน/วงเงิน 51,011 บาท
3. รานมานิตยผามาน/วงเงิน
49,566 บาท
1. รานจักรวาลไฟฟา
1. รานจักรวาลไฟฟา/วงเงิน 26,400 บาท
รานอาณาจักรไฟฟา/
2. หางหุนสวนจํากัด บีทรีที เทรดดิ้ง
2. หางหุนสวนจํากัด บีทรีที เทรดดิ้ง/
วงเงิน 26,400 บาท
3. รานอาณาจักรไฟฟา
วงเงิน 27,360 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานอาณาจักรไฟฟา/วงเงิน 27,840 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
2. รานพงษชัย
วงเงิน 96,000 บาท
วงเงิน 96,000 บาท
3. รานสุรชัยการไฟฟา
2. รานพงษชัย/วงเงิน 99,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานสุรชัยการไฟฟา/วงเงิน 98,000 บาท
1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น
1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
2. หางหุนสวนจํากัด พลอยแอรวิศวกรรม 43,500 บาท
43,500 บาท
3. ราน เอส.ซี.แอรวิศวกรรม
2. หางหุนสวนจํากัด พลอยแอร
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วิศวกรรม/วงเงิน 51,000 บาท
3. ราน เอส.ซี.แอรวิศวกรรม/วงเงิน
43,500 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
วงเงิน 480,000 บาท
วงเงิน 480,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 490,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร วงเงิน 7,500 บาท
วงเงิน 7,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
2.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่าํ สุด
วงเงิน 8,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 8,000 บาท
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 53 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

7

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 16,000 BTU
คอมเพรสเซอรแบบโรตารี่ ไฟฟา 1 เฟส 220v ความถี่ 50Hz
คา EER 12.80 พรอมติดตั้ง

8

จัดซื้อเครื่องพิมพ ความเร็วขาวดํา 20 แผน/นาที
Scan 1,200dpi Copy ขาวดํา 20 แผน/นาที
Fax รับสงความเร็ว 3 วินาที/แผน

9

วงเงิน
งบประมาณ
26,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น
2. ราน เอส.ซี.แอรวิศวกรรม

14,200

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา Power800VA/320 Watt Batt
12V5Ah*1 Output Voltage 220V Output Frequency
50Hz เตารับแบบ Universal 4 ชอง

3,800

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

10

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร ความละเอียด 600 dpi
ความเร็ว 18 แผน/นาที ชองใสกระดาษ 150 แผน หนวยความจํา 8
MB Hi-Speed USB 2.0

7,200

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น

11

จัดซื้อรถเข็นพวงทายรถมอเตอรไซด ขนาดความกวาง 78 ซม.
ความยาว 110 ซม. วงลอขนาด 28 นิ้ว
จัดซื้อโตะขนาด 120 x 60 x 75 ซม. แผนTOP Particle Board
หนา 25 มม. เกาอี้ฟองน้ําบุหนัง ขนาด 54x54x84 ซม.
ทาวแขน/ขาพลาสติกลอเลื่อน 5 แฉก

5,600

ตกลงราคา

99,000

ตกลงราคา

1. รานสกลพาณิชย
2. รานรุงเจริญคาถัง
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

12

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
วงเงิน 26,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
วงเงิน 26,500 บาท
2. ราน เอส.ซี.แอรวิศวกรรม/วงเงิน
31,000 บาท
1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 14,200 บาท
วงเงิน 14,200 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
14,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
14,500 บาท
1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 3,800 บาท
วงเงิน 3,800 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
4,780 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
4,400 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,200 บาท
วงเงิน 7,200 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
9,180 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
7,580 บาท
1. รานสกลพาณิชย/วงเงิน 5,800 บาท รานรุงเจริญคาถัง/วงเงิน 5,600 บาท
2. รานรุงเจริญคาถัง/วงเงิน 5,600 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 99,000 บาท
วงเงิน 99,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 102,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 100,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 54 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
209,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

13

จัดซื้อแผนรองพื้นฟลอรเชียรลีดดิ้ง

14

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ระบบแรงดันไฟฟา
220v 50Hz ประหยัดไฟเบอร 5 พรอมติดตั้ง

34,200

ตกลงราคา

15

จางเหมาปรับปรุงรูปพระบรมฉายาลักษณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) และหอประชุมรัตนอาภา
จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร ระบบแท็งคหมึก 4 สี
ความเร็วขาวดํา 33 แผน/นาที ความเร็วสี 15 แผน/นาที
ความละเอียด 5,760 x 1,440 dpi

55,900

ตกลงราคา

6,100

ตกลงราคา

17

จัดซื้อเครื่องพิมพ All in one
Print/Copy/Scan/Duplex/Network
ความเร็วพิมพ 28 แผน/นาที (ขาวดํา)
ความละเอียด 1,200x1,200dpi

15,000

ตกลงราคา

18

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU
ระบบแรงดันไฟฟา 220v
ความถี่ 50Hertz ประหยัดไฟเบอร 5 พรอมติดตั้ง

39,800

ตกลงราคา

19

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ความสวาง 3,300 ANSI Lumens
ความละเอียด 800X600 (SVGA) Contrast 20,000:1
ขนาดภาพ 50"-250"

