สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จํานวน 4 เครื่อง

100,000

100,000

ตกลงราคา

1. บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จํากัด
2. บริษัท นูแมพ จํากัด
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จํากัด/
วงเงิน 97,000 บาท
2. บริษัท นูแมพ จํากัด/วงเงิน
104,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 96,900 บาท
1. บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด/
วงเงิน 269,961 บาท

2

จัดซื้อเกาอี้สําหรับใชในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร จํานวน 100 ตัว

270,000

270,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด 269,961

3

จัดซื้อชุดอุปกรณมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

300,000

300,000

ตกลงราคา

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 300,000 บาท

4

จัดซื้อครุภัณฑฝกปฏิบัติการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 1 ชุด

201,000

201,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จํากัด

1. บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 201,000 บาท

5

จัดซื้อครุภัณฑฝกปฏิบัติการประถมศึกษา
จํานวน 1 ชุด

173,000

173,000

ตกลงราคา

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

1. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 172,000 บาท

6

จัดซื้อกลองวีดีโอจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ชุด

65,000

65,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 64,000 บาท

7

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสําหรับหองประชุมสัมมนา
จํานวน 1 ชุด

259,900

259,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด
259,500
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด

1. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด/
วงเงิน 259,500 บาท
2. บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/วงเงิน
258,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 96,900 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.6/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด/
วงเงิน 269,961 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 300,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 201,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 172,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 64,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ออดิโอ อินโฟ จํากัด/
วงเงิน 258,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.7/2561
ลว. 17 ต.ค. 60
ซ.2/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
ซ.3/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
ซ.1/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
บส.4/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
ซ.16/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อยานบินบังคับไรคนขับเพื่องานสนามดาน
ภูมิสารสนเทศ (GIS Drone) พรอมโปรแกรม
เชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบประยุกตกรรมงาน
ปกทางวิชาชีพ ศิลปะมืออาชีพ จํานวน 1 ชุด

200,000

200,000

ตกลงราคา

1. บริษัท จีไอเอส จํากัด

350,000

350,000

ตกลงราคา

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องพิมพสรางสรรคภาพ
บนแผนไมเพื่อออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ
งานประยุกตศิลป จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมจีน
จํานวน 1 ชุด

150,000

150,000

ตกลงราคา

1. บริษัท กูดเวิรค อินเตอรเทรด จํากัด 1. บริษัท กูดเวิรค อินเตอรเทรด
2. บริษัท อารต แอนด เทคโนโลยี จํากัด จํากัด/วงเงิน 350,000 บาท
2. บริษัท อารต แอนด เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 450,000 บาท
1. บริษัท ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโลยี จํากัด 1. บริษัท ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 149,479 บาท

99,000

99,000

ตกลงราคา

1. นายหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง

1. นายหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง/
วงเงิน 99,000 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

8
9

10
11

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท จีไอเอส จํากัด/
วงเงิน 200,000 บาท

12

จัดซื้อชุดพัฒนาศักยภาพชุมชนเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด

92,000

92,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 92,000 บาท

13

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการผูดําเนินรายการ
จํานวน 1 ชุด

129,600

129,600

ตกลงราคา

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค
จํากัด/วงเงิน 125,300 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/

14

จัดซื้อชุดถายภาพอากาศยาน จํานวน 1 ชุด

86,000

86,000

ตกลงราคา

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด

15

จัดซื้อชุดเลนสกลองเพื่อเสริมทักษะการ
ถายภาพชั้นสูง จํานวน 1 ชุด

56,600

56,600

ตกลงราคา

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

(คุณสมบัติไมตรงตามที่มหาลัยฯ กําหนด)

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค
จํากัด/วงเงิน 79,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 78,500 บาท
1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค
จํากัด/วงเงิน 56,200 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 56,600 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 55,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
บริษัท จีไอเอส จํากัด/
ซ.18/2561
วงเงิน 200,000 บาท
ลว. 20 ต.ค. 60
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท กูดเวิรค อินเตอรเทรด จํากัด/
ซ.22/2561
วงเงิน 350,000 บาท
ลว. 24 ต.ค. 60
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท ไอเดีย เมคเกอร เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 149,479 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
นายหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง/
วงเงิน 99,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 92,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด/
วงเงิน 125,300 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.23/2561
ลว. 24 ต.ค. 60

บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 78,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บส.2/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 55,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บส.5/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บส.1/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
บส.3/2561
ลว. 16 ต.ค. 60
ซ.12/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 170,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.15/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 1,308,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.14/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/ บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด วงเงิน 250,000 บาท
วงเงิน จํากัด 249,782 บาท
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน จํากัด 249,782 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/ บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
วงเงิน จํากัด 249,782 บาท
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด วงเงิน 250,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่าํ สุด
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
วงเงิน จํากัด 249,782 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/ บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด วงเงิน 250,000 บาท
วงเงิน จํากัด 499,200 บาท
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน จํากัด 249,782 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด 1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
2. ลิมิเต็ด ซายน
จํากัด/วงเงิน 371,125 บาท
370,000 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
370,000 บาท
บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด 1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
2. ลิมิเต็ด ซายน
จํากัด/วงเงิน 361,125 บาท
360,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
360,000 บาท

ซ.9/2561
ลว. 18 ต.ค. 60

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

170,000

170,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 170,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 60 เครื่อง

1,320,000

1,320,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 1,308,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,320,000 บาท

18

จัดซื้อตูบมเพาะเชื้อแบบเขยา (Shaking
Incubator) จํานวน 1 ตู

250,000

250,000

19

จัดซื้อตูแชแข็งอุณหภูมิติดลบ (Deep Freezer)
จํานวน 1 ตู

95,000

95,000

20

จัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศพรอมอุปกรณ
(Rotary Evaporation) จํานวน 1 เครื่อง

500,000

500,000

21

จัดซื้อชุดทดลองสนามไฟฟาและศักยไฟฟา
ในแผนเก็บประจุ จํานวน 1 ชุด

375,000

375,000

22

จัดซื้อชุดทดลองกฎของคูลอมบ-ประจุเสมือน
จํานวน 1 ชุด

365,000

365,000

สอบราคา
(รายการที่ 18-20
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 18-20
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 18-20
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16

จัดซื้อระบบ Storage RAID จํานวน 1 ระบบ

17

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ซ.9/2561
ลว. 18 ต.ค. 60
ซ.9/2561
ลว. 18 ต.ค. 60
ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60
ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

190,000

190,000

สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา
(รายการที่ 21-28
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
สอบราคา

1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน

1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 186,125 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
185,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,799,500 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
78,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,799,500 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
55,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,799,500 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
265,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 1,799,500 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
101,000 บาท
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 373,125 บาท
2. บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
373,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
วงเงิน 987,400 บาท

23

จัดซื้อชุดทดลองกฎของโอหมเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด

24

จัดซื้อชุดทดลองการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ
จํานวน 1 ชุด

81,000

81,000

25

จัดซื้อชุดทดลองความตานทานของเสนลวด
ขนาดพื้นที่หนาตัดตางกัน จํานวน 1 ชุด

57,000

57,000

26

จัดซื้อชุดทดลองการหาคาคงที่ไดอิเล็กทริค
ของวัตถุ จํานวน 1 ชุด

267,000

267,000

27

จัดซื้อชุดทดลองหมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ชุด

103,000

103,000

28

จัดซื้อกลองดูดาวระบบอัตโนมัติหนากลอง
ขนาดไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด

377,000

377,000

29

จัดซื้อชุดประกอบการเรียนการสอนการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 1 ชุด

990,000

990,000

1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน
1. บริษัท โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง จํากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน
1. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
185,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
78,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
55,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
265,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
101,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ลิมิเต็ด ซายน จํากัด/วงเงิน
373,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.19/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
วงเงิน 987,400 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

ซ.8/2561
ลว. 18 ต.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

500,000

500,000

สอบราคา

1. บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท ไนส คอรปอเรท จํากัด

1,239,700

1,239,700

สอบราคา

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

30

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการการเรียนการสอนและ
การจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
วอลเลยบอลและฟุตซอล จํานวน 1 ชุด

31

จัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการเรียนรูสื่อ
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค จํานวน 1 ชุด

32

จัดซื้อครุภัณฑจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
จํานวน 1 ชุด

538,000

538,000

สอบราคา

1. รานกุลวีรไทย
2. สยามครุภัณฑ

33

จัดซื้อครุภัณฑจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป
ไทย จํานวน 1 ชุด

1,248,000

1,248,000

สอบราคา

1. รานหองเสื้อนากิษะ

34

จัดซื้อครุภัณฑจัดการเรียนการสอนดนตรีสากล
จํานวน 1 ชุด

1,878,000

1,878,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี
2. บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร จํากัด

35

จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกายในรม จํานวน 1
ชุด

1,320,000

1,320,000

สอบราคา

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

36

จัดซื้อลิฟทโดยสาร ขนาดน้ําหนักบรรทุกตั้งแต
750 กิโลกรัม ประจําอาคารบรรณราชนครินทร
จํานวน 1 ชุด

1,286,000

1,286,000

สอบราคา

1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด
2. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด
3. บริษัท วอสอัพ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 488,000 บาท
2. บริษัท ไนส คอรปอเรท จํากัด (ไม
ผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด)
1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/
วงเงิน 1,224,700 บาท
1. รานกุลวีรไทย/วงเงิน 530,000 บาท
2. สยามครุภัณฑ (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
1. รานหองเสื้อนากิษะ/
วงเงิน 1,247,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการ
ดนตรี/วงเงิน 1,860,000 บาท
2. บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร
จํากัด/วงเงิน 1,876,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 1,315,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 1,320,000 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,309,000 บาท
1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,038,500 บาท
2. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด/
วงเงิน 1,286,000 บาท
3. บริษัท วอสอัพ จํากัด/วงเงิน
1,146,933 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท แกรนดมารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 488,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.17/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

บริษัท ไอโอนอน จํากัด/
วงเงิน 1,224,700 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
รานกุลวีรไทย/วงเงิน 530,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.11/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

รานหองเสื้อนากิษะ/
วงเงิน 1,247,500 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี/
วงเงิน 1,860,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.25/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,309,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.4/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,038,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.20/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

ซ.10/2561
ลว. 18 ต.ค. 60

ซ.26/2561
ลว. 1 พ.ย.. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อชุดถายทอดสัญญาณเพื่อจัดการเรียนการ
สอนประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร จํานวน 15 ระบบ
จัดซื้อชุดปฏิบัติการสํารวจเสนทางการขนสง
จํานวน 1 ชุด

