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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. งบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
145,000
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 2

2

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชวยสอนชุดใหญ

160,000

ตกลงราคา

3

จัดซื้อชุดการสอนคณิตศาสตร

388,200

ตกลงราคา

4

จัดซื้ออุปกรณวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย

450,000

ตกลงราคา

5

จัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporato)

6

จัดซื้อชุดปฏิบัติการครัว

250,000
100,000

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
144,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 144,600 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
159,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 159,300 บาท
1. ราน ซีที คอมพิวเตอร
1. ราน ซีที คอมพิวเตอร/วงเงิน
2. รานไอที แอนด เน็ตเวิรค
387,000 บาท
2. รานไอที แอนด เน็ตเวิรค/วงเงิน
396,000 บาท
1. บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด
1. บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด/
วงเงิน 450,000 บาท
1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 1. บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
จํากัด/วงเงิน 249,782 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/
วงเงิน 249,980 บาท
1. นางสาวบุษกร ทาไร
1. นางสาวบุษกร ทาไร/
2. นายเอกปรภพ สนิท
วงเงิน 100,000 บาท
2. นายเอกปรภพ สนิท/
วงเงิน 150,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 144,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 159,000 บาท
ราน ซีที คอมพิวเตอร/
วงเงิน 387,000 บาท
บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด/
วงเงิน 450,000 บาท
บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 249,782 บาท
นางสาวบุษกร ทาไร/
วงเงิน 100,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
358,600
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

7

จัดซื้อชุดแสงเสียงผลิตละครเวที

8

จัดซื้อชุดปฏิบัติการถายภาพนิ่ง

328,100

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียนพานิช

9

จัดซื้อชุดปฏิบัติการทางดานเสียง

289,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

10

จัดซื้อชุดปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ

173,900

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

11

จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง

720,000

สอบราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

12

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา
3,000 ANSI lumens พรอมจอภาพ

1,650,000

สอบราคา

13

จัดซื้อชุดปฏิบัติการฟสิกส

880,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
3. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท โพสเซส ซายน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ทีเคเค เทค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนดเซอรวสิ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
357,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 357,600 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
327,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียนพานิช/
วงเงิน 327,600 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
287,800 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 288,100 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
172,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 173,000 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
718,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 720,000 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
1,647,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 1,650,000 บาท
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
865,630 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเคเค เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด เซอรวสิ /วงเงิน 876,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 357,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 327,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 287,800 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 172,500 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 718,500 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 1,647,500 บาท
บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 865,630 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

14

จัดซื้อชุดอุปกรณทางดาราศาสตร

15

จัดซื้อชุดสื่อประกอบการสอน

16

จัดซื้อเครื่องแยกสาร (HPLC : High Performance Liquid
Chromatography)

17

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
700,000
สอบราคา
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด
2. บริษัท โพสเซส ซายน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ทีเคเค เทค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนดเซอรวสิ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/วงเงิน
679,450 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ทีเคเค เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด เซอรวสิ /วงเงิน 695,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฟอรทิส เทรดดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 679,450 บาท

675,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 675,000 บาท
วงเงิน 675,000 บาท

1,961,100

สอบราคา

1. บริษัท เอส เอ (เชียงใหม) จํากัด

1. บริษัท เอส เอ (เชียงใหม) จํากัด/
วงเงิน 1,948,000 บาท

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม) จํากัด/
วงเงิน 1,948,000 บาท

จัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารบรรณราชนครินทร
(หองสมุดหลังใหม)

935,600

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท/
วงเงิน 927,690 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
930,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท/
วงเงิน 927,690 บาท

18

จัดซื้อชุดฝกทักษะดิจิตอล ไมโครโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอร

840,000

สอบราคา

1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด

1. บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 839,950 บาท

บริษัท นอรท อินสทรูเมนท จํากัด/
วงเงิน 839,950 บาท

19

จัดซื้อเครื่องพิมพสําหรับงานออกแบบกราฟก

937,500

สอบราคา

1. บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด
2. บริษัท โปร เน็ตเวิรค ซิสเต็มส จํากัด

1. บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 912,500 บาท

บริษัท สยามแอ็ดวานซเทค จํากัด/
วงเงิน 910,000 บาท

20

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอรออกแบบระบบพลังงาน

950,000

สอบราคา

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด

1. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
712,350 บาท

21

จัดซื้อชุดปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน

530,000

สอบราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
529,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 530,000 บาท

บริษัท ไอโอนอน จํากัด/
วงเงิน 712,350 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 529,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลทั่วไป

23

จัดซื้อชุดปฏิบัติการจําลองแบบปญหาระบบโลจิสติกสและขนถาย
วัสดุ

24

จัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา

25

จัดซื้อครุภัณฑปฏิบัติการทางภาษา 30 ที่นั่ง

26

จัดซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนดาน
ภาษาตางประเทศ

27

จัดซื้อครุภัณฑการเรียนการสอนปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร

28

จัดจางปรับปรุงหอพักนักศึกษา

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
2,300,000 ประกวดราคา 1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกส 2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
(e-bidding)
4,900,000

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/ หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 2,290,000 บาท
วงเงิน 2,290,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
2,300,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ไคเนติกส คอรปอเรชั่น จํากัด

1. บริษัท ไคเนติกส คอรปอเรชั่น
จํากัด/วงเงิน 4,690,000 บาท

1. บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด
2. บริษัท เจ ทรอนิกส จํากัด

1. บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด/วงเงิน
1,998,000 บาท
2. บริษัท เจ ทรอนิกส จํากัด/วงเงิน
1,999,200 บาท

บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด/
วงเงิน 1,998,000 บาท

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท กูดเซอรวิส คอมพิวเตอร จํากัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด

บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด/
วงเงิน 3,145,800 บาท

3,313,400

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท กูดเซอรวิส คอมพิวเตอร จํากัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด

1. บริษัท กูดเซอรวิส คอมพิวเตอร
จํากัด/วงเงิน 3,147,949 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด/
วงเงิน 3,145,800 บาท
1. บริษัท กูดเซอรวิส คอมพิวเตอร
จํากัด/วงเงิน 3,310,000 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด/
วงเงิน 3,299,880 บาท

3,350,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด
2. บริษัท เวลล ดัน เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท เอล เค เพาเวอรเอเบิล จํากัด

1. บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด/วงเงิน 3,300,000 บาท
2. บริษัท เอล เค เพาเวอรเอเบิล
จํากัด/วงเงิน 3,340,000 บาท

