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แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน)
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสำนักงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
จำนวน 23 รายการ (ขอปรับรายการเหลือ
จำนวน 11 รายการ)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
(ขอแยกจากโครงการครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ เนื่องจากประเภทครุภัณฑ์ต่างกัน)
จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพ่นสี จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดลำโพงช่วยสอน จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ จำนวน 10 หลัง
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลองทอม จำนวน 1 คู่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

206,000

206,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

24,000

24,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

30,000
7,000

30,000
7,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

25,000
5,000
9,000
25,000

25,000
5,000
9,000
25,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

6,000
38,000
5,000
6,000

6,000
38,000
5,000
6,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่างหอพัก
จำนวน 1 งาน
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 10 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Mutifunction
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง

300,000

300,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

150,000

150,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

25,000
10,000

25,000
10,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

9,000

9,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายในมหาวิทยาลัยฯ
จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง
จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา
จำนวน 1 งาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Touch Screen
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง

40,000

40,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

9,000
62,260

9,000
62,260

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

14,200
265,000

14,200
265,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

14,900

14,900

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

17,900

17,900

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

13,700
13,500
7,000
25,000
18,000
35,000

13,700
13,500
7,000
25,000
18,000
35,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

7,580
3,990

7,580
3,990

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

วงเงิน
งบประมาณ

ที่

14

แบบ สขร.1

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

33
34
35

จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องดอกสัก
จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็น
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณ
ราชนครินทร์)
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง

36

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

11,970
4,790
88,000

11,970
4,790
88,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

15,900

15,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 15,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บกศ.บส386300009
ลว.21/11/2562

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.
ที่
1
2
3

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง
เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท
จำนวน 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC
จำนวน 1 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

5,000
5,000

5,000
5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

20,000

20,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แบบ สขร.1

4. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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

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

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพาณิชย์
กำแพงเพชร/
วงเงิน 8,740,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
จ.16/2562
ลว.01/04/2562

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

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

e-bidding
จ.18/2562
ลว.29/03/2562

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

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

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

3

จ้างปรับปรุงถนนและระบบจราจรรอบวงเวียน
กลางมหาวิทยาลัย จำนวน1 งาน

410,700

410,700

4

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน

800,000

800,000

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จ้างก่อสร้างงานป้องกันดินพังทลายด้านหน้า
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
แม่สอด จำนวน 1 งาน

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

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
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร
อิเล็กทรอนิกส์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
(e-bidding)
2. บริษัท สยามนิสสันกำแพงเพชร จำกัด
3. บริษัท เอ็มจีกำแพงเพชร จำกัด
วิธีคัดเลือก
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

5

จ้างก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย
3,681,777
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน

3,681,777

6

จัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน

2,900,000

2,900,000

7

จ้างก่อสร้างผนังกันดินรอบบ่อปลาบึก
(เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน

988,000

988,000

8

จ้างปรับปรุงถนนหน้าหอพักนักศึกษาหญิง
จำนวน 1 งาน

650,000

650,000

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด
คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด/
วงเงิน 8,294,386.68 บาท
2. บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด/
วงเงิน 8,177,777 บาท
1. บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร
(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด/
วงเงิน 2,895,000 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,660,000 บาท

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแจ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ คอรสตรัคชั่น
คอรสตรัคชั่น/วงเงิน 520,000 บาท
(e-bidding)
2. บริษัท เบ็ทเทอร์แฮนด์ คอนสตรัคชั่น 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เอช/
จำกัด
วงเงิน 611,159 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เอช
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร
ไพโรจน์ก่อสร้าง/วงเงิน 559,000 บาท
ไพโรจน์ก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธนะวรรษ
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธนะวรรษ
ก่อสร้าง/วงเงิน 462,000 บาท
ก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญ ควอลิตี้/
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญ ควอลิตี้
วงเงิน 480,000 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ่นสาก่อสร้าง
2009
2009/วงเงิน 533,000 บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เจ พี เอ็นจิ
7. หจก. เอส เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง
เนียริ่ง กำแพงเพชร
กำแพงเพชร/วงเงิน 625,000 บาท
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 530,899 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด/
วงเงิน 8,177,777 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
จ.14/2562
ลว.14/03/2562

บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร
(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด/
วงเงิน 2,895,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 1,660,000 บาท
คัดเลือก ตามมาตรา 56(1)
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธนะวรรษ
ก่อสร้าง/วงเงิน 462,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.1/2563
ลว.20/10/2562
จ.26/2562
ลว.02/09/2562
e-bidding
จ.1/2563
ลว.07/11/2562
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แบบ สขร.1

5. เงินที่ได้จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จ้างปรับปรุงพื้นที่สร้างสรรค์ ณ อาคารเรียน
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) จำนวน 1 งาน

424,000

424,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

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

2

จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงพื้นที่
สร้างสรรค์ (Co-Working Space)
จำนวน 5 รายการ
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง

99,831

99,831

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/
วงเงิน 99,831 บาท

4,800

4,800

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านบุญเฮง

1. ร้านบุญเฮง/วงเงิน 4,800 บาท

4

จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 60 นิว้ พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

45,500

45,500

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ไลท์ เคพีพี

1. ร้าน ไลท์ เคพีพี/
วงเงิน 45,500 บาท

5

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารจุฬาภรณ์
จำนวน 1 งาน

34,486

34,486

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ช. อลูมิเนียม

1. ร้าน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 34,486 บาท

6

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ประจำงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 รายการ

14,460

14,460

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า

1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า/วงเงิน
14,460 บาท

7

จัดซื้อปั๊มน้ำและระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 รายการ

160,000

160,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ธีระ โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด

1. บริษัท ธีระ โซลูชั่น คอนโทรล
จำกัด/วงเงิน 160,000 บาท

8

จัดซื้อถังขยะแบบล้อเลื่อน (พร้อมสกรีนโลโก้)
จำนวน 50 ใบ

75,000

75,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์

1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 75,000 บาท

9

จัดซื้อรถเข็น (แบบพ่วงท้ายมอเตอร์ไซต์)
จำนวน 4 คัน

14,000

14,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์

1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 14,000 บาท

10

จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประจำสำนักงาน จำนวน 1 งาน

99,189

99,189

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีอิเล็กทรอนิกส์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณี
อิเล็กทรอนิกส์/วงเงิน 99,189 บาท

3

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด/
วงเงิน 424,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/
วงเงิน 99,831 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านบุญเฮง/วงเงิน 4,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ไลท์ เคพีพี/
วงเงิน 45,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 34,486 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านอาณาจักรไฟฟ้า/วงเงิน
14,460 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ธีระ โซลูชั่น คอนโทรล
จำกัด/วงเงิน 160,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 75,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 14,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณี
อิเล็กทรอนิกส์/วงเงิน 99,189 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ.2/2563
ลว.21/10/2562
บกศ.บส386300004
ลว.02/11/2562
บส63000339
ลว.05/11/2562
บกศ.บส386300007
ลว.08/11/2562
บกศ.บจ386300011
ลว.12/11/2562
บกศ.บส386300008
ลว.20/11/2562
ซ.1/2563
ลว.18/11/2562
บกศ.บส386300005
ลว.02/11/2562
บกศ.บส386300005
ลว.02/11/2562
บกศ.บจ386300013
ลว.14/11/2562
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