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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โครงการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. งบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader)

2

จัดซื้ออุปกรณฝกกลามเนือ้ 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
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 116.000 บาท รานฟสเนสการคา/วงเงิน 116.000 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
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
3. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

247,700

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง
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/วงเงิน 132,900
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง/วงเงิน
บาท
132,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช/
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
คัดเลือกผูเ สนอราคาต่ําสุด

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

34

จัดซื้อชุดกลองวงจรปด (พรอมอุปกรณการติดตั้ง)

148,900

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียน พานิช
489,900.00
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
489,800.00
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
489,000.00
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 โฮลดิง้ ส 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

จัดซือ้ พัดลมเพดาน

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
11

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียงประจําหองเรียน

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
129,000
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

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

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 26 -

5. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินรายจายอื่น)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อพัดลม

2

จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
5,040
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

- 27 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดซื้อปมดันน้ํา

7

จัดซื้อเครื่องตัดหญา

8

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
5,600
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

9

จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม

14,000

ตกลงราคา

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

10

จัดซื้อเครื่องพิมพ

12,000

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 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

- 28 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
50,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

11

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector

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

- 29 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
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
5,390
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

5,420,300

5,350

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
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

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

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. รานสุรีย/วงเงิน 5,350 บาท
2. รานคีตศิลป/วงเงิน 5,500 บาท
3. รานกันนิตา/วงเงิน 5,500 บาท

รานสุรีย/ วงเงิน 5,350 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 30 ที่
19

งานจัดซื้อจัดจาง
จางปรับปรุงพื้นที่การใหบริการ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
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

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
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
หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 1,085,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 31 -

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

- 32 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
16,800

วิธีจัดซื้อจัดจาง

5

จัดซื้อกระดานไวทบอรด 2 หนา

ตกลงราคา

6

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

3,000

ตกลงราคา

7

จัดซื้อจอรับภาพ แบบมีขาตั้ง

4,000

ตกลงราคา

8

ตูจัดซื้อเก็บหนังสือ เอกสาร

5,000
ตกลงราคา

9

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

30,000

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

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

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 5,000 บาท
3. บริษัท บิ๊กเอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด
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

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 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

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

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 33 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10

จัดซื้อกลองวงจรปด

11

จัดซื้อลําโพง

12

วงเงิน
งบประมาณ
8,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ตกลงราคา

1. รานซีทีคอมพิวเตอร
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซีคอมพิวเตอร

7,000

ตกลงราคา

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

15,000

ตกลงราคา

13

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

30,000

ตกลงราคา

14

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

20,000

ตกลงราคา

15

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

5,000

ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานซีทีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

1. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 8,000 บาท
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
9,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซี/วงเงิน
10,000 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/วงเงิน
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. รานโอการไฟฟา
7,000 บาท
วงเงิน 7,000 บาท
3. รานกมลการไฟฟา
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 8,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 7,500 บาท
1. รานซีทีคอมพิวเตอร
1. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 15,000 บาท
รานซีทีคอมพิวเตอร/
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค
2. รานไอทีแอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
วงเงิน 15,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซีคอมพิวเตอร 16,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซี/วงเงิน
17,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร/วงเงิน 31,000 บาท
วงเงิน 30,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
32,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
30,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร/วงเงิน 29,000 บาท
วงเงิน 20,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
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
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 34 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
99,000

วิธีจัดซื้อจัดจาง
ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด
1. บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด/
2. บริษัท วายพี เทรดดิ้ง จํากัด
วงเงิน 98,975 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 2. บริษทั วายพี เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
107,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล/วงเงิน
120,000 บาทคอมพิวเตอร
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด
วงเงิน 27,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จํากัด/วงเงิน
29,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.โซลูชั่น/วงเงิน
28,900 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดิทโด (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 98,975 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

16

จัดซื้อเครื่องพิมพสีหนากวาง

17

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

27,500

ตกลงราคา

18

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

26,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 27,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 26,500 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
26,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 26,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

19

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

20

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

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 27,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 35 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ
26,500