10,900

ตกลงราคา

16

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร วงเงิน 209,500 บาท
วงเงิน 209,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 29,700 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 29,720 บาท
1. รานพี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. รานพี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
รานพี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
วงเงิน 34,200 บาท
วงเงิน 34,200 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานโมเดิรนอารต
1. รานโมเดิรนอารต/
รานโมเดิรนอารต/วงเงิน 55,900 บาท
วงเงิน 55,900 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานไอทีเซอรวิส
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 6,100 บาท
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 6,100 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานพะลานคอมพิวเตอร
6,590 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
7,490 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 15,000 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 15,000 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานพะลานคอมพิวเตอร
16,500 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
18,000 บาท
1. ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
ราน พี.เอส.วิศวกรรมเครื่องเย็น/
2. รานสุเทพเอ็นจิเนียริ่ง แอร แอนด
วงเงิน 39,800 บาท
วงเงิน 39,800 บาท
เซอรวิส
2. รานสุเทพเอ็นจิเนียริ่ง แอร แอนด
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
เซอรวิส/วงเงิน 41,100 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ไอ.ที.ซี. คอมพิวเตอร 1. หางหุน สวนจํากัด ไอ.ที.ซี. คอมพิวเตอร
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
กําแพงเพชร (1999)
กําแพงเพชร (1999) /วงเงิน 12,900 บาท
วงเงิน 10,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555
วงเงิน 10,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555/
วงเงิน 12,900 บาท
ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 55 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

20

จัดซื้อมานปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3 x 2 เมตร พรอมราง
อลูมิเนียม พรอมติดตั้ง

21

จัดซื้อเครื่องพิมพ MultiFunction Printer
(Print/Copy/Scan/Fax/ADF Duplex Print) ระบบแท็งคหมึก 4 สี

22

วงเงิน
งบประมาณ
5,760

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. รานอัจฉริยะโพธา
2. รานเอนกผามาน
3. รานมานิตยผามาน

36,900

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องอานบัตรสมารทการด และ RIUD Mifare
133.56MHz รองรับการเชื่อมตอ USB 2.0 ความเร็วสูง

4,600

ตกลงราคา

23

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ระบบดูแหง/น้ํา/เปาลม กําลังดูด 1,600 วัตต
ระบบกรองฝุน Micro filter ความจุฝุน 30 ลิตร ที่เก็บฝุนถุงผา

5,990

ตกลงราคา

24

จัดซื้อตูเชื่อมไฟฟา ระบบอินเวอรเตอรแบบอารค กระแสแรง
ไฟฟา 200A กําลังไฟฟา 7.9 KVA แรงดัน 220 โวลล

4,300

ตกลงราคา

25

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA/480W

1,950

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. รานอัจฉริยะโพธา/วงเงิน 5,800 บาท
รานมานิตยผามาน/
2.รานเอนกผามาน/วงเงิน 6,000 บาท
วงเงิน 5,760 บาท
3. รานมานิตยผามาน/วงเงิน 5,760 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 36,900 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 36,900 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
39,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
37,500 บาท
1. ราน ไลท เคพีพี
1. ราน ไลท เคพีพ/ี วงเงิน 4,600 บาท
ราน ไลท เคพีพ/ี วงเงิน 4,600 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานดู ดอร วาห อินดีเดเวล
วงเงิน 4,900 บาท
3. รานดู ดอร วาห อินดีเดเวล/วงเงิน
4,850 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา
1. หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา หางหุนสวนจํากัด ศรีเพชรการไฟฟา
เซลลแอนดเซอรวิส
เซลลแอนดเซอรวิส/วงเงิน 5,990 บาท เซลลแอนดเซอรวิส/วงเงิน 5,990 บาท
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค/วงเงิน 7,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานโมฬีคอมพิวเตอร
3. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 8,000 บาท
1. รานจรูญพานิช
1. รานจรูญพานิช/วงเงิน 4,500 บาท
บริษัท วออินเตอรเทรด จํากัด/
2. รานสมเดชการชาง
2. รานสมเดชการชาง/
วงเงิน 4,300 บาท
3. บริษัท วออินเตอรเทรด จํากัด
วงเงิน 4,390 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. บริษัท วออินเตอรเทรด จํากัด/วงเงิน
4,300 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
วงเงิน 1,950 บาท
วงเงิน 1,950 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
2,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
2,200 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 56 ที่
26

วงเงิน
งบประมาณ
จัดซื้อชุดโตะอานหนังสือพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ที่นั่ง พรอมกระจก
26,000
ปูโตะ
งานจัดซื้อจัดจาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพาณิชย
3. รานที่นอนเพชร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
26,000 บาท
2. รานสุริยวงศพาณิชย/
วงเงิน 28,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 27,600 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,290 บาท

27

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed
Camera) แบบติดตั้งภายในอาคาร

7,290

ตกลงราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

28

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed
Camera) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร

29,960

ตกลงราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 29,960 บาท

29

จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค สําหรับวางและเข็นสิ่งของ

7,400

ตกลงราคา

1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน)/วงเงิน 7,400 บาท

30

จัดซื้อเครื่องชวยสอนไรสายแบบหิ้ว ลําโพง 6.5”
กําลังขับสูงสุด 50 วัตต

43,500

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,900 บาท

31

จัดซื้อไมโครโฟน ผลิตจากโลหะทั้งตัว
พรอมสายแจคยาว 15 เมตร

18,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,000 บาท

32

จัดซื้ออุปกรณกลองเหล็ก ปลั๊กไฟ เบรกเกอรสําหรับควบคุม
กุญแจสําหรับล็อคกลอง พรอมรางพลาสติกติดตั้ง

15,200

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,200 บาท

33

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใตฝา ขนาด 12,000 BTU
จํานวน 2 เครื่อง พรอมติดตั้งระบบไฟฟา

55,600

ตกลงราคา

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 55,600 บาท

34

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส แบบตอประปา 3 หัวกอก
พรอมติดตั้ง

21,000

ตกลงราคา

1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
วงเงิน 21,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
วงเงิน 26,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,290 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 29,960 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/
วงเงิน 7,400 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,900 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,200 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 55,600 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
วงเงิน 21,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 57 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

35

จัดซื้อโตะสําหรับอาจารย ขนาดกวาง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
ผลิตจากไมพารติเกิ้ลบอรด แผน TOP ปดดวย PVC มีลิ้นชัก
พรอมกุญแจ