1,500,000

1,500,000

สอบราคา

1. บริษัท เอ สแควร จํากัด

1. บริษัท เอ สแควร จํากัด/วงเงิน
1,494,790 บาท

644,200

644,200

วิธีคัดเลือก

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 644,00 บาท

39

จัดซื้อชุดฝกดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
จํานวน 1 ชุด

1,450,000

1,450,000

สอบราคา

1. บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย)
จํากัด2. บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
1. บริษัท นอรท เมคคานิคส (ไทย
แลนด) จํากัด
2. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด

40

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและจัดการ
เครือขาย จํานวน 1 ชุด

1,450,000

1,450,000

41

จัดซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและ
วงจรไฟฟาพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด

1,850,000

1,850,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
สอบราคา

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด
2. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด
3. รานซีทีคอมพิวเตอร
1. บริษัท เอ.ที.เอส.ซิสเต็มส จํากัด
2. บริษัท ชอทเทล จํากัด

42

จัดซื้อชุดฝกและปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอร จํานวน 1 ชุด

1,100,000

1,100,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท โซเพ็ค จํากัด
2. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด

43

จัดซื้อลิฟทโดยสาร ขนาดน้ําหนักบรรทุกตั้งแต
750 กิโลกรัม ประจําอาคารที่พักนักศึกษา
จํานวน 1 ชุด

1,500,000

1,500,000

สอบราคา

1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน
จํากัด
2. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด
3. บริษัท วอสอัพ จํากัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

37
38

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท นอรท เมคคานิคส (ไทย
แลนด) จํากัด/วงเงิน 1,689,530 บาท
2. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,449,850 บาท
1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
1,447,800 บาท
1. บริษัท เอ.ที.เอส.ซิสเต็มส จํากัด/
วงเงิน1,840,400 บาท
2. บริษัท ชอทเทล จํากัด/วงเงิน
1,848,000 บาท
1. บริษัท โซเพ็ค จํากัด /ไมผานการ
พิจารณาผล
2. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,100,000 บาท
1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,138,500 บาท
2. บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด/
วงเงิน 1,490,000 บาท
3. บริษัท วอสอัพ จํากัด/วงเงิน
1,288,280 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เอ สแควร จํากัด/
วงเงิน 1,494,790 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 644,00 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.24/2561
ลว. 25 ต.ค. 60

บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,449,850 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.13/2561
ลว. 19 ต.ค. 60

บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
1,447,800 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท เอ.ที.เอส.ซิสเต็มส จํากัด/
วงเงิน1,840,400 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
ซ.5/2561
ลว. 14 ธ.ค. 60
ซ.6/2561
ลว. 17 ต.ค. 60

บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 1,100,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
ซ.4/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,138,500 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.21/2561
ลว. 20 ต.ค. 60

ซ.29/2561
ลว. 20 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 20 เครื่อง

480,000

480,000

45

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 20 เครื่อง

660,000

46

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 1,000 ตัว

2,500,000

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

44

วิธีจัดซื้อจัดจาง

สอบราคา
(รายการที่ 44-45
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
660,000
สอบราคา
(รายการที่ 44-45
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
2,500,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. หางหุน สวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. หางหุน สวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 480,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
478,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร/วงเงิน 660,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 658,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.เอ็ม.ซี แมชชีน 1. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.เอ็ม.ซี
2. หางหุนสวนจํากัด ธรรมาธิปไตย 9
แมชชีน (ไมผานคุณสมบัตติ ามที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
3. บริษัทไทยไทโย จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ธรรมาธิปไตย 9
4. บริษัท บริบูรณกิจ 1988 จํากัด
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
5. บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟซ
3. บริษัท ไทยไทโย จํากัด/วงเงิน
เฟอรนิเจอร จํากัด
940,530 บาท
6. บริษัท เพอรเฟค ไดแดกติก จํากัด
4. บริษัท บริบูรณกิจ 1988 จํากัด/
7. บริษัท แครยู จํากัด
วงเงิน 1,100,000 บาท
8. บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอรไนน จํากัด
5. บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟซ
9. บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร จํากัด
10. บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล เฟอรนิเจอร จํากัด (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
จํากัด (มหาชน)
11. หางหุนสวนจํากัด สินทองแสงไทย 6. บริษัท เพอรเฟค ไดแดกติก จํากัด
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
12. บริษัท ดับบลิวเอสเฟอรนิเจอร
7. บริษัท แครยู จํากัด (ไมผานคุณสมบัติ
แอนด ดีไซน จํากัด
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
13. บริษัท ไฉไล เทรดดิ้ง จํากัด
8. บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอรไนน จํากัด
14. บริษัท พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กรุป จํากัด (ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
15. บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส 9. บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร จํากัด
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
(1990) จํากัด 980,000
10. บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่น
16. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล
17. หางหุนสวนจํากัด เจเอส บิสสิเนส แนล จํากัด (มหาชน) (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
แอนด ซัพพลาย
18. หางหุนสวน จํากัด เล็กกระจาง

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 478,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.5/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 658,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

ซ.5/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

บริษัท ไทยไทโย จํากัด/
วงเงิน 940,530 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
ซ.3/2561
ลว. 15 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
19. หางหุนสวนจํากัดเพชรรวมโชค
20. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
21. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย น
22. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
23. บริษัท ธนณัฐวินอะโกร จํากัด
24. บริษัท ที.อาร.พี.โปรดักส จํากัด
25. บริษัท เพรสซิเดนท ออฟฟศ
เฟอรนิเจอร จํากัด
26. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
11. หางหุนสวนจํากัด สินทองแสงไทย/
วงเงิน 988,145 บาท
12. บริษัท ดับบลิวเอสเฟอรนิเจอร
แอนด ดีไซน จํากัด (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
13. บริษัท ไฉไล เทรดดิ้ง จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

14. บริษัท พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กรุป
จํากัด 2,107,900 (ไมผานคุณสมบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

15. บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส
(1990) จํากัด/วงเงิน 980,000 บาท
16. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล/
วงเงิน 1,750,000 บาท
17. หางหุนสวนจํากัด เจเอส บิส
สิเนส แอนด ซัพพลาย/วงเงิน
979,000บาท
18. หางหุนสวน จํากัด เล็กกระจาง
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

19. หางหุนสวนจํากัดเพชรรวมโชค

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

20. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (ไมผาน
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

21. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

22. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

23. บริษัท ธนณัฐวินอะโกร จํากัด

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

24. บริษัท ที.อาร.พี.โปรดักส จํากัด/
วงเงิน 1,230,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

47

จัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารที่พักนักศึกษา
จํานวน 1 ชุด

3,500,000

3,500,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด เชียงรายซัพพลาย
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย
3. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด

48

จางกอสรางผนังกั้นดินพังทลาย อาคารที่พัก
บุคลากรแมสอด จํานวน 1 งาน

3,960,000

3,960,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

49

จางกอสรางระบบสาธารณูปการอาคารที่พัก
นักศึกษา จํานวน 1 งาน

8,000,000

8,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี การ
โยธา
1. บริษัท ลิ่มพงศพันธกอ สราง จํากัด
2. บริษัท วีอารจี โซลูชั่น จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด บี.ดับบลิว.บี
4. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐีซัพ
พลายส
5. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง
7. หางหุนสวนจํากัดเพชรรวมโชค
8. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
9. บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค
พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก

25. บริษัท เพรสซิเดนท ออฟฟศ
เฟอรนิเจอร จํากัด (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
26. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด/
วงเงิน 1,444,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เชียงรายซัพ
หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
พลาย/วงเงิน 3,138,800 บาท
วงเงิน3,115,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเค บิก๊ บาย/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 3,115,000 บาท
3. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด/วงเงิน
3,342,500 บาท
1. หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี
กอสราง/วงเงิน 3,690,000 บาท
การโยธา/วงเงิน 3,658,511 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.ซี การ
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
โยธา/วงเงิน 3,658,511 บาท
หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
1. หางหุนสวนจํากัด บี.ดับบลิว.บี
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กําแพงเพชร กอสราง/
กําหนด)
วงเงิน 7,430,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐี
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
ซัพพลายส (ไมผานคุณสมบัติตามที่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง

e-bidding
ซ.1/2561
ลว. 24 ต.ค. 60

e-bidding
จ.6/2561
ลว. 25 ต.ค. 60
e-bidding
จ.13/2561
ลว. 30 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/วงเงิน 7,599,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน
7,430,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร (ไมผาน

คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

6. บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค
พร็อพเพอรตี้ จํากัด (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

จางกอสรางระบบสาธารณูปการและระบบ
ดับเพลิงอาคารเรียนเอนกประสงค จํานวน 1 งาน

5,000,000

5,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

51

จางปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 1 งาน

5,000,000

5,000,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
1. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. บริษัท ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด บี.ดับบลิว.บี
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง
5. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
6. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร

52

จางกอสรางพื้นที่กจิ กรรมนักศึกษา
จํานวน 1 งาน

10,921,100 10,921,100

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

50

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 4,467,628 บาท

1. บริษัท ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด/วงเงิน 4,249,126.21 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/วงเงิน 5,000,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 4,652,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 4,680,000 บาท
1. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
2. บริษัท สมบุญสง จํากัด
วงเงิน 10,900,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สามเพชร
2. บริษัท สมบุญสง จํากัด/วงเงิน
4. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
10,700,000 บาท
กําแพงเพชร
3. หางหุนสวนจํากัด สามเพชร/วงเงิน
5. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอนสตรัคชั่น 10,500,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
4. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร กอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 9,680,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัดเพชรรวมโชค
5. หางหุนสวนจํากัด วรพล คอน
8. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
สตรัคชั่น/วงเงิน 9,700,000 บาท
9. หางหุนสวนจํากัด กุลนิษฐ เอ็นจิเนียริ่ง 6. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
10. บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน
พร็อพเพอรตี้ จํากัด
9,950,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัดเพชรรวมโชค

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 4,467,628 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
e-bidding
จ.9/2561
ลงวันที่ 12 ม.ค. 61

บริษัท ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด/วงเงิน 4,249,126.21 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
จ.7/2561
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60

หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 8,845,231 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
จ.1/2561
ลงวันที่ 16 ต.ค. 60

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

8. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 8,845,231 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
9. หางหุนสวนจํากัด กุลนิษฐ
เอ็นจิเนียริ่ง/วงเงิน 9,990,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 2,690,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัทเคโมไซเอนซ (ประเทศไทย) /
วงเงินจํากัด 2,799,120 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 3,238,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 5,930,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
จ.3/2561
ลงวันที่ 16 ต.ค. 60
e-bidding
จ.5/2561
ลงวันที่ 21 ต.ค. 60
e-bidding
จ.4/2561
ลงวันที่ 20 ต.ค. 60
e-bidding
จ.2/2561
ลงวันที่ 16 ต.ค. 60
e-bidding
จ.6/2559
ลงวันที่ 14 มี.ค. 59