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด/
วงเงิน 3,300,000 บาท

374,300

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้

1. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 370,000 บาท

2,000,000

3,152,000

บริษัท ไคเนติกส คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 4,690,000 บาท

บริษัท อินเทลลิเจนท อายส จํากัด/
วงเงิน 3,299,880 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 370,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

29

จัดจางติดตั้งระบบปรับอากาศและไฟฟาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 12)

30

จัดจางปรับปรุงหองปฏิบัตกิ ารฝกการพยาบาลและ
การแพทยแผนไทย

31

จัดจางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (วงเงิน
ตามสัญญา 219,590,000 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,897,300
สอบราคา
1. บริษัท โพรมิเนนท เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

596,100

27,877,900

สอบราคา

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
3. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค
4. นางสาวสุณี แกงศิริ
5. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
6. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
7. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง
8. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น
9. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
10. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง
11. หางหุนสวนจํากัด ชั่งเสริมสุข
12. รานไทยเจริญ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท โพรมิเนนท เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด/วงเงิน 1,590,000 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 1,893,587.97 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 530,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 545,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง
2009/วงเงิน 520,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวม
ชาง/วงเงิน 570,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา/
วงเงิน 540,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย/
วงเงิน 519,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง/
วงเงิน 560,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน /วงเงิน 565,231 บาท
9.นางสาวสุณี แกงศิริ/
วงเงิน 509,000 บาท
1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส 1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิ
จํากัด
เอทส จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
วงเงิน 219,590,000 บาท
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 1,880,000 บาท

นางสาวสุณี แกงศิริ/
วงเงิน 500,900 บาท

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

32

จัดจางกอสรางอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร แมสอด (วงเงินตามสัญญา 35,000,000 บาท)
ผูกพันขามป 2558 – 2559
จัดจางกอสรางอาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค (วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 150,000,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 - 2561

33

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
26,505,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
28,015,500 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

34

จัดจางปรับปรุงถนนทางเขาอาคารฝกกีฬาในรม

7,864,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

35

จัดจางปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหาร

4,915,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

36

จัดจางติดตั้งระบบปรับอากาศและไฟฟาอาคารเรียนและ
อํานวยการ

2,676,400

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 34,900,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
34,900,000 บาท

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด
2. บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
4. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้
1. บริษัท ชินทรัพยวัฒนา จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
4. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง
กําแพงเพชร
5. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
6. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
7. หางหุนสวนจํากัด จ.จักรวาล 42
1. หางหุนสวนจํากัด ส.ศิริพงษ
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
4. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน

1. บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,003,094.88 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 147,399,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
7,395,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 7,278,000 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
3. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง
2009/วงเงิน 7,650,000 บาท

บริษัท ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร
จํากัด/วงเงิน 132,000,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 4,700,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง/วงเงิน
4,493,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 4,444,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 4,444,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ที จี อีเลคทริค
เอ็นจิเนียริ่ง
2. หางหุนสวนจํากัด แอล คูล เอ็นจิเนียริ่ง
3. บริษัท บาเนีย จํากัด
4. บริษัท เจ เอ็น อาร แอร ซัพพลาย จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร

1. บริษัท เจ เอ็น อาร แอร ซัพพลาย
จํากัด/วงเงิน 2,500,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 2,670,000 บาท

บริษัท เจ เอ็น อาร แอร ซัพพลาย
จํากัด/วงเงิน 2,500,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 7,395,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

37

จัดจางกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค (วงเงินตามสัญญา
148,006,800 บาท) ผูกพันขามป 2558 – 2560

38

จัดจางกอสรางอาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร (วงเงินตามสัญญา
215,809,000 บาท) ผูกพันขามป 2557 – 2560

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
32,600,000 ประกวดราคา 1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
อิเล็กทรอนิกส 149,690,000 บาท
(e-Auction) 2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอร
ตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาท
97,114,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 149,690,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบ
เพอรตี้/วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรต/ี้ วงเงิน 148,006,800 บาท

1. บริษัท เอส อินเตอร แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้

1. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 215,825,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท

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

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชร
ไพโรจนกอสราง/
วงเงิน 43,000,000 บาท
หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 4,130,000 บาท

39

จัดจางกอสรางอาคารที่พักนักศึกษา (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
50,200,000 บาท) ผูกพันขามป 2559 – 2561

9,375,900

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ
1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพเพอรตี้
3. หางหุนสวนจํากัดอยูสุขกอสราง

40

จัดจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

4,423,500

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้

1. หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 4,130,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้
วงเงิน 3,650,000 บาท (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)

41

จัดจางปรับปรุงอาคารน้ําเพชร 2

4,915,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1. หางหุนสวนจํากัด ส.ศิริพงษ
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
4. หางหุนสวนจํากัด ทองรุง

1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
กอสราง/วงเงิน 4,730,000 บาท
วงเงิน 4,498,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 4,498,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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2. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินอุดหนุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

2

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (TV LED) ขนาด 50 นิ้ว

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
50,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
22,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้ออุปกรณถายทํา

5,900

ตกลงราคา

1. รานเปนตอการซอม
2. รานกันเองคอมพิวเตอร
3. รานออเรนทดีไซด

4

จัดซื้อตูเก็บหนังสือ

10,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แมเมยเฟอรนิเจอร
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด

5

จัดซื้อตูหนังสือชองโลง

9,600

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

6

จัดซื้อเครื่องคนหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม

17,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 55,800 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 53,800 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
50,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 22,900 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 22,500 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
22,000 บาท
1. รานเปนตอการซอม/วงเงิน 6,100 บาท
2. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
5,900 บาท
3. รานออเรนทดีไซด/วงเงิน 6,200 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แมเมย
เฟอรนิเจอร/วงเงิน 10,000 บาท
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด/
วงเงิน 10,438.92 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 10,260 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 10,800 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
9,600 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 18,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 18,500 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
17,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 22,000 บาท

รานกันเองคอมพิวเตอร/
วงเงิน 5,900 บาท
หางหุนสวนจํากัด แมเมย
เฟอรนิเจอร/วงเงิน 10,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 9,600 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 17,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
14,500
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

7

จัดซื้อเครื่องพิมพบารโคด

8

จัดซื้อเต็นทนิทรรศการแบบกาง

12,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

9

จัดจางจัดทําฉากหลังจัดนิทรรศการแบบ ปอบอัพ 3x3 แบบตรง
กวาง 272 ซม. ลึก 35 ซ.ม สูง 227 ซม.