36

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,237 BTU
ประจําหองประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

37

วงเงิน
งบประมาณ
15,200

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,200 บาท

70,800

ตกลงราคา

1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,237 BTU ประจําหองทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย อาคารกีฬาในรม

78,300

ตกลงราคา

1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

38

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,099 BTU
ประจําหองพักอาจารย อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

28,000

ตกลงราคา

1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

39

จัดซื้อกลองบันทึกภาพ ประมวลผล Dual DIGIC 6 Image
ความละเอียด 20.2MP ขนาดจอ 3" พรอมแฟลช
Guide number 60 (m ISO 100 at 200mm)
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ปรับลมได 3 ระดับ รัศมีสายได
15/30 และ 50 องศา

77,880

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/วงเงิน
64,300 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 63,800 บาท
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
70,800 บาท
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/วงเงิน
71,800 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 71,300 บาท
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
63,450 บาท
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/วงเงิน
27,100 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 24,900 บาท
3. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
23,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 77,880 บาท

29,700

ตกลงราคา

1. รานจักรวาลไฟฟา
2. หางหุนสวนจํากัด บีทรีที เทรดดิ้ง
3. รานอาณาจักรไฟฟา

40

วิธีจัดซื้อจัดจาง

1. รานจักรวาลไฟฟา/
วงเงิน 31,200 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด บีทรีที เทรดดิ้ง/
วงเงิน 31,800 บาท
3. รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 29,700 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,200 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
63,450 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
63,450 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/วงเงิน
23,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 77,880 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 29,700 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 58 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

41

จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณแบบ 10/100/1000 Base-X
ขนาด 24 ชอง พรอม Uplink 10 Gpbs

42

จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณ 10/100/1000
ขนาด 24 พอรตแบบ PoE

43

จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณแบบ 10/100/1000 Base-T
ขนาด 24 ชอง พรอม Uplink 10 Gpbs

44

จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา

45

วงเงิน
งบประมาณ
223,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

68,000

ตกลงราคา

208,900

ตกลงราคา

8,000

ตกลงราคา

จัดซื้อที่นอนพรอมหมอน

27,360

ตกลงราคา

46

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม

3,500

ตกลงราคา

47

จัดซื้อบันได

3,870

ตกลงราคา

48

จัดซื้อรถเข็น

5,600

ตกลงราคา

49

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงในหองเรียนพรอมติดตั้งกลองเหล็กใส
เครื่องเสียงและปลั๊กไฟ (เครื่องเสียง/ไมโครโฟนพรอมสาย 4.5ม./
ลําโพง 6")

54,000

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
วงเงิน 223,000 บาท
222,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
222,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
วงเงิน 68,000 บาท
67,550 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
67,550 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
วงเงิน 208,900 บาท
208,450 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
208,450 บาท
1. รานบุญเฮง
1. รานบุญเฮง/วงเงิน 8,000 บาท
รานบุญเฮง/วงเงิน 8,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานเจริญผลเฟอรนิเจอร
1. รานเจริญผลเฟอรนิเจอร/วงเงิน
รานเจริญผลเฟอรนิเจอร/วงเงิน
27,360 บาท
27,360 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานบุญเฮง
1. รานบุญเฮง/วงเงิน 3,500 บาท
รานบุญเฮง/วงเงิน 3,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรงวนฮง 2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หลี
งวนฮงหลี/วงเงิน 4,000 บาท
1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)/
(มหาชน)/วงเงิน 3,870 บาท
วงเงิน 3,870 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานรุงเจริญคาถัง
1. รานรุงเจริญคาถัง/วงเงิน 5,600 บาท รานรุงเจริญคาถัง/วงเงิน 5,600 บาท
2. รานสกลพาณิชย
2. รานสกลพาณิชย/วงเงิน 5,720 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร วงเงิน 54,000 บาท
วงเงิน 54,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 60,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 59 วงเงิน
งบประมาณ
692,000

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

50

จัดซื้อครุภัณฑโปรแกรมระบบการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง

51

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพรอมติดตั้ง
ขนาด 36,319.41 บีทียู ไฟ 380V ประจําหองสํานักงานรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53,900

ตกลงราคา

52

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพรอมติดตั้ง
ขนาด 25,100 บีทียู ไฟ 220V ประจําหองเรียน 3105
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

71,300

ตกลงราคา

53

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตูตั้งพื้นพรอมติดตั้ง
ขนาด 36,000 บีทียู ไฟ 380V ประจําหองปฏิบัติการโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย

145,500

ตกลงราคา

54

จัดซื้อแผนยางปูพื้นจิ๊กซอว

108,000

ตกลงราคา

55

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร ความละเอียด 600dpi
ความเร็ว 18 แผน/นาที รองรับงานพิมพสูงสุด 5,000 แผน/เดือน
ชองใสกระดาษ 150 แผน
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร ขนาดกวาง 80 X ลึก 60 X สูง 75 ซม.
หนาโตะไมพารติเกิ้ลบอรด หนา 28 มม. ขาโตะ 19 มม. แผน
คียบอรดเลื่อนเขาออก
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดกวาง 58 x ลึก 60 x สูง 89 ซม. ที่นั่ง
เปนโครงเหล็กปดฟองน้ําบุดวยหนังเทียม PVC ขาเกาอี้ 5 แฉก
พรอมลอเลื่อน
จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด กวาง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
หนาโตะเปนไมพารติเกิ้ลบอรด หนา 28 มม.ปดขอบดวย PVC
มี 2 ลิ้นชัก

