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แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง

1,250,000

1,250,000

วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
(e-bidding)
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จำกัด

2

จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง

575,000

575,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ครอสโรดส์ โปรดักชั่น จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์
(e-bidding)
ซัพพลาย
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

3

จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ชนิด IP Phone
มาตรฐาน SIP Protocol พร้อมลิขสิทธิก์ ารใช้
งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแพชร แม่สอด
จำนวน 50 เครื่อง

725,000

725,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท จีเอเบิล จำกัด
1. บริษัท จีเอเบิล จำกัด/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
725,000 บาท
(e-bidding)
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จำกัด 2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
723,000 บาท
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด/วงเงิน 724,900 บาท

4

จัดซื้อครุภัณฑ์ภาพและเสียงห้องประชุม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิม
พระเกียรติ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุม
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระ
เกียรติ จำนวน 1 เครื่อง

971,800

971,800

588,000

588,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

5

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 1,240,000 บาท
2. บริษัท เจ นันตา ธุรกิจ จำกัด/
วงเงิน 1,248,000 บาท
1. บริษัท ครอสโรดส์ โปรดักชั่น
จำกัด/วงเงิน 569,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 573,500 บาท
3. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
545,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 1,240,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
545,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.15/2563
ลว.27/03/2563

บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
723,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.7/2563
ลว.24/03/2563

e-bidding
ซ.5/2563
ลว.17/03/2563

อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-2–
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 31 ชุด

1,860,000

1,860,000

7

จัดซื้อชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 5 สถานี
พร้อมชุดเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จำนวน 2 ชุด

700,000

700,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีคัดเลือก
1. บริษัท พาวเวอร์ไลฟ์ฟิต จำกัด
2. นางสาว กัลยา กับเป็ง
3. ร้านไอสไตล์ ฟิตเนส

8

จัดซื้อชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
จำนวน 31 ชุด

2,015,000

2,015,000

9

จัดซื้อชุดห้องเรียน Smart Classroom
จำนวน 1 ชุด

1,080,500

1,080,500

10

จัดซื้อระบบสื่อสารอาคารคณะวิทยาการ
จัดการ จำนวน 1 ระบบ

1,195,400

1,195,400

11

จัดซื้อระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิง
สำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Fire
suppression system) จำนวน 1 ระบบ

1,419,200

1,419,200

12

จัดซื้อโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
จำนวน 2,500 licenses ระยะเวลา 1 ปี
จำนวน 1 ชุด

760,000

760,000

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
(e-bidding)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีอิเล็กทรอนิกส์
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีพี กรุ๊ป 2015
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
(e-bidding)
3. บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. บริษัท อลาร์ม ซีสเต็ม โซลูชั่นส์ จำกัด
5. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
6. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จำกัด
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
(e-bidding)
3. บริษัท ไดนาทิกซ์ จำกัด
4. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จำกัด

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท พาวเวอร์ไลฟ์ฟิต จำกัด/
นางสาว กัลยา กับเป็ง/วงเงิน
วงเงิน 830,700 บาท
700,000 บาท
2. นางสาว กัลยา กับเป็ง/วงเงิน
คัดเลือก ตามมาตรา 56(1)
700,000 บาท
(ก) ใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนแล้ว
3. ร้านไอสไตล์ ฟิตเนส/วงเงิน
แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
879,580 บาท
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ซ.23/2563
ลว.31/03/2563

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 1,185,400 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีพี กรุ๊ป
2015/วงเงิน 1,190,000 บาท
1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จำกัด/
วงเงิน 1,419,200 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
1,418,000 บาท
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด/วงเงิน 1,419,000 บาท
1. บริษัท ไดนาทิกซ์ จำกัด/วงเงิน
759,500 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด/วงเงิน 760,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรจนกุล
คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 1,185,400 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
1,418,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.14/2563
ลว.26/03/2563

บริษัท ไดนาทิกซ์ จำกัด/วงเงิน
759,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.3/2563
ลว.16/03/2563

e-bidding
ซ.4/2563
ลว.16/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เทรซ ออน จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ซิสเต็ม ควอลิตี้ แอนด์
(e-bidding)
คอนซัลแตนท์ จำกัด

13

จัดซื้อเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library
security & Access control solution
จำนวน 1 เครื่อง

1,360,000

1,360,000

14

จัดซื้อระบบทำความเย็นและการควบคุม
ความชื้นสำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง
(Precision air system) ขนาด 35KW
พร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ

2,990,400

2,990,400

15

จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความ
ปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ

3,164,800

3,164,800

16

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พัฒนา
แอพพลิเคชั่นสำหรับปฏิบัติการซอฟต์แวร์และ
มัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด

1,200,000

1,200,000

17

จัดซื้อชุดการเรียนรู้การขับเคลื่อนและการ
ควบคุมยานพาหนะด้วยพลังงานทดแทน
จำนวน 1 ชุด

1,247,200

1,247,200

18

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการ
ทดสอบงานไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด

1,929,100

1,929,100

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท เทรซ ออน จำกัด/วงเงิน
1,298,980 บาท
2. บริษัท ซิสเต็ม ควอลิตี้ แอนด์
คอนซัลแตนท์ จำกัด/วงเงิน
1,355,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จำกัด/
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
วงเงิน 12,990,400 บาท
(e-bidding)
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย จำกัด 2. บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
2,988,000 บาท
3. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด/วงเงิน 2,990,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด
1. บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส จำกัด จำกัด/วงเงิน 3,154,800 บาท
(e-bidding)
2. บริษัท เจ.เอส.บี.199 เซอร์วิส
จำกัด/วงเงิน 3,161,800 บาท
วิธีประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 1,189,000 บาท
(e-bidding)
2. บริษัท มันตา โซลูชั่น จำกัด
2. บริษัท มันตา โซลูชั่น จำกัด /
วงเงิน 1,197,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด
1. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด/
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ จำกัด วงเงิน 1,241,200 บาท
(e-bidding)
2. บริษทั ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์
จำกัด/วงเงิน 1,247,000 บาท
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท แควนเทล จำกัด
1. บริษัท แควนเทล จำกัด/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด
1,924,100 บาท
(e-bidding)
3. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
2. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด/
จำกัด
วงเงิน 1,879,990 บาท
3. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 1,817,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เทรซ ออน จำกัด/วงเงิน
1,298,980 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.6/2563
ลว.20/03/2563

บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
2,988,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.2/2563
ลว.16/03/2563

บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด/
วงเงิน 3,154,800 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.16/2563
ลว.27/03/2563

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 1,189,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.20/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด/
วงเงิน 1,241,200 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.17/2563
ลว.27/03/2563

บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 1,817,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.10/2563
ลว.25/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-4–
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
และสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ควบคุมอัตโนมัติและงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ขั้นสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

3,009,300

3,009,300

4,284,000

4,284,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

21

จัดซื้อหุ่นฝึกการคลำหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด

520,000

520,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บรา
(e-bidding)
เธอร์

22

จัดซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จำนวน 1 ชุด

4,180,000

4,180,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เกรท เมด พลัส จำกัด
(e-bidding)

23

จัดซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจ
ประเมินสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด

1,500,000

1,500,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บรา
(e-bidding)
เธอร์

24

จัดซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่)
แบบ Advanced จำนวน 1 ชุด

1,500,000

1,500,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิป
(e-bidding)
เม้นท์ จำกัด

25

จัดซื้อชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
พร้อมระบบบันทึกสถานการณ์และระบบ
ประเมินผล จำนวน 1 ชุด

5,800,000

5,800,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด2. บริษัท
อิเล็กทรอนิกส์ เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
(e-bidding)

26

จัดซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการประจำห้องจุล
ชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด

1,487,000

1,487,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
(e-bidding)

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19
20

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร
1. บริษัท เอ สแควร์ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์
1. บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
2. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เอ สแควร์ จำกัด/วงเงิน
3,005,095 บาท
1. บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด/
วงเงิน 4,280,000 บาท
2. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 4,274,000 บาท
1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 515,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์
บราเธอร์/วงเงิน 517,000 บาท
1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 4,175,000 บาท
2. บริษัท เกรท เมด พลัส จำกัด/
วงเงิน 4,177,000 บาท
1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 1,495,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์
บราเธอร์/วงเงิน 1,497,000 บาท
1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/วงเงิน
1,478,000 บาท
2. บริษัท เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิป
เม้นท์ จำกัด/วงเงิน 1,493,000 บาท
1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/วงเงิน
5,775,000 บาท
2. บริษัท เอดดูเคชั่น แอนด์ อีควิป
เม้นท์ จำกัด/วงเงิน 5,792,000 บาท
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 1,486,550 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เอ สแควร์ จำกัด/วงเงิน
3,005,095 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 4,274,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
e-bidding
ซ.9/2563
ลว.24/03/2563
e-bidding
ซ.19/2563ลว.
31/03/2563