13,000

ตกลงราคา

10

จัดจางตัดเย็บผามานบังแสงพรอมอุปกรณและติดตั้ง

230,300

ตกลงราคา

11

จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผลทัว่ ไป

30,800

ตกลงราคา

1. รานทวีศิลป
2. รานไอดีไซน
3. รานสมบัติการพิมพ
1. รานราชาผามาน
2. รานแสงทิพย
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

12

จัดซื้อ Ethernet Switch

24,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

13

จัดซื้อตูเอกสารเปดทึบ 5 ชั้น

13,740

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 15,900 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 15,800 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 11,400 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 11,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
10,800 บาท
1. รานทวีศิลป/วงเงิน 12,500 บาท
2. รานไอดีไซน/วงเงิน 13,000 บาท
3. รานสมบัติการพิมพ/วงเงิน 14,000 บาท
1. รานราชาผามาน/วงเงิน 225,000 บาท
2. รานแสงทิพย/วงเงิน 230,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 32,900 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 32,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
30,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 24,200 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 24,500 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
23,960 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 14,970 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 14,100 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
13,740 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 14,500 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 10,800 บาท

รานทวีศิลป/วงเงิน 12,500 บาท
รานราชาผามาน/
วงเงิน 225,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 30,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 23,960 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 13,740 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 10 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
41,100
ตกลงราคา
1. รานเปนตอการซอม
2. รานกันเองคอมพิวเตอร
3. รานออเรนทดีไซด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. รานเปนตอการซอม/วงเงิน 43,000 บาท
รานกันเองคอมพิวเตอร/
2. รานกันเองคอมพิวเตอร/วงเงิน
วงเงิน 41,000 บาท
41,000 บาท
3. รานออเรนทดีไซด/วงเงิน 44,500 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

14

จัดซื้อคอมพิวเตอรในการตัดตอ

15

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

56,000

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

1. รานธนบูรณ/วงเงิน 55,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 56,000 บาท

16

จัดซื้อครุภัณฑระบบชวยบริหารและจัดการยานพาหนะ

70,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด มิสเตอร ซีซีทีวี ซีคิวริตี้
ซิสเต็ม

1. บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 66,978 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด มิสเตอร ซีซีทีวี
ซีคิวริตี้ ซิสเต็ม/วงเงิน 96,300 บาท

บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 66,978 บาท

17

จัดซื้อครุภัณฑยางรถยนต 3 คัน

60,000

ตกลงราคา

1. รานเสนหการยาง
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอส เค ไทร

1. รานเสนหการยาง/วงเงิน 54,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอส เค ไทร/
วงเงิน 51,400 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอส เค ไทร/
วงเงิน 51,400 บาท

18

จัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยง

260,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 260,000 บาท

19

จัดซื้อเกาอี้พลาสติก

29,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 276,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 300,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
260,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 29,900 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 31,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
28,600 บาท

รานธนบูรณ/วงเงิน 55,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 28,600 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 11 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

20

จัดจางจัดทําฉากหลังจัดนิทรรศการแบบ ปอบอัพ 3x1 แบบตรง
กวาง 132 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 227 ซม.

21

จัดซื้อชุดโตะคอมพิวเตอร

22

จัดซื้อเกาอี้นั่งขาเหล็กบุนวม

23

จัดซื้อโตะทํางาน

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
10,000
ตกลงราคา
1. รานทวีศิลป
2. รานไอดีไซน
3. รานสมบัติการพิมพ
66,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
16,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

3,500

ตกลงราคา

1. รานมิตรอารีเฟอรนิเจอร
2. รานบานเฟอรนิเจอร
3. รานหนึ่งเฟอรนิเจอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานทวีศิลป/วงเงิน 9,850 บาท
2. รานไอดีไซน/วงเงิน 11,000 บาท
3. รานสมบัติการพิมพ/วงเงิน 10,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 79,200 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 75,900 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
66,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 26,070 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 26,070 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
16,500 บาท
1. ราน มิตรอารีเฟอรนิเจอร/วงเงิน
3,000 บาท
2. รานบานเฟอรนิเจอร/วงเงิน 2,900 บาท
3. รานหนึ่งเฟอรนิเจอร/วงเงิน 2,739 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานทวีศิลป/วงเงิน 9,850 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 66,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 16,500 บาท

รานหนึ่งเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 2,739 บาท

3. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทเงินรายจายอื่น)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา

2

จัดซื้อฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
29,900
ตกลงราคา
1. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด
(มหาชน)
2. บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด
995,000

สอบราคา

บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด
(มหาชน)/วงเงิน 40,000 บาท
2. บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด/วงเงิน
29,900 บาท
บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด/วงเงิน
856,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ฟลเตอร มารท จํากัด/
วงเงิน 29,900 บาท
บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด/
วงเงิน 856,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 12 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

3

จัดซื้อครุภัณฑพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1) ระบบเครือขาย 1 ระบบ
2) ชุดควบคุมการทํางานอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย
สวนขยาย ขนาดไมนอยกวา 64 AP
3) อุปกรณสลับสัญญาณหลัก
4) อุปกรณสํารองกระแสไฟฟาขนาดไมนอยกวา 20KVA สําหรับ
ศูนยขอมูลสํารอง พรอมการติดตั้ง
5) ตูสื่อสารสําหรับจัดเก็บอุปกรณขนาดไมนอยวา 42U พรอม
อุปกรณประกอบ
6) ระบบปรับอากาศภายในหอง Server พรอมระบบไฟฟาและ
อุปกรณ ชุด Timer และ Relay สําหรับตั้งเวลาทํางาน
7) ระบบบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรและเครื่องลูกขายที่
ไมเหมาะสม
8) อุปกรณสลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอรต
9) อุปกรณสลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 8 พอรตแบบ PoE
10) บํารุงรักษาเชิงปองกันระบบเครือขาย
11) ซอฟตแวรลิขสิทธิ์สําหรับสถาบันการศึกษา
จัดจางปรับปรุงพื้นที่การใหบริการ

4

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
7,325,700 ประกวดราคา 1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
อิเล็กทรอนิกส 2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
(e-bidding)

957,840

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด พี พี พี คอน
2. หางหุนสวนจํากัด ส ศิลป กราฟกดีไซน
3. บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด
4. บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
5. นางสาวสุณี แกงศิริ
6. รานเพื่อนครูกําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด ชางโนต กอสราง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
จํากัด/วงเงิน 7,325,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
7,323,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด พี พี พี คอน/
วงเงิน 738,300 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ส ศิลป กราฟก
ดีไซน/วงเงิน 799,000 บาท
3. บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 798,000 บาท
4. นางสาวสุณี แกงศิริ /วงเงิน
676,000 บาท
5. รานเพื่อนครูกําแพงเพชร/วงเงิน
788,000 บาท
6. บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,323,000 บาท