3,600

ตกลงราคา

7,000

ตกลงราคา

4,170

ตกลงราคา

14,700

ตกลงราคา

56
57
58

วิธีจัดซื้อจัดจาง
สอบราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
2. บริษัท สคริปท พอรต เทคโนโลยี จํากัด วงเงิน 691,500 บาท
วงเงิน 691,500 บาท
2.บริษัท สคริปท พอรต เทคโนโลยี จํากัด/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 692,000 บาท
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น
วงเงิน 52,900 บาท
วงเงิน 52,900 บาท
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 53,100 บาท
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น
วงเงิน 68,000 บาท
วงเงิน 68,000 บาท
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 71,300 บาท
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
รานพีเอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น
วงเงิน 117,000 บาท
วงเงิน 117,000 บาท
2. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 145,500 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 108,000 บาท
วงเงิน 108,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 3,600 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 3,600 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
วงเงิน 7,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,170 บาท
วงเงิน 4,170 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,700 บาท
วงเงิน 14,700 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 60 ที่
59

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้ออุปกรณรับ-สงขยายสัญญาณ HDMI ระดับ Full HD
1080P ผานสาย UTP

วงเงิน
งบประมาณ
75,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
75,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 75,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอส.เอส.
กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด/
วงเงิน 16,692 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอส.เอส.
กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด/
วงเงิน 3,317 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานชัยชยุตภัณฑ/วงเงิน 135,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 141,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

60

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย (ถังเขียว) ขนาด 10lbs

16,692

ตกลงราคา

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอ
ส.เอส. กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอส.เอส.
กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด/วงเงิน
16,692 บาท

61

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย (ถังเขียว) ขนาด 5lbs

3,317

ตกลงราคา

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอ
ส.เอส. กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ.เอส.เอส.
กําแพงเพชร พิทกั ษทรัพย จํากัด/วงเงิน
3,317 บาท

135,000

ตกลงราคา

1. รานชัยชยุตภัณฑ

1. รานชัยชยุตภัณฑ/วงเงิน 135,000 บาท

63

จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร
(1 ชุด / 4 ใบ สีแดง,สีเขียว, สีเหลือง, สีน้ําเงิน)
จัดซื้อโตะพรอมมานั่งชนิด 6 ที่นั่ง

141,500

ตกลงราคา

64

จัดซื้ออุปกรณเครือขายไรสายประจําบานพัก

159,216

ตกลงราคา

65

จัดซื้อโคมไฟแสงสวาง LED 120 Watt. Waranty 3 year.

297,000

ตกลงราคา

66

จัดซื้อเสาไฟถนน ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 8 เมตร

87,500

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร วงเงิน 141,500 บาท
2. หางหุน สวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
วงเงิน 142,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 143,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เคซีพี กรุป 2015
1. หางหุนสวนจํากัด เคซีพี กรุป 2015/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
วงเงิน 159,216 บาท
วงเงิน 157,932 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 157,932 บาท
3. บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด/
วงเงิน 159,000 บาท
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 296,989.20 บาท
วงเงิน 296,989.20 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 87,483.20 บาท
วงเงิน 87,483.20 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

62

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 61 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

67

จัดซื้อตูควบคุมระบบแสงสวาง

68

จัดซื้อตอมอสําหรับเสาไฟถนน สูง 8 เมตร

69

วงเงิน
งบประมาณ
5,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

32,900

ตกลงราคา

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

จางปรับปรุงซอมแซมฝาเพดาน หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ

62,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

70

จางซอมแซมฝาเพดานและจุดรัว่ ซึม

62,520

ตกลงราคา

1. นายเกษม แจมแจง

71

79,100

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

72

จางปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ําหองน้ํา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จางปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร

31,701

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

73

จางปรับปรุงพื้นหองสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6,425

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย

74

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยการแพทยทางเลือก

280,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ช. เกษมสงเสริม
2. รานเอสบีคอนสตรัคชั่น

75

จางติดตั้งกระจก Temper เขียวใส หนา 12 มิล ขนาด 1X2
เมตร กระจกอบรอน บานเปลือย พรอมอุปกรณติดตั้ง

13,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

76

จางปรับปรุงอาคารคหกรรม

68,960

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

77

จางปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟา อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

68,960

ตกลงราคา

1. รานสงการชาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 4,646.50 บาท
วงเงิน 4,646.50 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 132,881.10 บาท
วงเงิน 132,881.10 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 62,000
ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 62,000 บาท
บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายเกษม แจมแจง/
นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน 62,520 บาท
วงเงิน 62,520 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 79,100 บาท ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 79,100 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 31,701 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 31,701 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1.หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 6,425 บาท
พาณิชย/วงเงิน 6,425 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด ช. เกษมสงเสริม/
หางหุนสวนจํากัด ช. เกษมสงเสริม/
วงเงิน 279,069.80 บาท
วงเงิน 279,069.80 บาท
2. รานเอสบีคอนสตรัคชั่น/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
279,869.90 บาท
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 13,000 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 13,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
68,960 บาท
วงเงิน 68,960 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานสงการชาง/วงเงิน 68,960 บาท
รานสงการชาง/วงเงิน 68,960 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 62 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

78

จางปรับปรุงหองเรียนศูนยการแพทยทางเลือก

79

จางติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณหนาอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร

80

วงเงิน
งบประมาณ
25,560

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

40,411.44

ตกลงราคา

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

จางปรับปรุงโรงจอดรถฝายยานพาหนะเดิม

144,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม
2. นายดํารง ชัยทัศน

81

จางเหมาซอมแซมประตูระบายน้ําคลองไพร

54,110

ตกลงราคา

1. นายชนินท ชัยทัศน

82

จางซอมแซมบอเกรอะอาคารศูนยวจิ ัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

65,900

ตกลงราคา

1. นายสําราญ เกษพวง

83

จางปรับปรุงหลังคาอาคารเกษตร

356,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
3. นายมาโนช เกตุนอย

84

จางติดตั้งเคานเตอร หองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคาร 14