(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
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จางปรับปรุงระบบปรับอากาศหองเรียน
จํานวน 1 งาน

2,700,000

2,700,000

54

จางติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล และ
ดับเพลิง จํานวน 1 งาน

2,800,000

2,800,000

55

จางติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสารประกอบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จํานวน 1 งาน
จางติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร จํานวน 1 งาน
จางกอสรางอาคารทีพ่ ักนักศึกษา (วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 50,200,000 บาท) ผูกพัน
ขามป 2559 – 2561 จํานวน 1 หลัง

3,250,000

3,250,000

5,934,000

5,934,000

7,882,900

7,882,900

56
57

58

59

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร (วงเงินตามสัญญา 219,590,000
บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560
จํานวน 1 หลัง
จางกอสรางอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค
(วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท)
ผูกพันขามป 2559 – 2562
จํานวน 1 หลัง

86,645,400 86,645,400

41,353,500 41,353,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร

10. บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค
พร็อพเพอรตี้ จํากัด/วงเงิน
9,710,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 2,690,000 บาท

1. บริษัทเคโมไซเอนซ (ประเทศไทย)
จํากัด

1. บริษัทเคโมไซเอนซ (ประเทศไทย)/
วงเงินจํากัด 2,799,120 บาท

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
3,238,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 5,930,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอ สราง/วงเงิน 43,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท
พร็อพเพอรตี้/วงเงิน 46,904,817.21 บาท
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท
1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด
วงเงิน 147,399,000 บาท

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

จ.2/2558
ลงวันที่ 27 ต.ค. 57
e-bidding
จ.7/2559
ลงวันที่ 1 เม.ย. 59

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทอุดหนุน)
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ขอเปลี่ยนแปลงเปนหมวดวัสดุ
1บริษัท ฟตเตอร มารท จํากัด/วงเงิน
บริษัท ฟตเตอร มารท จํากัด/
91,600 บาท
วงเงิน 91,600 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

14,400
117,300

14,400
117,300

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

208,600

208,600

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท สมารทเฮาซ อินเตอรเทรด
จํากัด

1. บริษัท สมารทเฮาซ อินเตอรเทรด
จํากัด/วงเงิน 207,900 บาท

บริษัท สมารทเฮาซ อินเตอรเทรด
จํากัด/วงเงิน 207,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

114,000

114,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 114,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด

1. บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/
วงเงิน 39,646 บาท

6

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 2 เครื่อง

27,800

27,800

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส

1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
วงเงิน 27,800 บาท

7

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท

8

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดสี Color LaserJet
จํานวน 1 เครื่อง

35,000

35,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 35,000 บาท

9

จัดซื้อกลองติดรถยนต จํานวน 6 ตัว

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานกันเองคอมพิวเตอร

1. รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 30,000 บาท

รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 114,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท มามาโฮมมารท จํากัด/
วงเงิน 39,646 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
วงเงิน 27,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 35,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1
2

4

จัดซื้อหนวยเก็บความจํา จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
(เนื่องจากมีการปรับโครงการ โดยยกเลิกการ
ขอจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิว้ มือ จํานวน
25,500 บาท และนําเงินดังกลาวมาจัดซื้อ
เครื่องกรองน้ําแทน)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพีแบบ
อินฟราเรดสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(เปลี่ยนแปลงเปนแบบสําหรับติดตั้งภายในอาคาร
จํานวน 1 ระบบ จากวงเงิน 215,000 บาท เปน
208,600 บาท
จัดซื้อโตะพรอมมานั่งชนิด 6 ที่นั่ง จํานวน 20 ตัว

5

3

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. บริษัท ฟตเตอร มารท จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100026
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 61

ซ.37/2561
ลงวันที่ 28 ก.พ. 61

ซ.39/2561
ลงวันที่ 26 มี.ค. 61
บส.386100016
ลงวันที่ 9 ม.ค. 61
บส.386100019
ลงวันที่ 26 ม.ค. 61
บส.386100021
ลงวันที่ 26 ม.ค. 61
บส.386100021
ลงวันที่ 26 ม.ค. 61
บส.386100022
ลงวันที่ 5 ก.พ. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

10

จางติดตั้งประตูเหล็กตัดอาคารบัณฑิต
จํานวน 1 งาน

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 50,000 บาท

11

จางปรับปรุงพื้นหอง Student Activity
จํานวน 1 งาน

152,500

152,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 152,500 บาท

12

จัดซื้อโซฟา 2 ที่นั่ง มีพนักพิง จํานวน 20 ตัว

83,800

83,800

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 83,800 บาท

13

จัดซื้อตัวยิงบารโคด จํานวน 1 ตัว

4,500

4,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,500 บาท

14

จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษ จํานวน 1 ตัว

2,300

2,300

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 2,300 บาท

15

จัดซื้อเครื่องเขาเลมสันหวง จํานวน 1 เครื่อง

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,500 บาท

16

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

23,900

23,900

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,900 บาท

17

จางปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในอาคารเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1 งาน

110,000

110,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
วงเงิน 110,000 บาท

18

จางปรับภูมิทัศนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จํานวน 1 งาน

139,100

139,100

เฉพาะเจาะจง

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม
วงเงิน 139,100 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 152,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 83,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 4,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 2,300 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ลานนาคอม จํากัด
วงเงิน 110,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานธวัชชัยอลูมินั่ม
วงเงิน 139,100 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บจ.386100008
ลงวันที่ 11 ม.ค. 61
จ.13/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61
บส.386100009
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.386100011
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100011
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100011
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100011
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
จ.22/2561 ลงวันที่
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 61
จ.25/2561 ลงวันที่
ลงวันที่ 10 ก.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

3. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทรายจายอื่น)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
สัญญาหรือขอตกลง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด หนึ่งเฟอรนิเจอร / หางหุนสวนจํากัด หนึ่งเฟอรนิเจอร/
บส.386100025
วงเงิน 14,850 บาท
วงเงิน 14,850 บาท
ลงวันที่ 3 พ.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บส.386100024
คอมพิวเตอร/วงเงิน 14,900 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 14,900 บาท ลงวันที่ 9 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บส.386100023
วงเงิน 8,500 บาท
วงเงิน 8,500 บาท
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บส.386100023
วงเงิน 16,500 บาท
วงเงิน 16,500 บาท
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อโตะประชุมยาวหัวโคง 12-14 ที่นั่ง
จํานวน 1 ตัว

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด หนึ่งเฟอรนิเจอร

2

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร XGA พรอมจอรับภาพ
จํานวน 1 ชุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

3

จัดซื้อตูแชขนาด 5 คิว จํานวน 1 ตู

8,500

8,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

16,500

16,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

3,990

3,990

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 3,990 บาท

จัดซื้อเครื่องปนพลังสูง จํานวน 1 เครื่อง

20,700

20,700

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,700 บาท

7

จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ 2 หัว จํานวน 1 เครื่อง

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

8

จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ

4,635,000

4,635,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด
1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด/วงเงิน
2. บริษัท สคริปท พอรต เทคโนโลยี จํากัด 4,632,800 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษัท สคริปท พอรต เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 4,633,900 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
4,600,000 บาท

(ขอเปลี่ยนแปลงจากตูเย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต เพื่อใหตรง
กับการใชงานจากวงเงิน 25,000 บาท เปน 8,500 บาท)

4

5
6

จัดซื้อตูแชแนวตั้ง 1 ประตูขนาด 11 คิว
จํานวน 1 ตู (ขอเปลี่ยนแปลงจากตูเย็น

ขนาด 16 คิวบิกฟุต เพื่อใหตรงกับการใชงาน
จากวงเงิน 25,000 บาท เปน 16,500 บาท)

จัดซื้อเตาไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง

(ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและงบประมาณเพื่อใหตรง
กับการใชงาน จากวงเงิน 11,600 บาท เปน 3,990บาท )
(ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและงบประมาณเพื่อใหตรง
กับการใชงาน จากวงเงิน 11,600 บาท เปน 20,700 บาท)

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 3,990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 20,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 50,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,600,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

บส.386100023
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
บส.386100023
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
บส.386100023
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
e-bidding
ซ.6/2561
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางปรับปรุงพื้นที่การใหบริการชั้น 3
จํานวน 1 งาน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

800,000

800,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด
2. บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด
เซอรวิส จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99หาง
หุนสวนจํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด สุดคณา
5. หางหุนสวนจํากัด เพชรฝงแดงกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017 บิวท
7. หางหุนสวนจํากัด ป.และเพื่อน
8. หางหุนสวนจํากัด กฤติยา 2499
คอนสตรัคชั่น
9. หางหุนสวนจํากัด เล็กกระจาง
10. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
11. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช
12. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐี
ซัพพลายส
13. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
14. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง 2009
15. หางหุนสวนจํากัด ดงชะอม 2009
16. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
17. หางหุนสวนจํากัด หาสิบหาการชาง
18. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
19. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
20. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอ เอส
เอส กําแพงเพชรพิทักษทรัพย จํากัด
21. บริษัท หาสิบเกาวิศวะ จํากัด
22. หางหุนสวนจํากัด ฐิตาภา
คอนสรัคชั่น

1. บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด
เซอรวิส จํากัด/743,595 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017
บิวท/วงเงิน 652,700 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 658,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 688,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017
บิวท/วงเงิน 652,700 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
e-bidding
จ.10/2561
ลงวันที่ 16 ม.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

180,100

180,100

เฉพาะเจาะจง

10,000

10,000

จัดซื้อชุดโตะสนาม จํานวน 3 ชุด

17,700

17,700

13

จัดซื้อชุดโตะรับแขกทําดวยหวายสังเคราะห
จํานวน 1 ชุด

10,000

10,000

14

จัดซื้อโตะบารไมสัก จํานวน 2 ชุด

32,000

32,000

15

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ชุด

8,000

8,000

16

จัดซื้อชั้นวาง5ชั้นสไตล Loft จํานวน 12 ชิ้น

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 11-16
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10
11

จางปรับปรุงและพัฒนาอาคารเพื่อการสงออก
เพื่อจัดตั้งศูนยแสดงสินคาและจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนชายแดน จํานวน 1 งาน
จัดซื้อชุดโตะรับแขกทรงกลม จํานวน 1 ชุด

12

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 180,100 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.14/2561
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม

1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/
วงเงิน 180,100 บาท

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 17,700 บาท

บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 17,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท

บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 32,000 บาท

บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 32,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 8,000 บาท

บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 8,000บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 36,000 บาท

บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 36,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