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 515,000 บาท

e-bidding
ซ.23/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 4,175,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.21/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด/
วงเงิน 1,495,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.22/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/วงเงิน
1,478,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.24/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/วงเงิน
5,775,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.25/2563
ลว.31/03/2563

บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 1,486,550 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

e-bidding
ซ.18/2563
ลว.27/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 ชุด

2,350,000

2,350,000

จัดซื้อชุดปฏิบัติเพาะเลีย้ งเซลล์และตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างสารละลายและของแข็ง
จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
จำนวน 1 ชุด

1,040,000

1,040,000

3,215,500

3,215,500

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอล
(e-bidding)
ซัพพลาย จำกัด

30

จัดซื้อชุดวิเคราะห์ก๊าซเรื่อนกระจกด้าน
สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

3,640,000

3,640,000

31

จัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) จำนวน 1 ชุด

6,400,000

32

จัดซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อาหาร จำนวน 1 ชุด

33

จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 ชุด

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27
28
29

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR เนื่องจากมีผู้วิจารณ์
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างเรียทำสัญญา
1. บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด/วงเงิน
3,214,280 บาท
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จำกัด/วงเงิน 3,215,457 บาท

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด/วงเงิน
3,214,280 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.11/2563
ลว.20/03/2563

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท ไซ มาสเตอร์ จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด
(e-bidding)

1. บริษัท ไซ มาสเตอร์ จำกัด/วงเงิน
3,640,000 บาท
2. บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด/
วงเงิน 3,639,000 บาท

บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด/
วงเงิน 3,639,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.8/2563
ลว.24/03/2563

6,400,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ จำกัด
(e-bidding)
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จำกัด

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จำกัด/วงเงิน
6,384,690 บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จำกัด/
วงเงิน 6,398,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จำกัด/
วงเงิน 6,384,690 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

e-bidding
ซ.13/2563
ลว.26/03/2563

4,000,000

4,000,000

วิธีประกวดราคา 1. บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
(e-bidding)
ลาย จำกัด

e-bidding
ซ.12/2563
ลว.20/03/2563

8,000,000

8,000,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด/วงเงิน บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด/วงเงิน
3,996,450 บาท
3,996,450 บาท
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
ลาย จำกัด/วงเงิน 3,999,981 บาท
อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 49,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
118,700 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

34

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

49,000

49,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 49,000 บาท

35

จัดซื้อจอรับภาพกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
100 นิ้ว แบบขาตั้ง จำนวน 10 ชุด

120,000

120,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์
ซัพพลาย
3. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด

36

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,500 ตัว

435,000

435,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านแอท พี เค

37

จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ Automated External
Defibrillator (AED) จำนวน 4 เครื่อง

316,000

316,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอมพิสา ซายน์
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง

38

จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนพร้อม
โต๊ะวางเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง

70,000

70,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด

39

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง

5,500

5,500

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด

40

จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง

5,500

5,500

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด

41

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์งานเขียนโปรแกรมและ
ออกแบบกราฟฟิก จำนวน 2 ชุด

60,000

60,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
118,700 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์
แอนด์ซัพพลาย/วงเงิน 119,000 บ
3. บริษัท ไลฟ์เฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด/
วงเงิน 119,500 บาท
1. ร้านแอท พี เค/
ร้านแอท พี เค/วงเงิน 433,500 บาท
วงเงิน 433,500 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 315,500 บาท
จำกัด/วงเงิน 315,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอมพิสา ซายน์/
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
วงเงิน 315,750 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์
เทรดดิ้ง/วงเงิน 315,800 บาท
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 70,000 บาท
จำกัด/วงเงิน 70,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 5,500 บาท
จำกัด/วงเงิน 5,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง
จำกัด/วงเงิน 5,500 บาท
จำกัด/วงเงิน 5,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 60,000 บาท
วงเงิน 60,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
งปม.บส386300019
ลว.13/03/2563
ซ.17/2563
ลว.17/03/2563

บส.03/2563
ลว.05/03/2563
ซ.16/2563
ลว.17/03/2563

งปม.บส386300024
ลว.13/03/2563
งปม.บส386300023
ลว.13/03/2563
งปม.บส386300022
ลว.13/03/2563
งปม.บส386300018
ลว.13/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

42

จัดซื้อชุดเก้าอี้ประกอบการเรียนการสอน
จำนวน 50 ชุด

350,000

350,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้าน เอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