6,500

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

85

จางเหมาซอมแซมรั้วและหลังคาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร

45,760

ตกลงราคา

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย

86

จางปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

218,700

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
3. นายมาโนช เกตุนอย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 25,560 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 25,560 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 40,411.44 บาท
วงเงิน 40,411.44 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 136,000 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
2. นายดํารง ชัยทัศน/วงเงิน 141,382 บาท
วงเงิน 136,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
1. นายชนินท ชัยทัศน/
นายชนินท ชัยทัศน/
วงเงิน 54,110 บาท
วงเงิน 54,110 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายสําราญ เกษพวง/
นายสําราญ เกษพวง/
วงเงิน 65,900 บาท
วงเงิน 65,900 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 354,000 บาท
วงเงิน 354,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 356,000 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน 356,000 บาท
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 6,500 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 6,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/วงเงิน
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
45,760 บาท
วงเงิน 45,760 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 217,000 บาท
วงเงิน 217,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 218,500 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน 218,700 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 63 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

87

จางปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําอาคาร 22 จํานวน 1 งาน

88

จางปรับปรุงหองผลิตสื่อสิ่งพิมพ

89

วงเงิน
งบประมาณ
21,380

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

1. นายมาโนช เกตุนอย

1. นายมาโนช เกตุนอย/
วงเงิน 21,380 บาท

142,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม
2. นายดํารง ชัยทัศน

จางปรับปรุงพื้นหองสมุด (หองโถงอานหนังสือ ชั้น 1) อาคาร
บรรณราชนครินทร

96,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 136,310 บาท
2. นายดํารง ชัยทัศน/
วงเงิน 138,075 บาท
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 96,000 บาท

90

จางปรับปรุงซอมแซมหลังคาบานพักอาจารย

78,000

ตกลงราคา

1. รานสมพงษการชาง

1. รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 78,000 บาท

91

จางปรับปรุงและซอมแซมหองปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

52,800

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 52,800 บาท

92

จางปรับปรุงหองเก็บครุภัณฑ โปรแกรมเทคโนโลยีกอสราง

244,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เค ที คอน
สตรัคชั่น
3. หางหุนสวนจํากัด ฐิติวิชาญ

93

จางซอมแซมถนนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

55,000

ตกลงราคา

1. นายกมล ศรีตะลา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
243,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เค ที คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 244,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ฐิติวิชาญ/วงเงิน
244,000 บาท
1. นายกมล ศรีตะลา/
วงเงิน 55,000 บาท

94

จางซอมแซมหอพักนักศึกษา (หอพุทธรักษา)

445,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
3. นายมาโนช เกตุนอย

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 217,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร/
วงเงิน 445,500 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/
วงเงิน 445,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
นายมาโนช เกตุนอย/
วงเงิน 21,380 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 136,310 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 96,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 78,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 52,800 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 243,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

นายกมล ศรีตะลา/
วงเงิน 55,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 443,400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 64 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

95

จางเหมาซอมแซมหลังคาอาคารบรรณราชนครินทร

96

จางซอมแซมโรงเรียนอนุบาลและอาคาร 12

97

วงเงิน
งบประมาณ
23,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานสงการชาง/วงเงิน 23,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
วงเงิน 150,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ตกลงราคา

1. รานสงการชาง

1. รานสงการชาง/วงเงิน 23,500 บาท

151,000

ตกลงราคา

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย
2. นางสาวสิริกัญญา สวางศรี

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/วงเงิน
150,000 บาท
2. นางสาวสิริกัญญา สวางศรี/วงเงิน
151,000 บาท

จางปรับปรุงซอมแซมตะแกรงสนามเทนนิส

78,425

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
78,425 บาท

หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 78,425 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

98

จางปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟา อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

71,450

ตกลงราคา

1. รานสงการชาง

1. รานสงการชาง/วงเงิน 71,450 บาท

99

จางซอมแซมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

175,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุน สวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
สตรัคชั่น
3. นายมาโนช เกตุนอย

100

จางปรับปรุงซอมแซมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารออกแบบผลิตภัณฑ เพิ่มเติม)

70,764

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
174,000 บาท
2. หางหุน สวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 175,000 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน
175,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
70,764 บาท

รานสงการชาง/วงเงิน 71,450 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 174,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

101

จางติดตั้งปายหมายเลขหองเรียน

62,400

ตกลงราคา

1. ราน ช.โลหะกิจ

1. ราน ช.โลหะกิจ/วงเงิน 25,000 บาท

102

จางปรับปรุงและซอมแซมหองน้ําอาคารการศึกษาพิเศษ

35,000

ตกลงราคา

1. นายมานพ เกษพวง

1. นายมานพ เกษพวง/
วงเงิน 35,000 บาท

103

จางปรับปรุงซอมแซมประตูหอ งกองนโยบายและแผน

20,500

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 20,500 บาท

หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 70,764 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
นายมานพ เกษพวง/
วงเงิน 35,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 20,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 65 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

104

จางปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารกีฬาในรม

105

จางตอเติมหองเรียนโปรแกรมโลจิสติกส

106

วงเงิน
งบประมาณ
487,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

485,600

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

จางปรับปรุงพื้นที่นั่งบริเวณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(หลังเกา)

138,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม
2. นายดํารงค ชัยทัศน
3. นายสมพงษ เจริญเตต

107

จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณทางเขาอาคารที่พกั
บุคลากร

471,708

ตกลงราคา

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด
2. บริษัท เคทูพี อิเล็คทริคอล แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท ฟวส เอ็มแอนดอี คอนแทรค
เตอร จํากัด