ซ.33/2561
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง
42,120

17

จัดซื้อเครื่องซีลสายพานตอเนื่องแนวตั้งพิมพ
วันที่ระบบไนโตรเจน จํานวน 1 เครื่อง

42,120

18

จัดซื้อเครื่อง Plotter จํานวน 1 เครื่อง

77,880

19

จัดซื้อเครื่องซีลฝาแกวพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง

10,000

20

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

21

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 42,120 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ซ.34/2561
ลงวันที่ 19 ม.ค. 61

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 42,120 บาท

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 77,880 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 77,880 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.34/2561
ลงวันที่ 19 ม.ค. 61

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.34/2561
ลงวันที่ 19 ม.ค. 61

30,000

เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
77,880 เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
10,000 เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
30,000 เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 24,900 บาท

จัดซื้อเครื่องบันทึกเงินสด จํานวน 1 ตัว

25,000

25,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส

22

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED ทีวี) ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส

23

จัดซื้อกลองวงจรปดภายในอาคาร
จํานวน 1 ระบบ

328,700

328,700

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

24

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งระบบ
น้ํายารวมศูนย VRF จํานวน 1 ระบบ

372,400

372,400

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร

25

จางตัดเย็บผามานพรอมติดตั้งพื้นที่ใหบริการ
งานโสตทัศนวัสดุ จํานวน 1 งาน

38,000

38,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานมานิตยผามาน

หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 24,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
วงเงิน 24,200 บาท
วงเงิน 24,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
หางหุนสวนจํากัด พีวีเจเอส/
วงเงิน 30,000 บาท
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 328,490 บาท
วงเงิน 328,490 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/ หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 372,400 บาท
วงเงิน 372,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานมานิตยผามาน/
รานมานิตยผามาน/
วงเงิน 38,000 บาท
วงเงิน 38,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บส.386100012
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100010
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.386100010
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
ซ.31/2561
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 60
บส..8/2561
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60
บจ.386100003
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

26

จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรหอ งประชุม
ตนสัก จํานวน 1 เครื่อง

27

จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง

28

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
นําเสนอนอกสถานที่ จํานวน 1 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

83,700

83,700

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 83,700 บาท

1,500

1,500

เฉพาะเจาะจง

1. ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย

1. ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย/
วงเงิน 1,500 บาท

24,900

24,900

เฉพาะเจาะจง

1. ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย

1. ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย
/วงเงิน 23,400 บาท

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 83,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย/
วงเงิน 1,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน พี.พี ปริ๊นซัพพลาย/
วงเงิน 23,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100006
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 60
บส.61002141
ลงวันที่ 11 ม.ค. 60
บส.386100015
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

4. เงินนอกงบประมาณ (ประเภท บ.กศ.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ
ขนาดไมนอยกวา 48 ชอง จํานวน 1 ตัว

25,500

25,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 18,890 บาท

2

จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ
ขนาดไมนอยกวา 8 ชอง จํานวน 5 ตัว

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 9,950 บาท

3

จัดซื้ออุปกรณสํารองไฟฟา จํานวน 4 ตัว

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด

1. บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท

4

จัดซื้อเสาตะกรอ จํานวน 1 ชุด

13,000

13,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานแมสอดสปอรต

1. รานแมสอดสปอรต/
วงเงิน 13,000 บาท

5

จัดซื้อเสาแบดมินตัน จํานวน 1 ชุด

13,000

13,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานแมสอดสปอรต

1. รานแมสอดสปอรต/
วงเงิน 13,000 บาท

6

จัดซื้อลําโพงติดผนัง จํานวน 4 ชุด

15,600

15,600

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,600 บาท

7

จัดซื้อชุดไมคลอยจํานวน 1 ชุด

6,900

6,900

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,900 บาท

8

จัดซื้อชุดขยายสัญญาณและควบคุมสัญญาณเสียง
จํานวน 1 ชุด

17,000

17,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 17,000 บาท

9

จัดซื้อชุดควบคุมเครื่องเสียง จํานวน 3 ชุด

18,600

18,600

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,600 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 18,890 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 9,950 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานแมสอดสปอรต/
วงเงิน 13,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานแมสอดสปอรต/
วงเงิน 13,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 15,600 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100077
ลงวันที่ 20 มี.ค. 61

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 17,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,600 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

บส.386100077
ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
บส.386100077
ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
บส.386100069
ลงวันที่ 5 มี.ค. 61
บส.386100069
ลงวันที่ 5 มี.ค. 61
บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 29,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

10

จัดซื้อตู Rack เครื่องเสียง จํานวน 3 ตู

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

11

จัดซื้อลําโพงติดผนัง จํานวน 3 คู

23,400

23,400

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,400 บาท

12

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด

29,000

29,000

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 29,000 บาท

13

จัดซื้อฉากรับภาพ ชนิดมอเตอร จํานวน 1 ชุด

12,000

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.36/2561
ลงวันที่ 6 ก.พ. 61

14

จัดซื้อโทรทัศนภาพ (TV) จํานวน 2 ชุด

75,800

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 75,800 บาท

บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 75,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

ซ.36/2561
ลงวันที่ 6 ก.พ. 61

15

จัดซื้อครุภัณฑประชาสัมพันธเชิงรุก
จํานวน 17 รายการ (ทําการรวมรายการเพื่อให
สอดคลองกับโครงการ)
จัดซื้ออุปกรณชวยการประมวลผล (RAM)
สําหรับเครื่อง PC จํานวน 3 ชุด

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด

1. บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด/ บริษัท บีทูบี อินเตอรคอนเน็ค จํากัด/
วงเงิน 462,005 บาท
วงเงิน 462,005 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 8,400 บาท
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 8,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 9,600 บาท
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 9,600 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 20,000 บาท
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 20,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

16

462,314

เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
12,000 เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
75,800 เฉพาะเจาะจง
(รายการที่ 17-19
ดําเนินการจัดซื้อ
พรอมกัน)
462,314 เฉพาะเจาะจง

8,400

8,400

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

17

จัดซื้อจอแสดงผลรายการสําหรับพัฒนาระบบ
ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2 ชุด

9,600

9,600

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

18

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ (UPS) จํานวน 10 เครื่อง

20,000

20,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

บส.386100044
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
ซ.36/2561
ลงวันที่ 6 ก.พ. 61

ซ.35/2561
ลงวันที่ 26 ม.ค. 61
บส.386100032
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100032
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100032
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

4,800

4,800

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 4,800 บาท

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงระบบโฮมซีเนมา
จํานวน 2 ระบบ

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 22,000 บาท

21

จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุด

38,000

38,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 38,000 บาท

22

จัดซื้อจอรับภาพมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 ชุด

32,000

32,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

23

จัดซื้อเครื่องพิมพ 3D Printer จํานวน 3 เครื่อง

78,000

78,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 78,000 บาท

24

จัดซื้อหูฟง จํานวน 2 ชุด

7,700

7,700

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,700 บาท

25

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server)
จํานวน 1 เครื่อง

265,000

265,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 265,000 บาท

26

จัดซื้อไมคลอยมือถือคู จํานวน 1 ชุด

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท

27

จัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค จํานวน 1 ชุด

11,000

11,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,000 บาท

28

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

19

จัดซื้อการดแสดงผลทางหนาจอ (Graphic Card)
จํานวน 1 ชุด

20

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 4,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 22,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 38,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 32,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 78,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 265,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 11,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 18,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100032
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100016
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100017
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100017
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100018
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100017
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
ซ.32/2561
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 60
บส.386100019
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100019
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100020
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

29

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน-ดูดน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

30

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง

52,700

52,700

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 52,700 บาท

31

จัดซื้อเครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 8,000 บาท

32

จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

32,000

32,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 32,000 บาท

33

จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือเปด-ปดประตู
พรอมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด

80,000

80,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท สมารทเฮาท อินเตอรเทรด
จํากัด

1. บริษัท สมารทเฮาท อินเตอรเทรด
จํากัด/วงเงิน 80,000 บาท

34

จัดซื้อตูน้ํารอน-เย็น จํานวน 2 ตู

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท

35

จัดซื้อพัดลม จํานวน 2 ตัว

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

36

จัดซื้อโปรเจคเตอร สําหรับติดตั้งประจํา
หองเรียน จํานวน 6 เครื่อง

150,000

150,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 137,400 บาท

37

จัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนสูง
จํานวน 1 ตู

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

38

จัดซื้อ Printer INK TANK All in one WiFi
(สี) จํานวน 1 เครื่อง

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 52,700 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 32,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท สมารทเฮาท อินเตอรเทรด
จํากัด/วงเงิน 80,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 5,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 137,400 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.61000893
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
บส.386100024
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.61000548
ลงวันที่ 13 พ.ย. 60
บส.386100012
ลงวันที่ 13 พ.ย. 60
บส.386100028
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.38610026
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.38610026
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
ซ.30/2561
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 60
บส.61001561
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 60
บส.386100031
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

39

จัดซื้อ Printer Laser Jet All in one WiFi
(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 6,500 บาท

40

จัดซื้อตูแชเย็น ขนาด 13.4 คิว/ 378 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

15,900

15,900

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ชุมอิเล็กทริค จํากัด

1. บริษัท ชุมอิเล็กทริค จํากัด/วงเงิน
15,900 บาท

41

จัดซื้อเครื่องพิมพระบบ LED จํานวน 1 ชุด

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 19,500 บาท

42

จัดซื้อเครื่องดักจับไขมัน จํานวน 10 ชุด

29,000

29,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานชัยชยุตภัณฑ

1. รานชัยชยุตภัณฑ /
วงเงิน 29,000 บาท

43

จางปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางรอบบอปลาบึก
จํานวน 1 งาน

200,000

200,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 200,000 บาท

44

จางปรับปรุงและซอมแซมหอพักนักศึกษา
จํานวน 1 งาน

79,840

79,840

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม /
วงเงิน 67,250 บาท

45

จัดซื้อตูเสื้อผา จํานวน 15 ตู

100,000

100,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร

1. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
57,000 บาท

46

จัดซื้อตูล็อกเกอร

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท

47

จัดซื้อเกาอี้สตูล หุมเบาะ จํานวน 6 ตัว

3,540

3,540

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 3,540 บาท

48

จัดซื้อโตะกลางทรงกลม จํานวน 3 ตัว

4,770

4,770

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,770 บาท

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บส.386100031
วงเงิน 6,500 บาท
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ชุมอิเล็กทริค จํากัด/
บส.386100010
วงเงิน 15,900 บาท
ลงวันที่ 13 พ.ย. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
บส.386100025
คอมพิวเตอร/วงเงิน 19,500 บาท ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานชัยชยุตภัณฑ /
บส.386100049
วงเงิน 29,000 บาท
ลงวันที่ 26 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
จ.11/2561
วงเงิน 200,000 บาท
ลงวันที่ 1 ก.พ. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช.อลูมิเนียม /
บจ.386100135
วงเงิน 67,250 บาท
ลงวันที่ 25 ก.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
บส.386100105
วงเงิน 57,000 บาท
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
บส.386100101
วงเงิน 16,000 บาท
ลงวันที่ 24 พ.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
บส.61006885
วงเงิน 3,540 บาท
ลงวันที่ 24 พ.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ฮัลโหล เฟอรนิเจอร จํากัด/
บส.61006885
วงเงิน 4,770 บาท
ลงวันที่ 24 พ.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