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

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

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
1. รานธนบูรณ/วงเงิน7,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 7,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 7,600 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 9,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 9,650 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 9,950 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 7,500 บาท
2. รานกันนิตาพานิช/วงเงิน 7,900 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 7,600 บาท
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

21

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมโตะ

22

จัดซื้อเกาอี้กรรมการตัดสินแบบยืน

7,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

23

จัดซื้อเกาอี้กรรมการตัดสินแบบนั่ง

9,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

24

จัดซื้อตะแกรงเก็บบอล

7,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. รานกันนิตาพานิช
3. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

25

จัดซื้อชุดโปรแกรมการเรียนรูโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ

340,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

26

จัดซื้อรถตูโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

1,250,000

สอบราคา

1. บริษัท สยามนิสสันแมสอด จํากัด

27

โครงการสมทบอาคารที่พักนักศึกษา

2,150,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง

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

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 26,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 9,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 7,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 340,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท สยามนิสสันแมสอด จํากัด/
วงเงิน 1,250,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

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

3

จัดซื้อกระดานไวทบอรดขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 90x150 ซม.

3,300

ตกลงราคา

1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา

4

จัดซื้อกระดานไวทบอรดขนาดไมนอยกวา (กวาง x ยาว) 80x120 ซม.

550

ตกลงราคา

1. รานสุรีย
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา

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
2. รานคีตศิลป
3. รานกันนิตา

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

รานสุรีย/ วงเงิน 400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

6

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

20,000

ตกลงราคา

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

รานสุรีย/ วงเงิน 3,300 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 37 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

จัดซื้อเครื่องคีมเขาหัวตัวผู RJ45

10,000

ตกลงราคา

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

11

จัดซื้อเครื่องคีมเขาหัวตัวเมีย RJ45

5,000

ตกลงราคา

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

12

จัดซื้อชุด Flash กลองถายรูป

15,690

ตกลงราคา

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

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. 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
1. รานศิริพรครุภัณฑ/วงเงิน 17,500 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 16,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 15,690 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
หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 15,690 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 38 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
19,900
ตกลงราคา
1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 19,900 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
20,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
21,900 บาท
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 12,500 บาท
2. รานปราชญคอมพิวเตอร/วงเงิน
13,900 บาท
3. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
13,500 บาท
1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส/วงเงิน
11,800 บาท
2. รานโอการไฟฟา/วงเงิน 12,600 บาท
3. รานกมลการไฟฟา/วงเงิน 12,600 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 19,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

13

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

14

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร

12,500

ตกลงราคา

1. รานไอทีเซอรวิส
2. รานปราชญคอมพิวเตอร
3. รานพะลานคอมพิวเตอร

15

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง

11,800

ตกลงราคา

1. รานกายแอนดกานตเซอรวิส
2. รานโอการไฟฟา
3. รานกมลการไฟฟา

16

จัดซื้อพัดลมไอเย็น

141,000

ตกลงราคา

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

1. รานศิริพรครุภัณฑ/วงเงิน 150,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 159,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 141,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 141,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

17

จัดซื้อกลองวงจรปด

147,000

ตกลงราคา

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

1. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 147,000 บาท
2. รานเดียวออดิแอนดซัพพลาย/วงเงิน
170,000 บาท
3. รานโอ.เค.เซอรวิส//วงเงิน 165,000 บาท

รานพีซัพพลาย/
วงเงิน 147,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

18

จัดซื้อชุดอุปกรณคอมพิวเตอรประกอบการเรียนการสอน

133,450

ตกลงราคา

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค
3. รานเจอารโอเอเทคนิคเซอรวิส

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 133,450 บาท
2. รานเอ็นทีเน็ตเวิรค/
วงเงิน 144,500 บาท
3. รานเจอารโอเอเทคนิค/
วงเงิน 145,000 บาทเซอรวิส

รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 133,450 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 12,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,800 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 39 -

8. 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

- 40 ที่
7
8

9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางปรับปรุงซอมแซมหอพักราชาวดี

จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
จางทําผนังกั้นดินบริเวณอาคารที่พกั อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
401,648
ตกลงราคา
1. รานสมพงษการชาง
855,000

วิธีพิเศษ

745,000

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานสมพงษการชาง/วงเงิน
401,648 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 855,000 บาท

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