นางสาวสุณี แกงศิริ/
วงเงิน 676,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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4. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมติดตั้ง

2

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรสําหรับยืมคืน

3

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
28,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด ไอทีซี คอมพิวเตอร
กําแพงเพชร (1999)
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555

80,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งประจําหองเรียน
จอภาพแบบสัมผัสไดขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว

108,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

4

จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง

210,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

5

จัดซื้อกลองถายภาพพรอมขาตั้ง

20,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 28,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ไอทีซี คอมพิวเตอร
กําแพงเพชร (1999)/วงเงิน 30,050 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด บานปยุฒ 2555/
วงเงิน 28,740 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 84,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 87,600 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
80,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 110,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 217,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
108,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 211,400 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 217,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
210,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 21,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 21,500 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.คอมพิวเตอร/
วงเงิน 28,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 80,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 108,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 210,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 14 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดซื้อโทรทัศนสมารททีวี ขนาด 49 นิ้ว จอ 4K UHD

7

จัดซื้อชุดสมารททีวี ขนาด 40 นิ้ว จอ 4K UHD

8

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
54,900
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
120,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

จัดซื้อจอภาพแบบสัมผัสไดขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว

26,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

9

จัดซื้อตูเก็บหนังสือ

22,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แมเมยเฟอรนิเจอร
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด

10

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

35,000

ตกลงราคา

1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค
2. รานซี ที คอมพิวเตอร
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร

11

จัดซื้อกลองวงจรปด

30,000

ตกลงราคา

1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค
2. รานซี ที คอมพิวเตอร
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร

12

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอรตั้งโตะพรอมเครื่องพิมพ

20,000

ตกลงราคา

1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค
2. รานซี ที คอมพิวเตอร
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 54,900 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 57,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
54,500 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
120,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 26,500 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 26,200 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
26,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แมเมยเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 22,500 บาท
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด/
วงเงิน 24,390 บาท
1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
37,000 บาท
2. รานซีทีคอมพิวเตอร/วงเงิน 35,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร/
วงเงิน 38,800 บาท
1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
32,000 บาท
2. รานซี ที คอมพิวเตอร/
วงเงิน 30,000 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร/
วงเงิน 33,500 บาท
1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
32,000 บาท
2. รานซี ที คอมพิวเตอร/วงเงิน 21,500 บาท
3. รานคณะบุคคลพีแอนดซคี อมพิวเตอร/
วงเงิน 33,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 54,500 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 120,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 26,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด แมเมยเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 22,500 บาท
รานซี ที คอมพิวเตอร/
วงเงิน 35,000 บาท

รานซี ที คอมพิวเตอร/
วงเงิน 30,000 บาท

รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/
วงเงิน 20,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 15 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
23,000
ตกลงราคา
1. พีรวิชญ ใจสม
2. รานพะลานคอมพิวเตอร
3. รานไอทีเซอรวิส

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

13

จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผลทัว่ ไป

14

จัดซื้อเสาอเนกประสงค

31,500

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

15

จัดซื้อโตะปงปอง

32,000

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

16

จัดซื้อเสาประตูโกวฟุตซอลเหล็กเหลี่ยม

23,000

ตกลงราคา

1. รานธนบูรณ
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ

17

จัดซื้อชุดไมคหองประชุมพรอมชุดเครื่องเสียง

55,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

18
19

จัดจางจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
จัดจางปรับปรุงประตูเขาออกภายในอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร

143,300
45,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

20
21

โครงการสมทบอาคารที่พักบุคลากร มรภ.กพ.แมสอด
จัดซื้อรถบรรทุกการเกษตรอเนกประสงคแบบดั้มได

1,745,000
343,000

ตกลงราคา

1. รานอุดมกระจกอลูมิเนียม

1. รานอูเปยก
2. นายพิชยั จันทรเจริญ

1. พีรวิชญ ใจสม/วงเงิน 24,500 บาท
2. รานพะลานคอมพิวเตอร/วงเงิน
25,000 บาท
3. รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 23,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานไอทีเซอรวิส/วงเงิน 23,000 บาท

1. รานธนบูรณ/วงเงิน 30,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 31,500 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 28,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 32,000 บาท
1. รานธนบูรณ/วงเงิน 20,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองเจริญ/
วงเงิน 24,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 64,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 59,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
53,000 บาท

อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
1. รานอุดมกระจกอลูมิเนียม/วงเงิน
45,000 บาท
โครงการเงินนอกประมาณสมทบ
1. รานอูเปยก/วงเงิน 340,000 บาท
2. นายพิชยั จันทรเจริญ/วงเงิน
343,000 บาท

รานธนบูรณ/วงเงิน 30,000 บาท
รานธนบูรณ/วงเงิน 28,000 บาท
รานธนบูรณ/วงเงิน 20,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 53,000 บาท

รานอุดมกระจกอลูมิเนียม/
วงเงิน 45,000 บาท
รานอูเปยก/วงเงิน 340,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 16 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22

จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศชนิดถุงลม ขนาดไมนอยกวา 44
ที่นั่ง (เพิ่มเติม)

23
24

โครงการเงินสมทบคากอสรางอาคารที่พกั อาศัยรวมบุคลากร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

25

จัดซื้อรถตู

26

จัดจางขุดเจาะบอบาดาล

27
28

จัดจางซอมแซมศาลาอเนกประสงคคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

29

จัดซื้อฉากรับภาพแบบขาตั้ง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
ประกวดราคา 1. บริษัท เจริญกิจพาณิชยประเสริฐ จํากัด
1,600,000 อิเล็กทรอนิกส 2. บริษัท อูมีแสงบานโปง (1988) จํากัด
(e-bidding)
3. บริษทั อูมีแสง จํากัด

10,790,450
448,000

3,000,000

ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท อูมีแสงบานโปง (1988)
จํากัด/วงเงิน 7,475,000 บาท

