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แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน)
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสำนักงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงยังไม่สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
3. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงยังไม่สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
4. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จ้างก่อสร้างงานป้องกันดินพังทลายด้านหน้า
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
แม่สอด จำนวน 1 งาน

วงเงินที่ขอ
กันเหลื่อมปี

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1,866,205

1,866,205

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยธานีเอ็นจิเนียริง่ 1. บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนมีชยั 1994
จำกัด/วงเงิน 4,145,205.74 บาท
(e-bidding)
3. บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง 2009

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด/วงเงิน 4,145,205.74 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.17/2562
ลว.29/03/2562

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
กันเหลื่อมปี

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์
กำแพงเพชร/
วงเงิน 8,740,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.16/2562
ลว.01/04/2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 1,369,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
จ.18/2562
ลว.29/03/2562

2

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักศึกษาหญิง 3,059,000
จำนวน 1 หอ

3,059,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์
(e-bidding)
กำแพงเพชร
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญภัณฑ์
ก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉมาพร คอน
สตรัคชั่น

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร/วงเงิน
9,100,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์
กำแพงเพชร/วงเงิน 8,740,000 บาท

3

จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียน
กลางมหาวิทยาลัย จำนวน1 งาน

410,700

410,700

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง 2009
อิเล็กทรอนิกส์ 2. อัสนี คอนสตรัคชั่น
(e-bidding)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์
4. บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009/วงเงิน 1,369,000 บาท
2. อัสนี คอนสตรัคชั่น/วงเงิน
1,580,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,393,000 บาท

4

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน

800,000

800,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ คอรสตรัคชั่น
(e-bidding)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคล 999

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง
คอรสตรัคชั่น/วงเงิน 1,000,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,080,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง
คอรสตรัคชั่น/
วงเงิน 1,000,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
จ.19/2562
ลว.29/03/2562

5

จ้างก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย
3,681,777
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน

3,681,777

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด
อิเล็กทรอนิกส์ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(e-bidding)
2. บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด
3. บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด
4. บริษัท ไทย บิลบอร์ด จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง

1. บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด
คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด/
วงเงิน 8,294,386.68 บาท
2. บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด/
วงเงิน 8,177,777 บาท

บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด/
วงเงิน 8,177,777 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
จ.14/2562
ลว.14/03/2562

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

6

จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน

2,900,000

2,900,000

7

จ้างก่อสร้างผนังกันดินรอบบ่อปลาบึก
(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน

988,000

988,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีคัดเลือก
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

8

จ้างปรับปรุงถนนหน้าหอพักนักศึกษาหญิง
จำนวน 1 งาน

650,000

650,000

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,660,000 บาท
คัดเลือก ตามมาตรา 56(1)
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วน

จ.26/2562
ลว.02/09/2562

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด/
วงเงิน 424,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ.2/2563
ลว.21/10/2562

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,660,000 บาท
อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา

5. เงินที่ได้จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงพื้นที่สร้างสรรค์ ณ อาคารเรียน
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) จำนวน 1 งาน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

424,000

424,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์
จำกัด/วงเงิน 424,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