43

จัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ
(เครื่องถ่ายทอดสด) จำนวน 1 เครื่อง

120,000

120,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

44

จัดซื้อเครื่องมองภาพถ่ายทางอากาศ Mirror
Stereoscope (MS16) จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

60,000

60,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

33,000

33,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 33,000 บาท

46

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมถาดคีย์บอร์ดและ
เก้าอี้ จำนวน 6 ชุด

35,400

35,400

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 35,400 บาท

47

จัดซื้ออุปกรณ์ไม้กันสั่นสามแกนสำหรับกล้อง
DSLR หรือ Mirrorless จำนวน 10 ชุด

262,000

262,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

48

จัดซื้อชุดไทยพระราชนิยม จำนวน 8 ชุด

44,000

44,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านห้องเสื้อนากิษะ

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 261,700 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
วงเงิน 262,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 262,000 บาท
1. ร้านห้องเสื้อนากิษะ/วงเงิน
44,000 บาท

45

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 349,800 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
วงเงิน 350,000 บาท
3. ร้าน เอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 350,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 119,700 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
วงเงิน 120,000 บาท
3. ร้าน เอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 120,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 349,800 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.11/2563
ลว.17/03/2563

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 119,700 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

ซ.9/2563
ลว. 17/03/2563

ขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อนำไปจัดทำแผนงบประมาณด้านมาตรการป้องกัน COVID-19
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 33,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 35,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 261,700 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

งปม.บส386300028
ลว.13/03/2563

ร้านห้องเสื้อนากิษะ/
วงเงิน 44,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

งปม.บส386300030
ลว.13/03/2563

งปม.บส386300029
ลว.13/03/2563
ซ.10/2563
ลว. 17/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

49

จัดซื้อเครื่องประดับตัวนาง จำนวน 20 ชุด

70,000

70,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านห้องเสื้อนากิษะ

1. ร้านห้องเสื้อนากิษะ/วงเงิน
70,000 บาท

50

จัดซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ชุด

5,200

5,200

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพลเทรดดิ้ง

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพลเทรดดิ้ง/
วงเงิน 5,200 บาท

51

จัดซื้อชุดดูดจ่ายน้ำยา (Automatic Pipette)
จำนวน 2 ชุด

60,000

60,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด

1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด/
วงเงิน 60,000 บาท

52

จัดซื้อ Absorbance Microplate Reader
จำนวน1 เครื่อง

390,000

390,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด

1. บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด/
วงเงิน 389,694 บาท

53

จัดซื้อเครื่องตัดต่อกราฟิก วีดโี อ และผลิต
รายการโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

120,000

120,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไอโอนอน จำกัด

1. บริษัท ไอโอนอน จำกัด/วงเงิน
117,500 บาท

54

จัดซื้อห้องปฏิบัติการการสอนดนตรี
คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง

363,000

363,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สื่ออักษร2005 จำกัด2.
บริษัท ทรัพย์ถาวรสุข จำกัด
3. บริษัท ไทยพิพัฒน์2560 จำกัด

55

จัดซื้อชุดกำจัดไอสาร (FILTER BOX)
จำนวน 4 ชุด

380,000

380,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จำกัด

1. บริษัท สื่ออักษร2005 จำกัด/
วงเงิน 363,000 บาท
2. บริษัท ทรัพย์ถาวรสุข จำกัด/
วงเงิน 372,980 บาท
3. บริษัท ไทยพิพัฒน์2560 จำกัด/
วงเงิน 374,810 บาท
1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด/วงเงิน
372,000 บาท

56

จัดซื้อชุดล้างตาและตัวฉุกเฉิน จำนวน 3 ชุด

195,000

195,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จำกัด

1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด/วงเงิน
189,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ร้านห้องเสื้อนากิษะ/
วงเงิน 70,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพลเทรดดิ้ง/
วงเงิน 5,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด/
วงเงิน 60,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด/
วงเงิน 389,694 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
งปม.บส386300031
ลว.13/03/2563

บริษัท ไอโอนอน จำกัด/วงเงิน
117,500 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท สื่ออักษร2005 จำกัด/วงเงิน
363,000 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

ซ.22/2563
ลว.30/03/2563

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด/วงเงิน
372,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด/วงเงิน
189,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.20/2563
ลว.19/03/2563

งปม.บส386300027
ลว.13/03/2563
งปม.บส386300017
ลว.13/03/2563
ซ.21/2563
ลว.19/03/2563