5. เงินนอกงบประมาณ (ประเภท กศ.บป.)
วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อเครื่องพิมพภาพโปสเตอร จํานวน 1 ชุด

55,000

55,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร

34,800

34,800

เฉพาะเจาะจง

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร

3

จัดซื้อโตะคางหมูพรอมเกาอี้ (เปลี่ยนแปลง
จํานวน จาก 30 ชุด เปน 12 ชุด เนื่องจาก
ราคาปรับสูงขึ้น)
จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 60 ตัว

39,000

39,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด

4

จัดซื้อเครื่อง Scanner จํานวน 1 เครื่อง

22,500

22,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

5

จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 3 ตัว

7,740

7,740

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

6

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว

6,960

6,960

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

7

จางปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารนวัตกรรม
ทางการศึกษา จํานวน 1 งาน

200,000

200,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานจันทรแรมพันธุไม

8

จางจัดทําปายบอรดประชาสัมพันธหองประชุม
คณะครุศาสตร

115,000

115,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด สามดี มีเดีย

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1
2

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 55,000 บาท
วงเงิน 55,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/
รานโมฬีคอมพิวเตอร/
วงเงิน 34,800 บาท
วงเงิน 55,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/ บริษัท ฮัลโหลเฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 39,000 บาท
วงเงิน 39,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 22,500 บาท
วงเงิน 22,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/วงเงิน 7,740 บาท
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 7,740 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/วงเงิน 6,960 บาท เฟอรนิเจอร จํากัด/วงเงิน 6,960 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานจันทรแรมพันธุไม/วงเงิน
รานจันทรแรมพันธุไม/
199,500 บาท
วงเงิน 199,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด สามดี มีเดีย/
หางหุนสวนจํากัด สามดี มีเดีย/
วงเงิน 115,000 บาท
วงเงิน 115,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100046
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
บส.386100045
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
บส.386100068
ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
บส.386100022
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 60
บส.386100023
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 60
บส.386100023
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 60
จ.3/2561
ลงวันที่ 18 ต.ค. 60
จ.17/2561 ลงวันที่
9 พ.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

6. โครงการที่ไดรับการสนับส.นุนงบประมาณ ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ ภายใตโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงาน
ภาครัฐ จํานวน 1 งาน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

28,794,900 28,794,900

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท สตาร (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท เฮงสูง จํากัด
4. บริษัท ปอป ซิสเต็มส แอนด เซอรวิส
จํากัด
5. บริษัท ส. พันแสน จํากัด
6. บริษัท เอ็นโซล จํากัด
7. บริษัท โปรเจ็กท อินเตอรเทค จํากัด
8. บริษัท เดอะลิงค จํากัด
9. บริษัท ใบบุญ มัลติมีเดีย แอนด
เซอรวิสจํากัด
10. บริษัท แอรโก โปร-เทค จํากัด
11. บริษัท บันดาลอริยทรัพย จํากัด
12. บริษัท ไพศาลเอ็นเนอรจี จํากัด
13. บริษัท ชวัลวิศว จํากัด
14. หางหุนสวนจํากัด นิคคอน อินเตอร
เนชั่นแนล
15. หางหุน สวนจํากัด เค.แอล. คูลลิ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
16. หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา99
17. หางหุนสวนจํากัด เค.ที.เอส.
มารเก็ตติ้ง ซัพพลาย
18. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นเนอยี่
แอนด เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
19. บริษัท วาเซเทค จํากัด
20. บริษัท อินแอนดไอ จํากัด
21. บริษัท ดี แอร แอนด เซอรวิส
2015 จํากัด

1. บริษัท สตาร (ประเทศไทย) จํากัด/
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด)
2. บริษัท เอ็นโซล จํากัด/วงเงิน
28,780,000 บาท
3. บริษัท สากลแอรไฮเทคเซ็นเตอร
จํากัด/ (ไมผานคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท เอ็นโซล จํากัด/วงเงิน
28,780,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
e-bidding
ซ.2/2561
ลงวันที่ 15 พ.ย. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
22. หางหุนสวนจํากัด กาญจนจันทร
กอสราง
23. หางหุนสวนจํากัด เอวัน วิศวกรรม
24. หางหุนสวนจํากัด ที เค แอร
25. บริษัท สากลแอร ไฮเทคเซ็นเตอร
จํากัด
26. หางหุนสวนจํากัด ธนกฤต รุงเจริญ
ทรัพย
27. หางหุนสวนจํากัด นิยมชน
28. หางหุนสวนจํากัด ธนูเพชร โยธาการ
29. หางหุนสวนจํากัด กฤติยา 2499
คอนสตรัคชั่น
30. หางหุนสวน จํากัด เล็กกระจาง
31. บริษัท ไอที เอ็กซเพรสเซอรวิส จํากัด
32. หางหุนสวน จํากัด สิณารัตนกอสราง
33. หางหุนสวนจํากัด รัศมีบรรพต
กอสราง
34. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
35. หางหุนสวนจํากัด พ กิจไทวัฒนา
36. หางหุนสวนจํากัด ส.ทรัพยสธุ น
37. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง
38. หางหุนสวนจํากัด ชางโนตกอสราง
39. บริษัท สราวุธ แอนด สามอนงค
พร็อพเพอรตี้ จํากัด
40. หางหุนสวนจํากัด มีทรัพยธุรกิจ
41. หางหุนสวนจํากัด สิริมนตรา
42. หางหุนสวนจํากัด พัลลภวิศวกรรม
43. บริษัท แพลนเน็ท แอร จํากัด
44. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด
45. หางหุนสวนจํากัด สิณิฏาการโยธา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

7. เงินงบประมาณอื่นๆ ระหวางปงบประมาณ (เงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อระบบเสียงตามสายพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ระบบ

2

จัดซื้อระบบเครือขายไรสายพรอมติดตั้ง
ประจําสนามกีฬาฟุตบอลกลางแจงและอาคาร
กีฬาในรม (ใหม) จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อชุดอุปกรณควบคุมสัญญาณภาพ HDMI
สําหรับถายทอดสดงานซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเสาอากาศสําหรับไมโครโฟนไรสาย
จํานวน 1 ชุด

3
4

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

55,533

55,533

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ทิพยอีเลคโทรนิคส เซลล
แอนดเซอรวิส จํากัด

278,307

278,307

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

18,150

18,150

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

12,200

12,200

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
สัญญาหรือขอตกลง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ทิพยอีเลคโทรนิคส เซลล
บริษัท ทิพยอีเลคโทรนิคส เซลล
บส.386100061
แอนดเซอรวิส จํากัด/
แอนดเซอรวิส จํากัด/
ลงวันที่ 7 ก.พ. 61
วงเงิน 55,533 บาท
วงเงิน 55,533 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
บส..9/2561
วงเงิน 278,307 บาท
วงเงิน 278,307 บาท
ลงวันที่ 5 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บส.386100007
วงเงิน 18,150 บาท
วงเงิน 18,150 บาท
ลงวันที่ 2 พ.ย. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บส.386100043
วงเงิน 12,200 บาท
วงเงิน 12,200 บาท
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บส.386100043
วงเงิน 28,300 บาท
วงเงิน 28,300 บาท
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด/
บส.386100043
วงเงิน 22,800 บาท
วงเงิน 22,800 บาท
ลงวันที่ 24 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานสีสัน/วงเงิน 70,670 บาท
รานสีสัน/วงเงิน 70,670 บาท
บส.386100040
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ลงวันที่ 16 ม.ค. 61
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

5

จัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือคู
จํานวน 1 ชุด

28,300

28,300

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด

6

จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนไรสาย
จํานวน 1 ชุด

22,800

22,800

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ออดิโออินโฟ จํากัด

7

จัดซื้อครุภัณฑคานบารเบล ดัมเบล บารเบล
ประกอบการจัดการเรียนการสอนและ
ใหบริการบุคคลทั่วไป จํานวน 18 รายการ
จัดซื้อเครื่องทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ทางไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

70,670

70,670

เฉพาะเจาะจง

1. รานสีสัน

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด

1. บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง

21,000

21,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 21,000 บาท

8
9

บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 21,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บส.386100015
ลงวันที่ 20 พ.ย. 60
บส.386100035
ลงวันที่ 11 ม.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานชากังราวดิจิตอล

14,980

14,980

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณสื่อสารแบบแขวนผนัง 48U

41,837

41,837

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

13

จัดซื้อมาสคอตกีฬา (ชาย)

47,500

47,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานชางเผือก

14

จัดซื้อมาสคอตกีฬา (หญิง)

47,500

47,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานชางเผือก

15

จัดซื้อเครื่องอานบารโคด 2 มิติ
จํานวน 3 เครื่อง

12,990

12,990

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

16

จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานสกุลดีเจริญพานิช

17

จัดซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานสกุลดีเจริญพานิช

18

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
All in one จํานวน 1 เครื่อง

19,000

19,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

19

จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ระบบ

57,000

57,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10
11

จางจัดทําพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พรอมกรอบ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตูเก็บอุปกรณสื่อสารแบบแขวนผนัง 12U

12

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
1. รานชากังราวดิจิตอล/
รานชากังราวดิจิตอล/
บส.61002446
วงเงิน 6,500 บาท
วงเงิน 6,500 บาท
ลงวันที่ 19 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ บส.386100017
วงเงิน 14,980 บาท
วงเงิน 14,980 บาท
ลงวันที่ 11 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ บส.386100014
วงเงิน 41,837 บาท
วงเงิน 41,837 บาท
ลงวันที่ 20 ธ.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานชางเผือก/วงเงิน 47,500 บาท
รานชางเผือก/วงเงิน 47,500 บาท บส.386100033
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61
1. รานชางเผือก/วงเงิน 47,500 บาท
รานชางเผือก/วงเงิน 47,500 บาท บส.386100033
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61
1. รานรานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/
บส.386100006
วงเงิน 12,990 บาท
วงเงิน 12,990 บาท
ลงวันที่ 2 พ.ย. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานสกุลดีเจริญพานิช/
รานสกุลดีเจริญพานิช/
บส.386100076
วงเงิน 8,000 บาท
วงเงิน 8,000 บาท
ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานสกุลดีเจริญพานิช/
รานสกุลดีเจริญพานิช/
บส.386100076
วงเงิน 5,000 บาท
วงเงิน 5,000 บาท
ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานรานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/
บส.386100079
วงเงิน 19,000 บาท
วงเงิน 19,000 บาท
ลงวันที่ 27 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
บส.386100067
วงเงิน 57,000 บาท
วงเงิน 57,000 บาท
ลงวันที่ 27 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