1. บริษัท เจริญกิจพาณิชยประเสริฐ
จํากัด/วงเงิน 7,485,500 บาท
2. บริษัท อูมีแสงบานโปง (1988)
จํากัด/วงเงิน 7,475,000 บาท
3. บริษัท อูมีแสง จํากัด/วงเงิน
7,250,000 บาท (คุณสมบัติไมถูกตอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
โครงการเงินนอกประมาณสมทบ
1. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
1. หางหุนสวนจํากัด มณี
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
อิเล็กทรอนิกส/วงเงิน 448,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
446,000 บาท
อยูระหวางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

480,000

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตกลงราคา

64,640

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอนสตรัคชั่น

17,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แมเมยเฟอรนิเจอร
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด

7,500

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด เพชรวงษการโยธา
2. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด เพชรวงษการ
โยธา/วงเงิน 480,000 บาท
2. บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/วงเงิน
478,800 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 64,640 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แมเมย
เฟอรนิเจอร/วงเงิน 14,500 บาท
2. บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด/
วงเงิน 16,810 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 8,250 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 7,770 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
7,500 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 446,000 บาท

บริษัท พีที กราวด 999 จํากัด/
วงเงิน 478,800 บาท
หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 64,640 บาท
หางหุนสวนจํากัด แมเมย
เฟอรนิเจอร/วงเงิน 14,500 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 17 -

5. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
10,000
ตกลงราคา
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร
2. ราน เจ อาร โอ เอ เทคนิคเซอรวิส
3. รานเอ็นที เน็ตเวิรก

90

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

91

จัดซื้อโตะและเกาอี้ นั่งอานหนังสือ 6 ที่นั่ง

66,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

92

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาด 2 ตอน

41,610

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

93

จัดซื้อโซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง

19,680

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

94

จัดซื้อรถเข็นของ

14,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

95

จัดซื้อถังน้ําตมไฟฟา

39,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

96

จัดซื้อโทรทัศน LED

46,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

97

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น

40,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

98

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น

60,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/วงเงิน 10,000 บาท รานโมฬีคอมพิวเตอร/
2. ราน เจ อาร โอ เอ เทคนิคเซอรวิส/วงเงิน วงเงิน 10,000 บาท
12,000 บาท
3. รานเอ็นที เน็ตเวิรก /วงเงิน 13,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 66,000 บาท
วงเงิน 66,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 66,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 27,000 บาท
วงเงิน 27,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 27,740 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 19,000 บาท
วงเงิน 19,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 19,680 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 14,000 บาท
วงเงิน 14,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 14,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 13,000 บาท
วงเงิน 13,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 13,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 46,000 บาท
วงเงิน 46,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 46,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 40,000 บาท
วงเงิน 40,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 40,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 60,000 บาท
วงเงิน 60,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 60,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 18 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

99

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร

100

จัดซื้อเครื่องตัดหญา

101

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

102

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
20,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน
19,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005
2. รานเพชรรัตน

176,000

ตกลงราคา

1. รานโมฬีคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ท A3 (ระบบตลับหมึก 5 สี)

7,000

ตกลงราคา

1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค
2. รานซี ที คอมพิวเตอร

142

จัดซื้อเครื่องพิมพอิงคเจ็ท

5,000

ตกลงราคา

1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค
2. รานซี ที คอมพิวเตอร

143

จัดซื้อตู Rack และอุปกรณเครือขาย

12,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 20,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 20,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 20,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
หางหุนสวนจํากัด สือ่ อักษร 2005/
วงเงิน 19,000 บาท
วงเงิน 19,000 บาท
2. รานเพชรรัตน/วงเงิน 19,000 บาท
1. รานโมฬีคอมพิวเตอร/วงเงิน
รานโมฬีคอมพิวเตอร/
176,000 บาท
วงเงิน 176,000 บาท
1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
รานซี ที คอมพิวเตอร/
7,500 บาท
วงเงิน 6,900 บาท
2. รานซี ที คอมพิวเตอร/วงเงิน 6,900 บาท
1. รานไอที แอนดเน็ตเวิรค/วงเงิน
รานซี ที คอมพิวเตอร/
5,300 บาท
วงเงิน 5,000 บาท
2. รานซี ที คอมพิวเตอร/วงเงิน 5,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 12,800 บาท
วงเงิน 12,000 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 13,000 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
12,000 บาท

6. เงินนอกงบประมาณ (บัณฑิต)
1

จัดจางตัดเย็บผามาน

38,880

ตกลงราคา

1. รานมานิตยผามาน
2. รานอเนกผามาน
3. รานอัจฉริยะโพธา

1. รานมานิตยผามาน-กระจก
อลูมิเนียม/วงเงิน 38,880 บาท
2. รานอเนกผามาน/วงเงิน 42,500 บาท
3. รานอัจฉริยะโพธา/วงเงิน 40,000 บาท

รานมานิตยผามาน-กระจกอลูมิเนียม/
วงเงิน 38,880 บาท

2

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ

40,000

ตกลงราคา

1. รานที่นอนเพชร
2. รานอลังการ เฟอรนิเจอร

1. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 44,000 บาท
2. รานอลังการ เฟอรนิเจอร/วงเงิน
40,000 บาท

รานอลังการ เฟอรนิเจอร/
วงเงิน 40,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 19 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

3

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป

4

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป

5

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
441,000
ตกลงราคา
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียนพานิช
81,000

ตกลงราคา

1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
3. บริษัท ไอโอนอน จํากัด

จัดซื้อโตะเขียนหนังสือ

135,000

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

6

จัดซื้อเกาอี้สําหรับนั่งเรียน (ขาเหล็ก)

148,200

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

7

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ

10,000

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

8

จัดซื้อโซฟารับแขกแถวยาว 3 ที่นั่ง พรอมโตะกลาง

15,000

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

9

จัดซื้อโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง

25,000

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
441,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียนพานิช/
วงเงิน 462,000 บาท
1. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
81,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 84,000 บาท
3. บริษัท ไอโอนอน จํากัด/วงเงิน
83,700 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/วงเงิน
131,700 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 135,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 135,000 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/วงเงิน
147,410 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 148,200 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 148,200 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 9,600 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 9,800 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 10,000 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 14,800 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 15,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 15,000 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 24,500 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 24,900 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 25,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 441,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 81,000 บาท

รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 131,700 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 147,410 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 9,600 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 14,800 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 24,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 20 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
8,000
ตกลงราคา
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