ซ.6/2563
ลว.15/03/2563

ซ.19/2563
ลว.19/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อชุดบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง จำนวน 200 ตัว

350,000
300,000

350,000
300,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

59

จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 6 เครื่อง

150,000

150,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

60

จัดซื้อชุดห้องมัลติมีเดียภาพและเสียง
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้อง

190,000

190,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

61

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
จำนวน 1 ตัว

30,000

30,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 30,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

งปม.บส386300025
ลว.13/03/2563

62

จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม
รัตนอาภา จำนวน 1 เครื่อง

350,000

350,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด

1. บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
348,500 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต ซัพพลาย
จำกัด/วงเงิน 350,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
348,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

ซ.8/2563
ลว.16/03/2563

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

57
58

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

อยู่ระหว่างเรียทำสัญญา
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 299,600 บาท
วงเงิน 299,600 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด
วงเงิน 300,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 300,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 149,820 บาท
วงเงิน 149,820 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
คัดเลือกผูเ้ สนอราคาต่ำสุด
วงเงิน 150,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 150,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 189,500 บาท
วงเงิน 189,500 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
คัดเลือกผูเ้ สนอราคาต่ำสุด
วงเงิน 190,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 190,000 บาท

ซ.13/2563
ลว.17/03/2563

ซ.14/2563
ลว.17/03/2563

ซ.15/2563
ลว.17/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 159,800 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.12/2563
ลว.17/03/2563

63

จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 4 เครื่อง

160,000

160,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 159,800 บาท
2. บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด/
วงเงิน 160,000 บาท
3. ร้านเอส เอ็น ก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส/วงเงิน 160,000 บาท

64

จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 4 ชุด

32,000

32,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 32,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 32,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

งปม.บส386300026
ลว.13/03/2563

65

จัดซื้อ CompTIA IT fundamentals 50
Vouchers ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ระบบ

190,000

190,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ลานนาคอม จำกัด
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จำกัด

บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
188,500 บาท
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

ซ.7/2563
ลว.16/03/2563

66

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตช่วยสอน
จำนวน 3 เครื่อง

150,000

150,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด

1. บริษัท ลานนาคอม จำกัด/วงเงิน
188,500 บาท
2. บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
จำกัด/วงเงิน 190,000 บาท
1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 149,000 บาท

ซ.21/2563
ลว.25/03/2563

67

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว

50,000

50,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด

68

จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย (bluetooth) จำนวน
10 ตัว

50,000

50,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด

69

จ้างปรับปรุงอาคารโปรแกรมดนตรี
จำนวน 1 งาน

6,500,000

6,500,000

บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 149,000 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 50,000 บาท
จำกัด/วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น
จำกัด/วงเงิน 50,000 บาท
จำกัด/วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

70

จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์
จำนวน 1 งาน

7,573,600

7,573,600

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

งปม.บส386300021
ลว.13/03/2563
งปม.บส386300020
ลว.13/03/2563

อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีคัดเลือก
1. บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1. บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด/วงเงิน 1046687.94 บาท
จำกัด/วงเงิน 1046687.94 บาท
คัดเลือก ตามมาตรา 56(1)
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วน

71

จ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 1 งาน

2,500,000

2,500,000

72

จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 8 คณะวิทยาการ
จัดการ จำนวน 1 งาน

766,500

766,500

73

จ้างปรับปรุงอาคาร 1 จำนวน 1 งาน

3,900,000

3,900,000

74

จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จำนวน 1 งาน

3,907,000

3,907,000

75

จ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์
จำนวน 1 งาน

732,000

732,000

76

จ้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI)
จำนวน 1 งาน

4,700,000

4,700,000

77

จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน

5,000,000

5,000,000

78

จ้างปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน

10,000,000 10,000,000

79

จ้างเทคอนกรีตกั้นดินพังทลายหลังฝายเก็บน้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จำนวน 1 งาน

1,054,400

1,054,400

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

จ.24/2563
ลว.31/03/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แบบ สขร.1

2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

206,000

206,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด

24,000

24,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

30,000

30,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

7,000

7,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

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

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

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

9
10

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

6,000
38,000

6,000
38,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

11

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

5,000

5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

12

จัดซื้อกลองทอม จำนวน 1 คู่

6,000

6,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
จำนวน 23 รายการ (ขอปรับรายการเหลือ
จำนวน 11 รายการ)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
(ขอแยกจากโครงการครุภัณฑ์ประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ เนื่องจากประเภทครุภัณฑ์ต่างกัน)