20

จัดซื้อมิเตอรน้ําทองเหลือง จํานวน 1 รายการ

4,000

4,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

21

จัดจางติดตั้งมานกัน UV อาคารเรียน
เอนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน 1 รายการ
จัดซื้ออุปกรณเครือขายไรสายประจําบานพัก
จํานวน 4 ชุด

25,445

25,445

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย

106,144

106,144

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

22
23

จัดซื้อเกาอี้แลคเชอร จํานวน 700 ตัว

499,800

499,800

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

24

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
จํานวน 1 ชุด

280,000

280,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

25

จางติดตั้งเคานเตอรอางลางจาน จํานวน 1 งาน

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

26

จางปรับปรุงซอมแซมหองน้าํ ชาย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 งาน
จางปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬา
จํานวน 1 งาน

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายเกษม แจมแจง

377,132

377,132

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

27
28

จางทําบอรดสเตนเลสและปายสเตนเลสกัดกรด
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน

63,000

63,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.โลหะกิจ

29

จางปรับปรุงหองออกแบบเพื่อรองรับครุภัณฑ
การเรียนการสอน จํานวน 1 งาน

42,500

42,500

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. รานบุญเฮง/วงเงิน 4,000 บาท
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 25,445 บาท
พาณิชย/วงเงิน 25,445 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/ หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 106,144 บาท
วงเงิน 106,144 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 499,800 บาท
วงเงิน 499,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 277,000 บาท
คอมพิวเตอร/วงเงิน 277,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ช.อลูมิเนียม/
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 16,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายเกษม แจมแจง/
นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน 16,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/ บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 367,000 บาท
วงเงิน 367,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ช.โลหะกิจ/
ราน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 63,000 บาท
วงเงิน 63,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 42,500 บาท
วงเงิน 42,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.61003310
ลงวันที่ 9 ก.พ. 61
บจ.386100048
ลงวันที่ 6 ก.พ. 61
ซ.27/2561
ลงวันที่ 9 พ.ย. 60
บส.7/2561
ลงวันที่ 16 พ.ย. 60
ซ.40/2561
ลงวันที่ 2 เม.ย. 61
บจ.386100008
ลงวันที่ 3 พ.ย. 61
บจ.386100071
ลงวันที่ 16 ก.พ. 61
จ.11/2561
ลงวันที่ 1 ก.พ. 61
บจ.386100031
ลงวันที่ 11 ม.ค. 61
บจ.386100023
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

จางปรับปรุงกั้นหองปฏิบัติการงานเจาหนาที่
ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ จํานวน 1 งาน

34,230

34,230

เฉพาะเจาะจง

1. รานพิเชษฐการชาง

1. รานพิเชษฐการชาง/
วงเงิน 34,230 บาท

31

จางปรับปรุงระบบน้ําในอาคาร คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 1 งาน

52,483

52,483

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 52,483 บาท

32

จางทาสีและซอมแซมรั้วสนามกีฬา
จํานวน 1 งาน

291,000

291,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด

1. บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด/
วงเงิน 288,000 บาท

33

จางถมดินทางเดินเขาสนามกีฬา จํานวน 1 งาน

95,000

95,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายมาโนช เกตุนอ ย

1. นายมาโนช เกตุนอ ย/
วงเงิน 95,000 บาท

34

จางจัดทําปายชื่อหนาหองสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จํานวน 1 งาน

24,930

24,930

เฉพาะเจาะจง

1. รานโมเดิรนอารต

1. รานโมเดิรนอารต/
วงเงิน 24,930 บาท

35

จางจัดทําปายระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:.2015 จํานวน 1 ชุด
จางปรับปรุงซอมแซมอาคารภูมิภาค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 งาน

14,000

14,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานทีมอารต

1. รานทีมอารต/วงเงิน 14,000 บาท

259,000

259,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 258,000 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

30

36

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

37

จางติดตั้งประตูทางเขาสแตนเลส หอปฏิบัติธรรม
จํานวน 1 งาน

18,000

18,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 18,000 บาท

38

จางปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้าํ
จํานวน 1 งาน

48,910

48,910

เฉพาะเจาะจง

1. นางสาวจีระภา มุกดา

1. นางสาวจีระภา มุกดา/
วงเงิน 63,000 บาท

39

จางปรับปรุงหองเรียน และหอง one stop
service จํานวน 1 งาน

159,000

159,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 146,017 บาท

เลขที่และวันที่ของ
ผูไดรับการคัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลง
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ในการจัดซื้อจัดจาง
รานพิเชษฐการชาง/
บจ.386100032
วงเงิน 34,230 บาท
ลงวันที่ 11 ม.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
บจ.386100022
วงเงิน 52,483 บาท
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ขาณุคอนกรีต จํากัด/
จ.12/2561
วงเงิน 288,000 บาท
ลงวันที่ 6 ก.พ. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายมาโนช เกตุนอ ย/
บจ386100047
วงเงิน 95,000 บาท
ลงวันที่ 3 ก.พ. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานโมเดิรนอารต/
บจ.386100013
วงเงิน 24,930 บาท
ลงวันที่ 27 พ.ย. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานทีมอารต/วงเงิน 14,000 บาท บจ.386100009
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ลงวันที่ 3 พ.ย. 60
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
จ.2/2561
วงเงิน 258,000 บาท
ลงวันที่ 17 ต.ค. 60
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช.อลูมิเนียม/
จ.16/2561
วงเงิน 18,000 บาท
ลงวันที่ 21 มี.ค. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นางสาวจีระภา มุกดา/
บจ.386100081
วงเงิน 63,000 บาท
ลงวันที่ 2 เม.ย. 61
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 146,017 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

จ.16/2561
ลงวันที่ 21 มี.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

40

จางซอมแซมถนน จํานวน 1 งาน

227,000

227,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

41

จางปรับปรุงหนาสนามกีฬา พรอมปรับภูมิทัศน
จํานวน 1 งาน

490,000

490,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย

42

จางซอมแซมสนามกีฬา จํานวน 1 งาน

377,000

377,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

43

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ความสวาง 3,200 Lumens พรอมจอรับภาพ
ขนาด 70x70 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

14,900

14,900

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร

44

จัดซื้อเครื่องพิมพ Ink Jet All in one
จํานวน 1 เครื่อง

4,290

4,290

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

45

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา Full HD IPS
(1920x1080) 15.6" จํานวน 1 เครื่อง

22,990

22,990

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

46

จางกั้นหองกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน อาคาร
นวัตกรรมการศึกษา ชั้น 3 จํานวน 1 งาน

23,000

23,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ต.การชาง

47

จัดซื้อเครื่องอานบัตรและลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเขา-ออก พรอมอุปกรณติดตัง้
จํานวน 1 ชุด

23,540

23,540

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส

48

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
จํานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 227,000 บาท
วงเงิน 227,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
วงเงิน 470,000 บาท
วงเงิน 470,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 370,000 บาท
วงเงิน 370,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
หางหุนสวนจํากัด
คอมพิวเตอร/วงเงิน 14,900 บาท
โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 14,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 4,290 บาท
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 4,290 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 22,990 บาท
วงเงิน 22,990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ต.การชาง/วงเงิน 23,000 บาท
ราน ต.การชาง/
วงเงิน 23,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด มณี
หางหุนสวนจํากัด
อิเล็กทรอนิกส/วงเงิน 23,540 บาท
มณีอิเล็กทรอนิกส/
วงเงิน 23,540 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 16,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.6/2561
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60
จ.9/2561
ลงวันที่ 30 ม.ค. 61
จ.10/2561
ลงวันที่ 30 ม.ค. 61
บส386100024
ลงวันที่ 9 มี.ค. 61
บส61004644
ลงวันที่ 16 มี.ค. 61
บส61004644
ลงวันที่ 16 มี.ค. 61
บจ386100087
ลงวันที่ 3 พ.ค. 61
บส.386100092
ลงวันที่ 11 พ.ค. 61
บส.386100093
ลงวันที่ 11 พ.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 22,000 บาท

50

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารองคการนักศึกษา
(หลังเดิม) จํานวน 1 งาน

92,225

92,225

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

1. ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 92,225 บาท

51

จางเหมาซอมแซมทอประปาอาคาร 2 และ
ซอมหลังคาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
จํานวน 1 งาน
จัดซื้อครุภัณฑโครงการพัฒนาหองสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรับนักศึกษาพิการ
จํานวน 4 รายการ
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

42,000

42,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 42,000 บาท

115,000

115,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 115,000 บาท

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัดโรจนกุล
คอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัดโรจนกุล
คอมพิวเตอร/
วงเงิน 15,000 บาท

87,675

87,675

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 87,675บาท

128,000

128,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 128,000 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

49

52
53

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

54

จางเหมาซอมแซมบานพักประปา
จํานวน 1 งาน

55

จางซอมแซมหลังคาอาคาร 1 และหลังคาฝาย
ยานพาหนะ จํานวน 1 งาน

56

จัดซื้อชั้นหัวโคง/ชั้นวางของ จํานวน 1 ชุด

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท สื่ออักษร 2005 จํากัด

1. บริษัท สื่ออักษร 2005 จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท

57

จางตัดเย็บผามานกัน UV พรอมรางและ
อุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

3,800

3,800

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด
สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
วงเงิน 3,800 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 22,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 92,225 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 42,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 115,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัดโรจนกุล
คอมพิวเตอร/
วงเงิน 15,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 87,675 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 128,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท สื่ออักษร 2005 จํากัด/
วงเงิน 12,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด
สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
วงเงิน 3,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100094
ลงวันที่ 11 พ.ค. 61
บจ386100099
ลงวันที่ 20 เม.ย. 61
บจ386100101
ลงวันที่ 16 พ.ค. 61
ซ.41/2561
ลงวันที่ 9 พ.ค. 61
บส.386100096
ลงวันที่ 18 พ.ค. 61
บจ.386100103
ลงวันที่ 18 พ.ค. 61
จ.19/2561
ลงวันที่ 4 มิ.ย. 61
บส.386100104
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 61
บส.61007256
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

248,000

248,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

58

จางปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่รอบอาคาร 14
จํานวน 1 งาน

59

จางซอมแซมสะพานแขวนขางสระปลาบึกและ
ซอมแซมน้ําตกคลองลานจําลอง จํานวน 1 งาน

43,214

43,214

เฉพาะเจาะจง

1. นายมาโนช เกตุนอย

60

จัดซื้อโทรทัศน ขนาด 60 นิ้ว พรอมอุปกรณตอ
พวงและติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