10

จัดซื้อตูเก็บจองพรอมซิงคลางจาน

11

จัดซื้อตูใสเอกสาร 15 ลิ้นชัก

10,000

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

12

จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็ก

15,200

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

13

จัดซื้อชุดโตะประชุมขนาดเล็ก สําหรับ 8 คน พรอมเกาอี้ขาเหล็ก

23,200

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

14

จัดซื้อชุดโตะประชุมขนาดเล็ก สําหรับ 8 คน พรอมเกาอี้ขาเหล็ก

46,400

ตกลงราคา

1. รานอลังการเฟอรนิเจอร
2. รานสุริยวงศพานิชย
3. รานที่นอนเพชร

15

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

92,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

16

จางตัดเย็บผามานปรับแสง ขนาด 1.5 x 1.20 เมตร

2,800

ตกลงราคา

1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม
2. รานเอนกผามาน
3. รานเอ็มพี เดคคอร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 7,800 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 7,900 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 8,000 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 9,800 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 10,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 10,000 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 15,120 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 15,200 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 15,200 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 22,900 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 23,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 23,200 บาท
1. รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 45,000 บาท
2. รานสุริยวงศพานิชย/วงเงิน 46,000 บาท
3. รานที่นอนเพชร/วงเงิน 46,400 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 8,250 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 7,770 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
7,500 บาท
1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 2,800 บาท
2. รานเอนกผามาน/วงเงิน 3,000 บาท
3. รานเอ็มพี เดคคอร/วงเงิน 3,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 131,700 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 7,800 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 15,120 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 22,900 บาท
รานอลังการเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 45,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,500 บาท

รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 2,800 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 21 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
19,800
ตกลงราคา
1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม
2. รานเอนกผามาน
3. รานเอ็มพี เดคคอร

17

จางตัดเย็บมานปรับแสง ขนาด 3.60 x 1.20 เมตร

18

จางตัดเย็บมานปรับแสง ขนาด 3.60 x 0.55 เมตร

15,200

ตกลงราคา

1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม
2. รานเอนกผามาน
3. รานเอ็มพี เดคคอร

19

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว
พรอมติดตั้ง

42,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

20

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง

60,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช
2. รานไอ ที ชอป
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

21
22

จางปรับปรุงหองเรียน ชั้น 6 จํานวน 3 หอง
จางปรับปรุงหองสํานักงานและสภาพแวดลอม หองรับรองอาจารย
และผูทรงคุณวุฒิ
จางปรับปรุงหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

82,600
136,500

ตกลงราคา

1. รานอเนกผามาน
2. รานเอ็มพี เดคคอร
3. รานมานิตผามาน-กระจก อลูมิเนียม

23

40,000

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 19,800 บาท
2. รานเอนกผามาน/วงเงิน 21,000 บาท
3. รานเอ็มพีเดคคอร/วงเงิน 21,600 บาท
1. รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 15,200 บาท
2. รานเอนกผามาน/วงเงิน 16,000 บาท
3. รานเอ็มพีเดคคอร/วงเงิน 16,800 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 8,250 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 7,770 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
7,500 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพื่อนเรียน พานิช/
วงเงิน 8,250 บาท
2. รานไอ ที ชอป/วงเงิน 7,770 บาท
3. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
7,500 บาท
1. รานอเนกผามาน/วงเงิน 259,131 บาท
2. รานเอ็มพี เดคคอร/
วงเงิน 258,871.21 บาท
3. รานมานิตผามาน-กระจก อลูมิเนียม/
วงเงิน 258,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 19,800 บาท
รานมานิตผามาน กระจก-อลูมิเนียม/
วงเงิน 15,200 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,500 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 7,500 บาท

รานมานิตผามาน-กระจก อลูมิเนียม/
วงเงิน 258,000 บาท

7. เงินงบประมาณตามมาตรการการลงทุนขนาดเล็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางเปลี่ยนและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาอาคารไรเกษตร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
298,900
ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
วงเงิน 297,000 บาท
2. รานปญญาการไฟฟา/วงเงิน
298,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
วงเงิน 297,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 22 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
298,900
ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ

2

จัดจางเปลี่ยนและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาอาคารไรเกษตร

3

จัดจางติดตั้งซอมแซมสายเมนไฟแรงต่ําเขาอาคารเรียน

990,000

วิธีพิเศษ

1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด

4

จัดจางเปลี่ยนและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาอาคารเรียน

688,100

วิธีพิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ

5

จัดจางปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานจอดรถอาคารนวัตกรรม

988,600

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
3. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
4. บริษัท ไพรัตนเอ็นเตอรไพรส จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
6. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
7. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
8. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
9. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
10. รานไทยเจริญ
11. บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
วงเงิน 297,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
วงเงิน 297,000 บาท
2. รานปญญาการไฟฟา/วงเงิน
298,000 บาท
1. บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
บริษัท วี แอนด ซี พาวเวอร จํากัด/
วงเงิน 980,000 บาท บาท
วงเงิน 980,000 บาท บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
หางหุนสวนจํากัด ซีเอส สิรวิชญ/
วงเงิน 688,000 บาท
วงเงิน 688,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง
บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
2009/วงเงิน 819,000 บาท
วงเงิน 750,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
772,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑ
กอสราง (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
4. บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จํากัด/
วงเงิน 879,889.40 บาท
5. บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 750,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 870,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา/
วงเงิน 887,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 900,000 บาท
9. รานไทยเจริญ/วงเงิน 950,000 บาท
10. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา/
วงเงิน 938,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 23 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

6

จัดจางปรับปรุงคันกั้นดินดานหนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

7

จัดจางปรับปรุงถนนทางเขาหอพักนักศึกษาชายและลานจอดรถ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
983,600
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
2. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
992,300
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
3. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค
4. หางหุนสวนจํากัด ส.ชันธวัต
5. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
8. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง
9. หางหุนสวนจํากัด แจมแจงคอนสตรัคชั่น
10. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
11. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
12. หางหุนสวนจํากัด ตนโพธิ์คอนกรีต
13. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง
กําแพงเพชร
14. รานไทยเจริญ
15. บริษัท พี.เอส โชวรูมเฮา จํากัด
16. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 970,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา/
วงเงิน 947,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา/
วงเงิน 790,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑ
กอสราง/วงเงิน 780,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 870,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 930,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง/
วงเงิน 700,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด แจมแจงคอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 695,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 880,000 บาท
9. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/
วงเงิน 868,957.20 บาท
10. หางหุนสวนจํากัด ตนโพธิ์คอนกรีต/
วงเงิน 640,000 บาท
11. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิ
เนียริ่ง กําแพงเพชร/วงเงิน 900,000 บาท
12. รานไทยเจริญ/วงเงิน 900,000 บาท
13. บริษัท พี.เอส โชวรูมเฮา จํากัด/
วงเงิน 776,500 บาท
14. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่น
ทรัพย/วงเงิน 836,200 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 970,000 บาท
หางหุนสวนจํากัด ตนโพธิ์คอนกรีต/
วงเงิน 640,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 24 ที่
8