108

จางปรับปรุงระบบน้ําดีหอพักนักศึกษา

303,900

ตกลงราคา

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย
2. นายมานะ บัวทอง

109

จางซอมแซมรั้วสนามเทนนิส

317,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
2. หางหุนสวนจํากัด นิยมรุงเรือง
กําแพงเพชร
3. หางหุนสวนจํากัด ธนารุงเรือง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 485,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
485,000 บาท
2. หางหุน สวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 486,000 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน
487,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
484,000 บาท
วงเงิน 484,000 บาท
2. หางหุน สวนจํากัด อาร เอ็น บี คอน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
สตรัคชั่น/วงเงิน 485,600 บาท
3. นายมาโนช เกตุนอย/วงเงิน
485,000 บาท
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 132,760 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
2. นายดํารงค ชัยทัศน/วงเงิน 135,870 บาท
วงเงิน 132,760 บาท
3. นายสมพงษ เจริญเตต/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
135,342 บาท
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 470,000 บาท
วงเงิน 470,000 บาท
2. บริษัท เคทูพี อิเล็คทริคอล แอนด
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/วงเงิน 471,000 บาท
3. บริษัท ฟวส เอ็มแอนดอี คอนแทรค
เตอร จํากัด/วงเงิน 471,700 บาท
1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/วงเงิน
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
300,000 บาท
วงเงิน 300,000 บาท
2. นายมานะ บัวทอง/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
303,900 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/วงเงิน
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
316,000 บาท
วงเงิน 316,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด นิยมรุงเรือง
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
กําแพงเพชร/วงเงิน 316,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ธนารุงเรือง/วงเงิน
317,000 บาท
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 66 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

110

จางกอสรางโรงเก็บขยะ

111

จางปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการ

วงเงิน
งบประมาณ
202,000

1,622,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

สอบราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. นายเกษม แจมแจง
2. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ
กอสราง
3. นายเฉลิม ดวงอิ่ม

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. นายเกษม แจมแจง/วงเงิน
200,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ
กอสราง/วงเงิน 201,500 บาท
3. นายเฉลิม ดวงอิ่ม/วงเงิน
201,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด .สายพาณิชย
1. หางหุนสวนจํากัด .สายพาณิชย
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,570,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช
2. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช/วงเงิน
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร 1,485,000 บาท
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ/วงเงิน
4. หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
1,500,000 บาท
6. รานสงการชาง
4. หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท/วงเงิน
1,265,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
1,312,187 บาท
6. รานสงการชาง/วงเงิน
1,543,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน 200,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัดวุฒิเวชนันท/
วงเงิน 1,265,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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4. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
CPU Intel Core i3 7100U 2.4GHz RAM 4 GB DDR4
2133MHz HDD 1 TB Display 21.5 inch FHD กศ.บป.

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
18,500
ตกลงราคา
1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 18,500 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
19,500 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
19,900 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 18,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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5. เงินงบประมาณแผนดิน (เบิกแทนกัน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

2

จัดซื้อเครื่องเลนและบันทึกสื่อเสียงระบบเดซี่

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
16,000
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

5,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

จัดซื้อโตะทํางานพรอมทําเกาอี้

26,950

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

4

จัดซื้อตูบานเลื่อนเก็บเอกสาร

9,500

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

5

จัดซื้อตูบานเลื่อนเก็บเอกสารสูง

5,300

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 16,087.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 16,005 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
วงเงิน 5,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 5,087.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,005 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 26,950 บาท
วงเงิน 26,950 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 27,037.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 26,955 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 9,125 บาท
วงเงิน 9,125 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 9,500 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 9,500 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,300 บาท
วงเงิน 5,300 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 5,387.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 5,305 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 69 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดซื้อกลองวงจรปด

7

จัดซื้อกลองวีดีโอพรอมอุปกรณสําหรับผลิตสื่อ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
18,625
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

30,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,625 บาท
วงเงิน 18,625 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 18,712.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 18,627.50 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,625 บาท
วงเงิน 18,625 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 30,087.50 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 30,002.50 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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6. เงินฝากถอนคืน
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
30,000
ตกลงราคา
1. รานไอทีเซอรวิส
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรเทคโลยี
3. ราน เอ.ที.คอมพิวเตอร

1

จัดซื้อเครื่องอานบารโคดแบบเลเซอร สแกนความไกล 17 นิ้ว
ความเร็วการอาน 100 ครั้ง/วินาที มีการเชื่อมตอแบบ USB

2

จัดซื้อชุดปมลมพรอมอุปกรณ มอเตอร 1 แรงมา 2 กระบอกสูบ
ไฟ 220 โวลต ถังเก็บลม 92 ลิตร สายลม 36 เมตร

18,400

ตกลงราคา

1. รานบุญเฮง
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรงวนฮงหลี

3

จัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น Print ความเร็ว 25 หนา/นาที
SCAN 300 x 300dpi COPY ความเร็ว 25หนา/นาที
FAX สง 33.6kbps

16,900

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

4

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา ความละเอียด 2,400 x 600dpi
ความเร็ว 18 หนา/นาที ถาดปอนกระดาษ 150 แผน
หนวยความจํา 32 MB

3,550

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

5

จางเหมาจัดนิทรรศการ “โครงการพระราชดําริ การจัดการน้ํา”

20,000

ตกลงราคา

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

6

จางเหมาจัดนิทรรศการ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน”

30,000

ตกลงราคา

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

7

จางเหมาจัดนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10”

40,000

ตกลงราคา

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

8

จางเหมาจัดนิทรรศการ “แสดงความอาลัย รัชกาลที่ 9”