2
3
4
5
6
7
8

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน
จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one
จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาหรือข้อตกลง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/วงเงิน
บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด/
ซ.4/2563
206,000 บาท
วงเงิน 206,000 บาท
ลว.07/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
บกศ.บส386300028
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 24,000 บาท
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 24,000 บาท
ลว. 17/12/2562
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์
บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/ บกศ.บส386300038
จำกัด/วงเงิน 30,000 บาท
วงเงิน 30,000 บาท
ลว.04/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
บกศ.บส63002439
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 7,000 บาท
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 7,000 บาท
ลว.29/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
1. บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์
บริษัท อลังการ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/ บกศ.บส386300039
จำกัด/วงเงิน 38,000 บาท
วงเงิน 38,000 บาท
ลว.04/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บกศ.บส63002160
5,000 บาท
5,000 บาท
ลว.17/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บกศ.บส63002146
6,000 บาท
6,000 บาท
ลว.17/01/2563
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่างหอพัก
จำนวน 1 งาน
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน 6 เครื่อง

300,000

300,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

150,000

150,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 150,000 บาท

15

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 10 เครื่อง

25,000

25,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 25,000 บาท

16

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Mutifunction
จำนวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์

1. ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์/วงเงิน
10,000 บาท

17

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง

9,000

9,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ค

1. ร้านไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ค/วงเงิน
8,200 บาท

18

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายในมหาวิทยาลัยฯ
จำนวน 1 ชุด

40,000

40,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ชาญอีเลคโทนิคส์

1. ร้าน ชาญอีเลคโทนิคส์/วงเงิน
39,200 บาท

19

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด

9,000

9,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 9,000 บาท

20

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่อง

62,260

62,260

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน โน้ตเอนที เซอร์วิส

1. ร้าน โน้ตเอนที เซอร์วิส/วงเงิน
62,000 บาท

21

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง

14,200

14,200

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไท-ซัน (1988)

1. บริษัท ไท-ซัน (1988)/วงเงิน
14,200 บาท

265,000

265,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านธวัชชัยอลูมินั่ม

1. ร้านธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน
265,000 บาท

ที่
13
14

22

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา
จำนวน 1 งาน

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 150,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 25,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านไอทีแอนด์เน็ตเวิร์ค/
วงเงิน 8,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ชาญอีเลคโทนิคส์/วงเงิน
39,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 9,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน โน้ตเอนที เซอร์วิส/วงเงิน
62,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ไท-ซัน (1988)/วงเงิน
14,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน
265,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.3/2563
ลว.02/01/2563
บกศ.บส386300021
ลว.04/12/2562
บกศ.บส386300029
ลว.17/12/2562
บส.62001972
ลว.20/12/2562
บกศ.บส386300023
ลว.04/12/2562
บกศ.บส63001027
ลว.04/12/2562
บกศ.บส386300052
ลว.06/02/2563
บกศ.บส386300023
ลว.04/12/2562
จ.17/2563
ลว.07/01/2563

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. ร้าน ไอที เซอร์วิส/
ร้าน ไอที เซอร์วิส/
วงเงิน 14,790บาท
วงเงิน 14,790 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์/วงเงิน
ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์/
9,000 บาท
วงเงิน 9,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
13,500 บาท
13,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
13,400 บาท
13,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์ บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด/วงเงิน 7,000 บาท
1997 จำกัด/วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 25,000 บาท
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 25,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน 1 เครื่อง

14,900

14,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ไอที เซอร์วิส

24

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร
จำนวน 1 เครื่อง

17,900

17,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ซีที คอมพิวเตอร์

25

จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

13,700

13,700

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

26

จัดซื้อเครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง

13,500

13,500

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

27

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 5 เครื่อง

7,000

7,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด

28

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง

25,000

25,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

29

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง

18,000

18,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 18,000 บาท

30

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Touch Screen
จำนวน 1 เครื่อง

35,000

35,000

31

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง

7,580

7,580

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

23

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส386300016
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300017
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300018
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300019
ลว.03/12/2562
บกศ.บส63000958
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300012
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300014
ลว.03/12/2562

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 35,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 18,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 35,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด

1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์ บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด/วงเงิน 7,580 บาท
1997 จำกัด/วงเงิน 7,580 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บกศ.บส63000965
ลว.03/12/2562