85,000

85,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ไลท เคพีพี

61

จางปรับปรุงหอพักนักศึกษา จํานวน 1 งาน

19,800

19,800

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

62

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 42,000 BTU พรอม
ติดตั้ง ประจํากองนโยบายและแผน
จํานวน 1 ชุด
จางปรับปรุงปายวันสถาปนาวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรและปายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 1 งาน
จางตัดเย็บผามานกัน UV และติดตั้งพรอม
อุปกรณ ประจําอาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ อาคาร 14 ชั้น 9 จํานวน 1 ชุด
จางตอเติมอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จํานวน 1 งาน

69,500

69,500

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร

59,680

59,680

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.โลหะกิจ

39,980

39,980

เฉพาะเจาะจง

1. หจก.สยามกําแพงเพชรพาณิชย

490,000

490,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง
คอนสตรัคชั่น

330,000

330,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย

13,800

13,800

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท อลังการ เฟอรนิเจอร จํากัด

63
64
65
66

จางปรับปรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด จํานวน 1 งาน

67

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด
จํานวน 2 ตู

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 248,000 บาท
วงเงิน 248,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายมาโนช เกตุนอย/
นายมาโนช เกตุนอย/
วงเงิน 43,214 บาท
วงเงิน 43,214 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ไลท เคพีพ/ี
ราน ไลท เคพีพ/ี
วงเงิน 85,000 บาท
วงเงิน 85,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ช.อลูมิเนียม/
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 19,800 บาท
วงเงิน 19,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร/ หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 69,500 บาท
วงเงิน 69,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. ราน ช.โลหะกิจ/
ราน ช.โลหะกิจ/
วงเงิน 59,680 บาท
วงเงิน 59,680 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หจก.สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
หจก.สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
วงเงิน 39,980 บาท
วงเงิน 39,980 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
หางหุนสวนจํากัด แจมแจง
สตรัคชั่น/
คอนสตรัคชั่น/วงเงิน 490,000 บาท
วงเงิน 490,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
วงเงิน 330,000 บาท
วงเงิน 330,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. บริษัท อลังการ เฟอรนิเจอร จํากัด/ บริษัท อลังการ เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 13,800 บาท
วงเงิน 13,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.20/2561
ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61
บจ386100122
ลงวันที่ 11 มิ.ย. 61
บส.386100107
ลงวันที่ 21 มิ.ย. 61
บจ.386100121
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61
บส386100108
ลงวันที่ 26 เม.ย. 61
บจ386100134
ลงวันที่ 25 เม.ย. 61
บจ.386100121
ลงวันที่ 12 ก.ค. 61
จ.18/2561
ลงวันที่ 11 พ.ค. 61
จ.21/2561
ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61
บส386100027
ลงวันที่ 17 ก.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

68

จางตัดเย็บผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

13,000

13,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานปยวิทยผามานกําแพงเพชร

69

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง

25,800

25,800

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

70

จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ท จํานวน 1 เครื่อง

5,300

5,300

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

71

จางกอสรางที่จอดรถฝายยานพาหนะ
จํานวน 1 งาน

235,000

235,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายเกษม แจมแจง

72

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารงานวิเทศสัมพันธ
และกิจการอาเซียน (อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา (เกา ) จํานวน 1 งาน
จัดซื้อจักรยาน จํานวน 5 คัน

496,000

496,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

12,500

12,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานสินชัยจักรยาน

73
74

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายบา
ชนิดขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

75

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม (ไฟฟา)
จํานวน 2 เครื่อง

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

76

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายบา
ชนิดขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง

16,000

16,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

77

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU
พรอมติดตั้ง ประจําหองประชุมฟสิกส อาคาร
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร จํานวน 1 เครื่อง

57,000

57,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
1. รานปยวิทยผามานกําแพงเพชร/
รานปยวิทยผามานกําแพงเพชร/
วงเงิน 13,000 บาท
วงเงิน 13,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 25,800 บาท
วงเงิน 25,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานไอทีเซอรวิส/
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 5,300 บาท
วงเงิน 5,300 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. นายเกษม แจมแจง/
นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน 235,000 บาท
วงเงิน 235,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 496,000 บาท
วงเงิน 496,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานสินชัยจักรยาน/
รานสินชัยจักรยาน/
วงเงิน 12,500 บาท
วงเงิน 12,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานบุญเฮง/
รานบุญเฮง/
วงเงิน 8,000 บาท
วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานบุญเฮง/
รานบุญเฮง/
วงเงิน 6,000 บาท
วงเงิน 6,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. รานบุญเฮง/
รานบุญเฮง/
วงเงิน 16,000 บาท
วงเงิน 16,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
1. หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร/ หางหุนสวนจํากัดกําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 57,000 บาท
วงเงิน 57,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บจ.386100135
ลงวันที่ 25 ก.ค. 61
บส.386100119
ลงวันที่ 25 ก.ค. 61
บส.386100119
ลงวันที่ 25 ก.ค. 61
จ.23/2561
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 61
จ.24/2561
ลงวันที่ 6 ก.ค. 61
บส386100124
ลงวันที่ 8 ส.ค. 61
บส.61009665
ลงวันที่ 8 ส.ค. 61
บส.386100125
ลงวันที่ 8 ส.ค. 61
บส.386100125
ลงวันที่ 8 ส.ค. 61
บส.386100129
ลงวันที่ 14 ส.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

78

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 14,300 บีทียู
ประจําหองปฏิบัติการเจาหนาที่ โปรแกรมวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร พรอมติดตั้ง จํานวน
1 เครื่อง
จางเหมาซอมแซมถนนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน 1 งาน

79

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

37,500

37,500

เฉพาะเจาะจง

1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น

1. รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
วงเงิน 37,500 บาท

16,178

16,178

เฉพาะเจาะจง

1. นางเทียมใจ ดีวัน

1. นางเทียมใจ ดีวัน/
วงเงิน 16,178 บาท

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

80

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรมัลติฟงกชั่นขาว/ดํา
จํานวน 1 เครื่อง

9,900

9,900

เฉพาะเจาะจง

1. รานไอทีเซอรวิส

1. รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 9,900 บาท

81

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว

3,480

3,480

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 3,480 บาท

82

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น จํานวน 3 ตู

10,980

10,980

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,980 บาท

83

จัดซื้อตูบานเปด มือจับชนิดบิด จํานวน 1 ตู

4,500

4,500

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,500 บาท

84

จัดซื้อตูเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 1 ตู

4,680

4,680

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด

1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,680 บาท

85

จัดซื้อโทรทัศน ขนาด 60 นิ้ว พรอมอุปกรณตอ
พวงและติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

85,000

85,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ไลท เคพีพี

1. ราน ไลท เคพีพี/
วงเงิน 85,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
รานกําแพงเพชรเครื่องเย็น/
วงเงิน 37,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100132
ลงวันที่ 16 ส.ค. 61

นางเทียมใจ ดีวัน/
วงเงิน 16,178 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานไอทีเซอรวิส/
วงเงิน 9,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 3,480 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 10,980 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท กําแพงเพชรบางกอก
เฟอรนิเจอร จํากัด/
วงเงิน 4,680 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ไลท เคพีพี/
วงเงิน 85,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

บจ386100146
ลงวันที่ 17 ส.ค. 61
บส.386100028
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61
บส.61010398
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61
บส.386100136
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61
บส.61010402
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61
บส.61010402
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61
บส.386100137
ลงวันที่ 23 ส.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

28,674.69

28,674.69

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดีแพคฟูด จํากัด

1. บริษัท ดีแพคฟูด จํากัด/
วงเงิน 28,674.69 บาท

จางตัดเย็บผามานพรอมติดตั้ง ประจํา
พิพิธภัณฑสถานกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 1 ชุด

7,900

7,900

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 7,900 บาท

จัดซื้อเครื่องตัดหญา ประจําโปรแกรมวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร จํานวน 1 เครื่อง
จางตัดเย็บผามาน พรอมติดตั้ง ประจํา
หองฝกอบรมใบขับขี่ สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได จํานวน 1 งาน
จางปรับปรุงซอมแซมประตูหองสํานักงาน
อาคาร 14 จํานวน 1 งาน

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

23,540

23,540

เฉพาะเจาะจง

1. รานมานิตผามาน

1. รานบุญเฮง/
วงเงิน 8,000 บาท
1. รานมานิตผามาน/
วงเงิน 23,540 บาท

24,600

24,600

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช. อลูมิเนียม

1. ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 24,600 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

86

จัดซื้อเครื่องปดฝากระปองแบบมือโยก จํานวน
1 เครื่อง

87

88
89
90

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

91

จัดซื้อตูโหลดเซนเตอร 3 เฟส เมนเบรกเกอร
3p 125AT/250AF 24 วงจรยอย จํานวน 1 ตู

11,780

11,780

เฉพาะเจาะจง

1. รานอาณาจักรไฟฟา

1. รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 11,780 บาท

92

จัดซื้อตูโหลดเซนเตอร 3 เฟส เมนเบรกเกอร
3p 100AT/100AF 24 วงจรยอย จํานวน 1 ตู

7,050

7,050

เฉพาะเจาะจง

1. รานอาณาจักรไฟฟา

1. รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 7,050 บาท

93

จัดซื้อตูโหลดเซนเตอร 3 เฟส เมนเบรกเกอร
3p 60AT/100AF 12 วงจรยอย จํานวน 2 ตู

11,800

11,800

เฉพาะเจาะจง

1. รานอาณาจักรไฟฟา

1. รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 11,800 บาท

94

จัดซื้อเครื่องตัดหญา ประจําโปรแกรมวิชาพละ
ศึกษา คณะครุศาสตร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ประจํางาน
เลขานุการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
จํานวน 1 เครื่อง

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานบุญเฮง

42,990

42,990

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. รานบุญเฮง/
วงเงิน 8,000 บาท
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 42,990 บาท

95

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
บริษัท ดีแพคฟูด จํากัด/
วงเงิน 28,674.69 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด
สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
วงเงิน 7,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานบุญเฮง/วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานมานิตผามาน/
วงเงิน 23,540 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 24,600 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 11,780 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 7,050 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานอาณาจักรไฟฟา/
วงเงิน 11,800 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
รานบุญเฮง/วงเงิน 8,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 42,990 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
บส.386100140
ลงวันที่ 30 ส.ค. 61
บจ.61010919
ลงวันที่ 30 ส.ค. 61
บส.61011095
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บจ.386100160
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บจ386100161ลง
วันที่ 31 ส.ค. 61
บส386100143
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บส386100143
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บส386100143
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บส.61011153
ลงวันที่ 31 ส.ค. 61
บส386100146
ลงวันที่ 4 ก.ย. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