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางปรับปรุงถนนหลังอาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14)

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
999,900
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
3. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
4. บริษัท กําแพงเพชร ธนวัฒม จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค
6. หางหุนสวนจํากัด ส.ชันธวัต
7. นางสาวสุณี แกงศิริ
8. บริษัท ไพรัตนเอ็นเตอรไพรส จํากัด
9. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
10. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอ สราง
11. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
12. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง
2009/วงเงิน 789,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค/
วงเงิน 788,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑ
กอสราง/วงเงิน 838,000 บาท
4. นางสาวสุณี แกงศิริ/
วงเงิน 779,000 บาท
5. บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 635,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 870,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา/
วงเงิน 770,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร กอสราง (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
9. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ไพรัตน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/
วงเงิน 635,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 25 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
999,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ช 2009.ชัยชนะ
2. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรธันยบูรณ
4. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เค ที คอนสตัคชั่น
5. หางหุนสวนจํากัด ส.พรประเสริฐการโยธา
6. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
7. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
8. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง
กําแพงเพชร
9. หางหุนสวนจํากัด ต.เจริญกิจ
10. หางหุนสวนจํากัด ส.สนามบิน 1996

9

จัดจางขุดลอกคลองวังยาง คลองวังชะนีในเขตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

10

จัดจางปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค

768,200

สอบราคา

11

จัดจางปรับปรุงสนามเทนนิส สนาม 1

976,500

สอบราคา

12

จัดจางปรับปรุงสนามเทนนิส สนาม 2

976,500

สอบราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ส.สนามบิน 1996/
วงเงิน 489,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรธันย
บูรณ/วงเงิน 498,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เค ที
คอนสตัคชั่น/วงเงิน 510,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ส.พรประเสริฐการ
โยธา/วงเงิน 620,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ช 2009.ชัยชนะ/
วงเงิน 631,355 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 856,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรค
เตอร/วงเงิน 599,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด ส.สนามบิน 1996/
วงเงิน 489,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็นจิ
เนียริ่งกําแพงเพชร/วงเงิน 799,000 บาท
9. หางหุนสวนจํากัด ต.เจริญกิจ /วงเงิน
580,000 บาท
1. รานไทยเจริญ
1. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่ บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
2. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด จํากัด/วงเงิน 701,097.70 บาท
จํากัด/วงเงิน 701,097.70 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรธันยบูรณ
4. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
5. บริษัท ยูสเซอร นีดส จํากัด
6. หางหุนสวนจํากัด มะกะโทการโยธา
1. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด 1. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่ บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
2. บริษัท ยูสเซอร นีดส จํากัด
จํากัด/วงเงิน 889,588.37 บาท
จํากัด/วงเงิน 889,588.37 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ธนากร วี-คอน
1. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด 1. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่ บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
2. บริษัท ยูสเซอร นีดส จํากัด
จํากัด/วงเงิน 930,024.20 บาท
จํากัด/วงเงิน 930,024.20 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 26 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
768,200
สอบราคา
1. บริษัท ยูสเซอร นีดส จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
3 บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด มะกะโทการโยธา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่ บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 748,934.67 บาท
จํากัด/วงเงิน 748,934.67 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

13

จัดจางปรับปรุงลานกลางแจง ขนาด 16 เมตร X 39 เมตร

14

จัดจางปรับปรุงคูคลองและซอมแซมสะพานแขวนหนาหอประชุม
รัตนอาภา

999,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัดชัยนามแทรคเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
3. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรธัญบูรณ
4. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
5. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
7. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน

1. หางหุนสวนจํากัด ชัยนาม
แทรกเตอร/วงเงิน 760,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 898,500 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/
วงเงิน 897,730.90 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 800,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรกเตอร/
วงเงิน 760,000 บาท

15

จัดจางปรับปรุงและขุดลอกคูคลองคายรามจิตติและสนามกีฬา

890,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
2. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
3. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007

1. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 790,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007/
วงเงิน 798,111 บาท

หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 790,000 บาท

16

จัดจางปรับปรุงคูคลองหนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

800,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด ชัยนามแทรคเตอร
2. หางหุนสวนจํากัด ถาวรแทรคเตอร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
4. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
5. บริษัท กําแพงเพชร ธนวัสม จํากัด
6. หางหุนสวนจํากัด ส.พรประเสริฐการโยธา

1. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007/
วงเงิน 711,111 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 720,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007/
วงเงิน 711,111 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 27 ที่
17

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางทาสีอาคารน้ําเพชร 1

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
800,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. นางสาวสุณี แกงศิริ
3. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
4. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
7. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง
8. หางหุนสวนจํากัด แจมแจงคอนสตรัคชั่น
9. รานนพดลการกอสราง
10. หางหุนสวนจํากัดพวงประดิษฐจัดสวน
11. นายวินยั พันแกว
12. หางหุนสวนจํากัด บานโปง เพนทส
13. หางหุนสวนจํากัด พีพีพี คอน
14. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
15. หางหุนสวนจํากัด ที.โอ.เอช
16. รานมานิตยผามาน กรอบอลูมิเนียม

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา/
วงเงิน 749,000 บาท
2. นางสาวสุณี แกงศิริ/
วงเงิน 685,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย/
วงเงิน 717,700 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑ
กอสราง/วงเงิน 629,298 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 700,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้/
วงเงิน 634,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง/
วงเงิน 629,000 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด แจมแจงคอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 690,000 บาท
9. รานนพดลการกอสราง/วงเงิน
743,000 บาท
10. หางหุนสวนจํากัดพวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 680,000 บาท
11. นายวินยั พันแกว/
วงเงิน 710,000 บาท
12. หางหุนสวนจํากัด พีพีพี คอน/
วงเงิน 588,500 บาท
13. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/
วงเงิน 745,344.36 บาท
14. รานมานิตยผามาน กรอบ
อลูมิเนียม/วงเงิน 640,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด พีพีพี คอน/
วงเงิน 588,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 28 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

18

จัดจางปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหอประชุมรัตนอาภา

19

จัดจางปรับปรุงพื้นที่อํานวยความสะดวกแกผูพกิ ารประจําอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

20

21

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
999,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
1,000,000