20,000

ตกลงราคา

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 30,000 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 30,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรเทคโลยี/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 31,600 บาท
3. ราน เอ.ที.คอมพิวเตอร/วงเงิน
32,000 บาท
1. รานบุญเฮง/วงเงิน 3,500 บาท
รานบุญเฮงง/วงเงิน 18,400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
งวนฮงหลี/วงเงิน 19,000 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 16,900 บาท รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 16,900 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
18,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
17,500 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 3,550 บาท
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 3,550 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
4,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
5,990 บาท
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 20,000 บาท
วงเงิน 20,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 30,000 บาท
วงเงิน 30,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 40,000 บาท
วงเงิน 40,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 20,000 บาท
วงเงิน 20,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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9

จางเหมาจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระบาทยาตรา”

10

จางเหมาจัดนิทรรศการ “อัจริยราชา”

11

จัดซื้อผามานจีบทึบแสง ขนาด 6.73 x 2.6 ตร.ม. จํานวน 1 ชุด
ผามานหลุยส ขนาด 3.2 x 0.55 ตร.ม. จํานวน 3 ชุด
ขนาด 3.7 x 055 ตร.ม. จํานวน 1 ชุด พรอมรางติดตั้ง

12

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
30,000
ตกลงราคา
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 30,000 บาท

20,000

ตกลงราคา

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ

1. นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 20,000 บาท

39,046.44

ตกลงราคา

1. รานอัจฉริยะโพธา
2. รานเอ็มพีเดดคอร
3. รานมานิตยผามาน

จัดทําบอรดประกาศ ขนาด 80 x 100 x หนา 4.5 ซม.
วัสดุชานออย ผาหุม พลาสวูด โครงไม

30,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย
2. รานอารตมีเดีย
3. รานไมยมก

13

จัดทําบอรดทําเนียบบุคลากร ขนาด 120 x 380 x หนา 4.5 ซม.
พิมพภาพลงบนพลาสวูด แผนอะคลิลิค โครงไม

14,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย
2. รานอารตมีเดีย
3. รานไมยมก

14

จัดทําบอรดประกาศ ขนาด 120 x 200 x หนา 4.5 ซม. วัสดุชาน
ออย ผาหุม พลาสวูด โครงไม

6,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย
2. รานอารตมีเดีย
3. รานไมยมก

1. รานอัจฉริยะโพธา/วงเงิน
42,703.65 บาท
2. รานเอ็มพีเดดคอร/วงเงิน
40,943.02 บาท
3. รานมานิตยผามาน/วงเงิน
39,046.44 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/วงเงิน
30,000 บาท
2. รานอารตมีเดีย/วงเงิน 35,000 บาท
3. รานไมยมก/วงเงิน 38,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/วงเงิน
14,000 บาท
2. รานอารตมีเดีย/วงเงิน 16,500 บาท
3. รานไมยมก/วงเงิน 15,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/วงเงิน
6,000 บาท
2. รานอารตมีเดีย/วงเงิน 6,500 บาท
3. รานไมยมก/วงเงิน 6,800 บาท

15

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
Intel Core i3 (3M Cache, 2 GHz) Memory 4G DDR4 2133
HDD 1TB Display 14" HD TN GL(SLIM)

33,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรเทคโนโลยี
2. หางหุนสวนจํากัด พัฒนาบัญชี แอนด
ไอทีเซอรวิส
3. ราน เอ.ที. คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
เทคโนโลยี/วงเงิน 33,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด พัฒนาบัญชี แอนด
ไอทีเซอรวิส/วงเงิน 33,800 บาท
3. ราน เอ.ที. คอมพิวเตอร/วงเงิน
35,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 30,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
นายปริวรรธต แกวสุวรรณ/
วงเงิน 20,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานมานิตยผามาน/
วงเงิน 39,046.44 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/
วงเงิน 14,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด สามดีมีเดีย/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 33,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
58,500
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรเทคโนโลยี
2. หางหุนสวนจํากัด พัฒนาบัญชี แอนด ไอ
ทีเซอรวิส
3. ราน เอ.ที. คอมพิวเตอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
เทคโนโลยี/วงเงิน 58,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด พัฒนาบัญชี แอนด
ไอทีเซอรวิส/วงเงิน 60,000 บาท
3. ราน เอ.ที. คอมพิวเตอร/วงเงิน
61,500 บาท
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
32,500 บาท
2. รานสุริยวงศพาณิชย/
วงเงิน 35,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 34,500 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 51,900 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 54,000 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 53,850 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 58,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

16

จัดซื้อเครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 เสน
ความเร็วสแกน 100 ครั้ง/วินาที หนาสแกนกวาง 43 ซม.
ระยะหางการสแกน 63.5 ซม.

17

จัดซื้อชุดโตะอานหนังสือพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ที่นั่ง
พรอมกระจกปูโตะ

33,500

ตกลงราคา

1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพาณิชย
3. รานที่นอนเพชร

18

จัดซื้อเครื่องทําน้ําอุน ขนาด 3,500 วัตต พรอมติดตั้ง

51,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

19

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว
ใชกับไฟ 220 โวลต 50 เฮิรต พรอมติดตั้ง

24,550

ตกลงราคา

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด สยามคอม พลัส
3. รานเจอารโอเอเทคนิคเซอรวิส

20

จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร Duplex Scanning

19,800

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
2. บริษัท อินโฟ เซอรวิส แมเนจเมนท จํากัด วงเงิน 19,800 บาท
วงเงิน 19,800 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษทั อินโฟ เซอรวิส แมเนจเมนท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
จํากัด/วงเงิน 21,300 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
20,500 บาท

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 24,550 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สยามคอม พลัส /
วงเงิน 28,000 บาท
3. รานเจอารโอเอเทคนิค/
วงเงิน 25,500 บาทเซอรวิส

รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
วงเงิน 32,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 51,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 24,550 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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21

จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย ความถีข่ องคลื่น UHF 794-806 MHz
กําลังไฟ 220v/50Hz แบตเตอรี่ AA 1.5V x2