บกศ.บส386300013
ลว.03/12/2562

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์ บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด/วงเงิน 3,990 บาท
1997 จำกัด/วงเงิน 3,990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์ บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด/วงเงิน 11,970 บาท
1997 จำกัด/วงเงิน 11,970 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์ บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด/วงเงิน 4,790 บาท
1997 จำกัด/วงเงิน 4,790 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 88,000 บาท
วงเงิน 88,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

32

จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง

3,990

3,990

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด

33

จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง

11,970

11,970

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด

34

จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง

4,790

4,790

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เหรียญทองอีเล็กทริคเซ็นเตอร์
1997 จำกัด

35

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งผนังห้องดอกสัก
จำนวน 1 งาน (ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็น
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารบรรณ
ราชนครินทร์)
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง

88,000

88,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

15,900

15,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

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

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับดำเนินงาน
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู จำนวน 7 รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง

54,000

54,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์

1. ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
54,000 บาท

178,000

178,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านมงคลซัพพลาย

1. ร้านมงคลซัพพลาย/วงเงิน
178,000 บาท

36
37
38

บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/
วงเงิน 15,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์/วงเงิน
54,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านมงคลซัพพลาย/วงเงิน
178,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส63000966
ลว.03/12/2562
บกศ.บส386300015
ลว.03/12/2562
บกศ.บส63000968
ลว.03/12/2562
บกศ.บจ386300036
ลว.04/01/2563
บกศ.บส386300009
ลว.21/11/2562
บกศ.บส386300053
ลว.07/02/2563
ซ.5/2563
ลว.25/02/2563
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แบบ สขร.1

3. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง

5,000

5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
5,000 บาท

2

เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท
จำนวน 1 เครื่อง

5,000

5,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
5,000 บาท

3

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one PC
จำนวน 1 เครื่อง

20,000

20,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด

1. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
20,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
5,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
5,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด/วงเงิน
20,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส63002148
ลว.17/01/2563
บกศ.บส63002149
ลว.17/01/2563
บกศ.บส386300045
ลว.17/01/2563

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

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

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

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

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

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

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

5. เงินที่ได้จัดสรรระหว่างปีงบประมาณ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่
ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

72,000

72,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำแพงเพชรแอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำแพงเพชร
แอร์/วงเงิน 72,000 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

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

7

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ประจำงานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 รายการ

14,460

14,460

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า

1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า/วงเงิน
14,460 บาท

8

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

9

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Laserjet ประจำ
ห้องทำงานอธิการบดีและรองอธิการบดี
จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 27 นิว้ ประจำ
พัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 เครื่อง

10,800

10,800

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 10,800 บาท

5,900

5,900

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 5,900 บาท

3

10

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำแพงเพชรแอร์/
วงเงิน 72,000 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)
บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด/
วงเงิน 424,000 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)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 10,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 5,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส386300031
ลว.21/12/2562
บกศ.บส386300004
ลว.02/11/2562
บส63000339
ลว.05/11/2562
บกศ.บส386300007
ลว.08/11/2562
บกศ.บจ386300011
ลว.12/11/2562
จ.2/2563
ลว.21/10/2562
บกศ.บส386300008
ลว.20/11/2562
ซ.1/2563
ลว.18/11/2562
บกศ.บส386300032
ลว.27/12/2562
บส63001902
ลว.10/01/2563
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- 20 –

แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ประจำห้องนายกสภา
มหาวิทยาลัย จำนวน 2 เครื่อง

15,700

15,700

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรแอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร
แอร์/วงเงิน 15,700 บาท

12

จัดซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องศูนย์เพื่อนใจ
จำนวน 3 รายการ

17,110

17,110

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเฟอร์นิเจอร์
เซ็นเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเฟอร์นิเจอร์
เซ็นเตอร์/วงเงิน 17,110 บาท

13

จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laserjet)
ประจำสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 เครื่อง
จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกหอพักน้ำเพชร
ชั้น 2-3 และอาคารหอพักราชาวดี
จำนวน 1 รายการ
จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างรอบสนามกีฬา
จำนวน 1 งาน

13,400

13,400

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ซีที.คอมพิวเตอร์

1. ร้าน ซีที.คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 13,400 บาท

84,595

84,595

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายวีรศักดิ์ เมืองจันทร์

1. นายวีรศักดิ์ เมืองจันทร์/วงเงิน
84,595 บาท

489,000

489,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด

1. บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์
จำกัด/วงเงิน 489,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า