จางปรับปรุงซอมแซมดาดฟาและพื้นหองสมุด
อาคารบรรณราชนครินทร จํานวน 1 งาน

204,000

204,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 202,000 บาท

97

จางปรับปรุงซอมแซมจั่วชองลมและพื้นหอง
ประชุม อาคาร 10 จํานวน 1 งาน

79,762

79,762

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 79,762 บาท

98

จางทําซุมครอบถังขยะทรงไทยและซอมแซม
สวนที่ชํารุด จํานวน 1 งาน

35,000

35,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช. อลูมิเนียม

1. ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 35,000 บาท

99

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 1 งาน

75,200

75,200

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช. อลูมิเนียม

1. ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 75,200 บาท

100

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
ชนิด All in One จอภาพแบบ LCD 19 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
จางปรับปรุงซอมแซมหอพักราชาวดี จํานวน
1 งาน
จัดซื้อเกาอี้มานั่งเหล็ก จํานวน 10 ตัว

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

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

97,805

97,805

เฉพาะเจาะจง

1. ราน แอท พี เค

35,900

35,900

เฉพาะเจาะจง

1. ราน แอท พี เค

จางซอมแซมตาขายกันนก สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 งาน
จางปรับปรุงหองน้ํา ศูนยการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
จํานวน 1 งาน
จางติดตั้งงานกั้นนก ศาลาปฏิบัติธรรมริมน้ํา
และพระพุทธหอพักนักศึกษาหญิง
จํานวน 1 งาน
จางตอเติมและซอมแซมอาคารสํานักงาน
เครือขายศูนยกลางดานเศรษฐกิจสรางสรรค
ภาคเหนือตอนลาง (KPRU CAFE เดิม) 1 งาน

13,000

13,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายเกษม แจมแจง

150,000

150,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย

1. ราน แอท พี เค/
วงเงิน 97,805 บาท
1. ราน แอท พี เค/
วงเงิน 35,900 บาท
1. นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน 13,000 บาท
1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
วงเงิน 150,000 บาท

172,000

172,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 172,000 บาท

59,298

59,298

เฉพาะเจาะจง

1. นายพิเชษฐ สรอยเกลียว

1. นายพิเชษฐ สรอยเกลียว/
วงเงิน 59,298 บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
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102
103
104
105
10

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 202,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 79,762 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 35,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน ช. อลูมิเนียม/
วงเงิน 75,200 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน แอท พี เค/วงเงิน 97,805 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน แอท พี เค/วงเงิน 35,900 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นายเกษม แจมแจง/วงเงิน 13,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/
วงเงิน 150,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 172,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นายพิเชษฐ สรอยเกลียว/
วงเงิน 59,298 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.29/2561
ลงวันที่ 30 ส.ค. 61
บจ.386100164
ลงวันที่ 4 ก.ย. 61
บจ.386100165
ลงวันที่ 4 ก.ย. 61
บจ.386100169
ลงวันที่ 4 ก.ย. 61
บส.386100149
ลงวันที่ 5 ก.ย. 61
บจ.386100168
ลงวันที่ 6 ก.ย. 61
บส.386100151
ลงวันที่ 7 ก.ย. 61
บจ.386100170
ลงวันที่ 7 ก.ย. 61
จ.30/2561
ลงวันที่ 6 ก.ย. 61
จ.31/2561
ลงวันที่ 6 ก.ย. 61
บจ.386100172
ลงวันที่ 7 ก.ย. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 119,160 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 200,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 1,181,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.26/2561
ลงวันที่ 11 ก.ค. 61

107

จางปรับปรุงหองปฏิบัติการทางดาราศาสตร
จํานวน 1 งาน

120,000

120,000

เฉพาะเจาะจง

1. รานสมพงษการชาง

1. รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 119,160 บาท

108

จางปรับปรุงอาคารน้ําเพชร 2 จํานวน 1 งาน

204,000

204,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 200,000 บาท

109

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound Lab) จํานวน 1 ชุด

1,181,000

1,181,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จํากัด
1. บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จํากัด/
2. บริษัท สคริปท พอรต เทคโนโลยี จํากัด วงเงิน 1,190,000 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. บริษทั สคริปท พอรต เทคโนโลยี
จํากัด/วงเงิน 1,186,600 บาท
3. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,181,000 บาท

110

จัดซื้อเกาอี้โซฟาพรอมโตะกลาง

327,000

327,000

เฉพาะเจาะจง

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

1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 327,000 บาท
2. บริษัท แอดไวซ คลองขลุง จํากัด/
วงเงิน 329,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 330,000 บาท

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

ซ.44/2561
วันที่ 26 ก.ย. 61

111

จางตัดเย็บผามานพรอมติดตั้ง ประจําหองชั้น 9
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
จํานวน 1 ชุด

3,500

3,500

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย

1. หางหุนสวนจํากัด สยามกําแพงเพชร
พาณิชย/วงเงิน 3,500 บาท

บจ.61012184
ลงวันที่ 24 ก.ย. 61

112

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารกีฬา (เกา) จํานวน
1 งาน

449,000

445,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย
2. นายธวัชชัย พรมบุตร
3. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. นายสมศักดิ์ เครือทิพย/วงเงิน
445,000 บาท
2. นายธวัชชัย พรมบุตร/วงเงิน
446,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 449,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด
สยามกําแพงเพชรพาณิชย/
วงเงิน 3,500 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
นายสมศักดิ์ เครือทิพย/วงเงิน
445,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จ.32/2561
ลงวันที่ 7 ก.ย. 61
e-bidding ซ.
8/2561
ลงวันที่ 19 ก.ค. 61

จ.38/2561
ลงวันที่ 25 ก.ย. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

113

จางซอมแซมปายบอกทาง จํานวน 1 งาน

173,000

169,587

เฉพาะเจาะจง

1. ช.โลหะกิจ
2. รานสมพงษการชาง

1. ช.โลหะกิจ/วงเงิน 169,587 บาท
2. รานสมพงษการชาง/
วงเงิน 170,699 บาท
1. ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 429,000 บาท

114

จางปรับปรุงพื้นที่เฉลียงบริเวณสระน้ํา หนา
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ จํานวน 1 งาน

430,000

429,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน ช.อลูมิเนียม

115

จางปรับปรุงสนามวอลเลยบอลชายหาด
จํานวน 1 งาน

496,000

494,000

เฉพาะเจาะจง

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท

1. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 494,000 บาท

116

จางปรับปรุงซอมแซมสนามเทนนิส จํานวน 1
งาน

343,800

342,000

เฉพาะเจาะจง

1. ราน แอท พี เค
2. รานอาร เอ็น บี คอนสตรัคชั่น

117

จางจัดทําปายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร จํานวน 1 งาน

140,000

139,000

เฉพาะเจาะจง

1. นายเกษม แจมแจง

1. ราน แอท พี เค/
วงเงิน 342,000 บาท
2. รานอาร เอ็น บี คอนสตรัคชั่น/
วงเงิน 343,000 บาท
1. นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน138,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
ช.โลหะกิจ/วงเงิน 169,587 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.37/2561
ลงวันที่ 25 ก.ย. 61

ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 429,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 494,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)
ราน แอท พี เค/
วงเงิน 342,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จ.40/2561
ลงวันที่ 25 ก.ย. 61

นายเกษม แจมแจง/
วงเงิน138,000 บาท
คัดเลือกตามมาตรา 56 (2)(ข)

จ.41/2561
ลงวันที่ 26 ก.ย. 61
จ.42/2561
ลงวันที่ 26 ก.ย. 61
จ.43/2561
ลงวันที่ 26 ก.ย. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

8. เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,570,000 บ
2. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช/วงเงิน
1,485,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน
1,500,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 1,265,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
1,312,187 บาท
6. รานสงการชาง/ (ไมผานคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
1. หางหุนสวนจํากัด ลานเพชร คอน
สตรัคชั่น/ (ไมผานคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)
2. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 824,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.
กําแพงเพชร 2557/วงเงิน 900,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
(ไมผานคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด)
5. หางหุนสวนจํากัด วังทองคาวัสดุ
2016/ (ไมผานคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด)

1

จางปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 1 งาน

1,265,000

1,265,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
2. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง
4. หางหุนสวนจํากัด สุนสากอสราง 2009
5. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
6. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.
กําแพงเพชร 2557
7. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
8. รานสงการชาง

2

จางกอสรางหองปฏิบัติการศาลจําลอง
จํานวน 1 งาน

927,350

927,350

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด ป.และเพื่อน
2. หางหุน สวน จํากัด สิณารัตนกอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช
4. หางหุนสวนจํากัด ลานเพชร
คอนสตรัคชั่น
5. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
6. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิ
เนียริ่ง กําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท
8. หางหุนสวนจํากัด วี.อาร.พี.
กําแพงเพชร 2557
9. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
10. หางหุนสวนจํากัดหาสิบหาการชาง
11. หางหุน สวนจํากัด วังทองคาวัสดุ 2016
12. หางหุนสวนจํากัด สิณิฏาการโยธา

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก
หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 1,265,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง
จ.45/2560
ลงวันที่ 13 ก.ย. 60

หางหุนสวนจํากัด วุฒิเวชนันท/
วงเงิน 824,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

e-bidding
จ.8/2561
ลงวันที่ 8 ม.ค. 61

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

3

จางกอสรางโรงเก็บขยะ จํานวน 1 งาน

200,000

200,000

ตกลงราคา

4

จัดซื้อลิฟตบรรทุกและโดยสารประจําอาคารที
ปงกรรัศมีโชติ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

1,880,000

1,880,000

สอบราคา

5

จางติดตั้งกรอบอลูมิเนียมพรอมกระจกอาคารที่
พักบุคลากร KPRU PLACE จํานวน 1 งาน

132,000

132,000

ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
13. รานธนชัย
14. หางหุนสวนจํากัด สุพัฒณา 99
15. หางหุนสวนจํากัด สงวนทรัพย
คอนสตรัคชั่น
1. นายเกษม แจมแจง
2. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ
กอสราง
3. นายเฉลิม ดวงอิ่ม

1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด
2. นาย วิจิตร ไชยชนะ
1. ราน ช.อลูมิเนียม

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. นายเกษม แจมแจง/วงเงิน
200,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กรณิศ ตันเจริญ
กอสราง/วงเงิน 201,500 บาท
3. นายเฉลิม ดวงอิ่ม/วงเงิน
201,500 บาท
1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,880,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงจัดซื้อจัดจาง
และเหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการจัดซื้อจัดจาง

นายเกษม แจมแจง/วงเงิน
200,000 บาท
คัดเลือกผูเสนอราคาต่ําสุด

จ.41/2560
ลงวันที่ 22 ส.ค. 60

บริษัท ไพโอเนียรลิฟท แอนดเครน
จํากัด/วงเงิน 1,880,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
1. ราน ช.อลูมิเนียม/วงเงิน 132,000 บาท
ราน ช.อลูมิเนียม/
วงเงิน 132,000 บาท
มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

ซ.81/2560
ลงวันที่ 1 ก.ย. 60
จ.1/2561
ลงวันที่ 4 ต.ค. 60

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