22

จัดซื้อโตะประชุม ขนาด 180x60x75 ซม.
ผลิตจากไม Particle Board
ปดผิวหนาโตะดวย PVC ปดขอบดวยคิ้วยาง

23

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 120 x 40 x 88
ซม.
เหล็กหนา 0.5 มม. ชั้นปรับระดับ 2 ชั้น

24

จัดซื้อแทบแล็ตคอมพิวเตอร สถาปตยกรรม 64 บิต
จอภาพ Multi-Touch LED 7.9"
ความละเอียด 2,048 x 1,536 ppi ความจุ 128GB

25

จัดซื้อเกาอี้แลคเชอร

26

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 622 x 526 x 935 มม. อัตราลม 50l/s
แรงดูด 180 mbar/kPa ความจุถัง 75 ลิตร มอเตอร 1,200 วัตต
สายไฟยาว 5.5 ม.
จางซอมแซมลิฟตโดยสารอาคารทีปงกรรัศมีโชติ

27

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
9,800
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

19,400

ตกลงราคา

6,400

ตกลงราคา

14,900

ตกลงราคา

499,800

ตกลงราคา

8,500

ตกลงราคา

406,600

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 9,800 บาท
วงเงิน 9,800 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 9,980 บาท
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
2. รานสุริยวงศพาณิชย
19,400 บาท
วงเงิน 19,400 บาท
3. รานที่นอนเพชร
2. รานสุริยวงศพาณิชย/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 19,500 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 20,000 บาท
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร
1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
2. รานสุริยวงศพาณิชย
6,400 บาท
วงเงิน 6,400 บาท
3. รานที่นอนเพชร
2. รานสุริยวงศพาณิชย/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 7,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 6,800 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
1.หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
2. บริษัท อินโฟ เซอรวิส แมเนจเมนท จํากัด วงเงิน 14,900 บาท
วงเงิน 14,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษัท อินโฟ เซอรวิส แมเนจเมนท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
จํากัด/วงเงิน 15,800 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
15,500 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 499,800 บาท
วงเงิน 499,800 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. รานบุญเฮง
1. รานบุญเฮง/วงเงิน 8,500 บาท
รานบุญเฮง/วงเงิน 8,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรงวนฮงหลี 2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
งวนฮงหลี/วงเงิน 9,000 บาท
1. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด
1. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด/
1. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด/
วงเงิน 406,600 บาท
วงเงิน 406,600 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
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- 74 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
64,000
ตกลงราคา
1. ราน ต.การชาง กระจก-อลูมิเนียม

28

จางปรับปรุงกั้นหองศูนยการศึกษาพัฒนาครูและหองสมุด

29

จางติดตั้งบานประตู ชั้น 6 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14)

9,000

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

30

จางติดตั้งกระจกกั้นระหวางหองติดตอทําใบอนุญาตขับขี่และหอง
KPRU SHOP

1,500

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

31

จางปรับปรุงซอมแซมหองอบรมใบขับขีร่ ถ ชั้น 1 อาคาร 14

27,430

ตกลงราคา

1. ราน ช.อลูมิเนียม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. ราน ต.การชาง กระจก-อลูมิเนียม/
ราน ต.การชาง กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 64,000 บาท
วงเงิน 64,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 9,000 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 9,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 1,500 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 1,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 27,430 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 27,430 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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7. เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วงเงินตาม
สัญญา 219,590,000 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

2

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักนักศึกษา (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
50,200,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2561

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
9,157,946 ประกวดราคา 1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส
อิเล็กทรอนิกส จํากัด
(e-bidding)
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

2,925,900

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพเพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จางกอสรางอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 150,000,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2562

11,614,062

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด
2. บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
4. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 147,399,000 บาท

บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

4

จัดซื้อรถตูโดยสาร จํานวน 2 คัน
(วงเงินงบประมาณ 2,999,000 บาท)

1,499,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท โตโยตา เจาพระยา นครสวรรค
จํากัด
2. บริษัท โตโยตากําแพงเพชร ผูจาํ หนาย
โตโยตา (1988) จํากัด

1. บริษัท โตโยตากําแพงเพชร
ผูจําหนายโตโยตา (1988) จํากัด/
วงเงิน 2,999,000 บาท

บริษัท โตโยตากําแพงเพชร
ผูจําหนายโตโยตา (1988) จํากัด/
วงเงิน 2,999,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

5

จางออกแบบหอปฏิบัตธิ รรม

160,000

วิธีกรณีพิเศษ

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง/วงเงิน 160,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง/
วงเงิน 160,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

6

จางปรับปรุงโครงสรางสําหรับติดตั้งพระบรมรูปเฉลิมพระเกียรติ
และปายประตูทางเขา-ออก

79,700

ตกลงราคา

1. ราน ช.โลหะกิจ

1. ราน ช.โลหะกิจ/วงเงิน 79,700 บาท

ราน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 79,700 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
401,648
ตกลงราคา
1. รานสมพงษการชาง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

7

จางปรับปรุงซอมแซมหอพักราชาวดี

8

จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

855,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 855,000 บาท

9

จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

745,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 745,000 บาท

10

จางเหมาปรับปรุงซอมแซมโครงสําหรับติดตั้งพระบรมรูปเฉลิม
พระเกียรติและปายประตูทางเขา-ออก
จางปรับปรุงซอมแซมหอพักราชาวดี

79,700

ตกลงราคา

1. ราน ช.โลหะกิจ

1. ราน ช.โลหะกิจ/วงเงิน 79,700 บาท

410,000

ตกลงราคา

1. รานสมพงษการชาง

1. รานสมพงษการชาง/วงเงิน
401,648 บาท

11

1. รานสมพงษการชาง/วงเงิน
401,648 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 401,648 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 855,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 745,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ราน ช.โลหะกิจ/วงเงิน 79,700 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 401,648 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