1. ร้านอาณาจักรไฟฟ้า/
วงเงิน 990 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11

14
15

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

16

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ประจำ
ห้องนอนเวร อาคาร 14 จำนวน 1 เครื่อง

990

990

17

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
ประจำงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 เครื่อง

42,500

42,500

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 42,500บาท

18

จัดซื้อโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส ประจำคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

6,800

6,800

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านสีสัน

1. ร้านสีสัน/วงเงิน 6,800 บาท

19

จัดซื้อถังขยะแบบล้อเลื่อน (พร้อมสกรีนโลโก้)
จำนวน 50 ใบ

75,000

75,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์

1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 75,000 บาท

20

จัดซื้อรถเข็น (แบบพ่วงท้ายมอเตอร์ไซต์)
จำนวน 4 คัน

14,000

14,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์

1. ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 14,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร
แอร์/วงเงิน 15,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเฟอร์นิเจอร์
เซ็นเตอร์/วงเงิน 17,110 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ซีที.คอมพิวเตอร์/
วงเงิน 13,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นายวีรศักดิ์ เมืองจันทร์/วงเงิน
84,595 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด/
วงเงิน 489,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านอาณาจักรไฟฟ้า/
วงเงิน 990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร์/วงเงิน 42,500บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านสีสัน/วงเงิน 6,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส386300044
ลว.17/01/2563

ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 75,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้านชัยชยุตภัณฑ์/
วงเงิน 14,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บกศ.บส386300005
ลว.02/11/2562

บกศ.บส386300046
ลว.18/01/2563
บกศ.บส386300049
ลว.28/01/2563
บกศ.บจ386300052
ลว.29/01/2563
บจ.3/2563
ลว.17/01/2563
บส63003851
ลว.02/03/2563
บกศ.บส386300065
ลว.03/03/2563
บส63003937
ลว.04/03/2563

บกศ.บส386300005
ลว.02/11/2562
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ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ขอหรือซื้อเอกสาร

แบบ สขร.1

ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ร้านปราการชัยการไฟฟ้า/วงเงิน
42,990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ร้าน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 24,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 477,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 496,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 160,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 200,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
บกศ.บส386300067
ลว.10/03/2563

21

จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 65 นิว้ หน่วยจัดอบรม
ใบอนุญาติขับขี่ จำนวน 1 เครื่อง

42,990

42,990

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านปราการชัยการไฟฟ้า

1. ร้านปราการชัยการไฟฟ้า/วงเงิน
42,990 บาท

22

จ้างติดตั้งมอเตอร์ประตูม้วนระบบไฟฟ้า
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน

24,000

24,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้าน ช.โลหะกิจ

1. ร้าน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 24,000 บาท

23

จ้างซ่อมแซมอาคารหอพักปาริชาติ
จำนวน 1 งาน

477,000

477,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 477,000 บาท

24

จ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุมราชพฤกษ์และ
งานทาสีอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน

496,000

496,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 496,000 บาท

25

จ้างทาสีอาคารเรียนเอนกประสงค์ (SAC)และ
ทำความสะอาดบริเวณรับเสด็จ จำนวน 1 งาน

160,000

160,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 160,000 บาท

26

จ้างปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ จำนวน 1 งาน

200,000

200,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิเวชนันท์/
วงเงิน 200,000 บาท

27

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่ม
จำนวน 1 งาน

235,000

235,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย์/วงเงิน
235,000 บาท

นายสมศักดิ์ เครือทิพย์/วงเงิน
235,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

จ.15/2563
ลว.27/12/2562

28

จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องประทับ
จำนวน 1 รายการ

150,000

150,000

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฮาส์
กำแพงเพชร 2017

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฮาส์
กำแพงเพชร 2017/
วงเงิน 150,000 บาท

ซ.2/2563
ลว.27/12/2562

29

จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประจำสำนักงาน จำนวน 1 งาน

99,189

99,189

วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีอิเล็กทรอนิกส์

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณี
อิเล็กทรอนิกส์/วงเงิน 99,189 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฮาส์
กำแพงเพชร 2017/
วงเงิน 150,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณี
อิเล็กทรอนิกส์/วงเงิน 99,189 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บกศ.บจ386300083
ลว.25/03/2563
จ.23/2563
ลว.23/03/2563
จ.10/2563
ลว.27/12/2562
จ.14/2563
ลว.27/12/2562
จ.12/2563
ลว.27/12/2562

บกศ.บจ386300013
ลว.14/11/2562

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