สอบราคา

จัดจางกอสรางหลังคาสนามตะกรอ

988,700

สอบราคา

จัดจางกอสรางหลังคาสนามฟุตซอล

988,700

สอบราคา

1. หางหุน สวนจํากัด เอส.เจ.พี เอ็นจิเนียริ่ง
2. หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุน สวนจํากัด ธ.ธนะวรรษกอสราง
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
3. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด
4. รานสงการชาง
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน/วงเงิน 850,000 บาท
1. หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 995,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
วงเงิน 850,000 บาท
หางหุน สวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 995,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
จํากัด/วงเงิน 960,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชรกอสราง (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
3. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
4. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่
จํากัด/วงเงิน 967,447.60 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
1. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
จํากัด/วงเงิน 965,000 บาท
3. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด มหาวิทยาลัยฯ)
4. รานสงการชาง
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กําแพงเพชรกอสราง (คุณสมบัติไม
กอสราง
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
6. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
3. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
4. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชัน่
จํากัด/วงเงิน 969,129.14 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 29 วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
991,900
สอบราคา
1. บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2009
3. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
4. สงการชาง
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษกําแพงเพชร
กอสราง
6. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

22

จัดจางกอสรางหลังคา สวนที่จอดรถจักรยานยนตกลางแจงดานขาง
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

23

จัดจางกอสรางหลังคา สวนที่จอดรถจักรยานยนต กลางแจงดานขาง
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

991,900

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
3. บริษัท บารมีเทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จํากัด
4. รานสงการชาง
5. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง

24

จัดจางปรับปรุงซอมแซมโรงเก็บน้ําประปา

900,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
2. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
3. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
4. บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จํากัด
5. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม
6. รานสงการชาง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษกําแพงเพชร
กอสราง (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 969,129.14 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษกําแพงเพชร
กอสราง (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 969,129.14 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
1. รานสงการชาง (คุณสมบัติไมถูกตอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท ไทยออล ไบโอเทค จํากัด/
วงเงิน 880,233.24 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
4. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑ
กอสราง (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
5. หางหุนสวนจํากัด ช.เกษมสงเสริม/
วงเงิน 889,344.54 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 965,000 บาท

บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 965,000 บาท

บริษัท ไทยออล ไบโอเทค จํากัด/วงเงิน
880,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 30 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

25

จัดจางกอสรางถนนเพื่อเขาสูศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

26

จัดจางปรับปรุงโคมไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
900,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็น จิเนียริ่ง
กําแพงเพชร
995,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด พีพีพีคอน
2. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษกําแพงเพชร
กอสราง
5. รานไทยเจริญ
6. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
7. บริษัท พี.เอส โชวรูมเฮา จํากัด
8. บริษัท ทองธนาวัฒน คอนสตรัคชั่น จํากัด
9. หางหุนสวนจํากัด เอส.เจ.พี เอ็นจิเนียริ่ง
10. หางหุนสวนจํากัด ส.ชันธวัต
11. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณกอสราง
12. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีลเต็มส จํากัด
13. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.พี. ไทยสุวรรณภักดี
14. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
15. บริษัท ซิตี้เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
16. บริษัท เอส แอล เอส ไลทติ้ง โซลูชั่นจํากัด
17. บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด
18. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค
19. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี เอ็น จิ
หางหุนสวนจํากัด เอส เจ พี
เนียริ่ง กําแพงเพชร/วงเงิน 835,000 บาท
เอ็นจิเนียริ่ง กําแพงเพชร/
วงเงิน 835,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีลเต็มส จํากัด/
วงเงิน 829,730 บาท
2. บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 721,822 บาท
3. บริษัท เอส.แอล.เอส. ไลทติ้ง โซลูชั่น
จํากัด/วงเงิน 979,380 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
5. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัด
สวน (คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)
6. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.พี. ไทย
สุวรรณภักดี (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
7. บริษัท ซิตี้เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
8. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชรกอสราง (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
9. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวม
ชาง (คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)

บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด/
วงเงิน 721,822 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 31 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

27

จัดจางปรับปรุงอาคารทีปงกรรัศมีโชติ

28

จัดจางปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารภูมิภาคและหอดุริยนาฏ

29

จัดจางปรับปรุงอาคารเรียนรวมสิรินธร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,000,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด ท.เจริญภัณฑกอสราง
2. หางหุนสวนจํากัด ส.ชันธวัต
3. หางหุนสวนจํากัด เอส.เจ.พี เอ็นจิเนียริ่ง
4. บริษัท ทองธนาวฒน คอนสตรัคชั่น จํากัด5.
บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด
6. หางหุนสวนจํากัด บุญรอดมั่นทรัพย
7. รานไทยเจริญ
8. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษกําแพงเพชร
9. หางหุนสวนจํากัด ชาญควอลิตี้
10. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง
11. หางหุนสวนจํากัด พี พี พี คอน
1,000,000

904,300

สอบราคา

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
3. บริษัท ไทย ออล ไบโอเทค จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด เพชรรวมโชค
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
1. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.พี.ไทยสุวรรณภักดี
2. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา
3. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐ
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวมชาง
5. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
6. หางหุนสวนจํากัด เอส.เจ.พี เอ็นจิเนียริ่ง
7. หางหุนสวนจํากัด จ.เจริญกิจกอสราง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด พีพพี ี คอน/วงเงิน
786,450 บาท
2. บริษัท ทองธนาวฒน คอนสตรัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 868,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ
กําแพงเพชร/วงเงิน 950,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญควอลิต/ี้ วงเงิน
842,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด มณเดชกอสราง/
วงเงิน 850,000 บาท
6. บริษัท พี.เอส.โชวรูมเฮา จํากัด/วงเงิน
789,100 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
725,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.พี.ไทยสุวรรณ
ภักดี/วงเงิน 879,500 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด รวมสินวิลลา/วงเงิน
847,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐ/วงเงิน
807,472 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรรวม
ชาง/วงเงิน 879,500 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้ วงเงิน
545,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด เอส.เจ.พี เอ็นจิ
เนียริ่ง/วงเงิน 758,405.16 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด จ.เจริญกิจกอสราง/
วงเงิน 688,735.46 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด พีพีพี คอน/
วงเงิน 786,450 บาท

หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 725,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิต/ี้ วงเงิน
545,000 บาท บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 32 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

70

จัดจางปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่อาคารบรรณราชนครินทร (หองสมุด
หลังใหม)

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
1,000,000
สอบราคา
1. หางหุน สวนจํากัด เพชรวิริยะ 2007
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
3. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
743,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด นครชุมการโยธา
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/
วงเงิน 743,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

