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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทงบลงทุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลทั่วไป 38 เครื่อง
จัดซื้อเคานเตอรบริการ 4 ชุด
จัดซื้อชั้นวารสาร 2 ชุด
จัดซื้อเคานเตอรประจําศูนยหนังสือ 1 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขก 5 ชุด
จัดซื้อชุดโตะ-เกาอี้ อานหนังสือและเอนกประสงค 107 ชุด
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว 1ชุด
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 38 ชุด
จัดซื้อโตะประชุมยอย 4 ชุด
จัดซื้อชุดโสตทัศนูปกรณประจําหองปฏิบัติการสารสนเทศ 2 ชุด
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พรอมจอ ลําโพง และไมโครโฟน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องมือวัดความเร็วลม
จัดซื้อเครื่องมือวัดคาคุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality)
จัดซื้อเครื่องมือถายภาพความรอน (Thermal Imager)
จัดซื้อเครื่องมือวัดคาความตานทานดิน (Earth Ground Testers)
จัดซื้อเครื่องมือวัดคารบอนไดออกไซดชนิดพกพา(CO2 Handheld)
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเตาแกสชีวมวล
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
950,000 ประกวดราคา
75,000 ดวยวิธีการทาง
36,800 อิเล็กทรอนิกส
103,200 (e-Auction)
80,000
2,040,000
400,000
190,000
28,000
216,000
192,400
80,000
สอบราคา
800,000
320,000
80,000
80,000
250,000
75,000
75,000
ตกลงราคา

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,295,000 บาท

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
4,295,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท/วงเงิน
4,295,400 บาท

1. บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด
2. บริษัท วีพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

1. บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด/วงเงิน
1,682,415 บาท
2. บริษัท วีพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
วงเงิน 1,685,000 บาท

บริษัท ดีบี-เอนเนอรยี่ จํากัด/
วงเงิน 1,682,415 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. ราน ไอ ที ชอป

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 79,900 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
75,000 บาท
3. ราน ไอ ที ชอป/วงเงิน 80,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 75,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
490,000
สอบราคา
1. บริษัท อินโนเวชั่นพูล เอเชีย จํากัด
2. รานนิวเวฟ เทคโนโลยี

20

จัดซื้อชุดปฏิบัติการ GPS tracking

21

จัดซื้อเครื่องสรางตนแบบ 3 มิติ

350,000

สอบราคา

1. หางหนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่
แอนด ทูล
2. บริษัท ไฮลักซ (ประเทศไทย) จํากัด

22

จัดซื้อเครื่องเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิเย็น

600,000

สอบราคา

1. บริษัท กิบไทย จํากัด

23

จัดซื้อชุดตนแบบการอบแหงดวยระบบ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
ลมรอน และแสงอาทิตย

500,000

สอบราคา

1. บริษัท ฟูดโซลิดส จํากัด
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
499,690

จัดซื้อชุดอุปกรณเตรียมสารและวิเคราะหทางเคมีพื้นฐาน

308,200

สอบราคา

1. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

25

จัดซื้อชุดสงเสริมสุขภาพและบริการดานสุขภาพแบบเคลื่อนที่

288,300

สอบราคา

1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด
2. รานชาวฝนพิษณุโลก

26

จางปรับปรุงระบบบําบัดน้าํ เสีย

6,000,000

27

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

4,000,000

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

1. บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เบสท เคม จํากัด
3. บริษัท เบส วอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1. บริษัท ไตตงอลูมินั่ม แอนด เดคคอร จํากัด
2. หางหุน สวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณภักดี
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
4. หางหุน สวนจํากัด ตากสรรพกิจ

24

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท อินโนเวชั่นพูล เอเชีย จํากัด/วงเงิน
482,677 บาท
2. รานนิวเวฟ เทคโนโลยี/วงเงิน 490,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด สิงหทองแมชชีนเนอรี่
แอนด ทูล/(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท ไฮลักซ (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 349,034 บาท
1. บริษัท กิบไทย จํากัด/
วงเงิน 597,000 บาท
1. บริษัท ฟูดโซลิดส จํากัด/
วงเงิน 567,100 บาท
2. บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
วงเงิน 499,690 บาท
1. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด/
วงเงิน 308,160 บาท
1. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 288,278 บาท
2. รานชาวฝนพิษณุโลก/วงเงิน 279,650 บาท
1. บริษัท เบสท เคม จํากัด/วงเงิน
5,900,000 บาท
2. บริษัท เบส วอเตอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 5,930,000 บาท
1. บริษัท ไตตงอลูมินั่ม แอนด เดคคอร จํากัด/
วงเงิน 3,990,000 บาท
2. หางหุน สวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณภักดี/
วงเงิน 3,992,000 บาท
3. หางหุน สวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
3,992,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท อินโนเวชั่นพูล เอเชีย จํากัด/
วงเงิน 482,677 บาท
บริษัท ไฮลักซ (ประเทศไทย) จํากัด/
วงเงิน 335,000 บาท

บริษัท กิบไทย จํากัด/
วงเงิน 597,000 บาท
บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด/วงเงิน 499,690 บาท
บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด/
วงเงิน 308,160 บาท
รานชาวฝนพิษณุโลก/
วงเงิน 279,650 บาท
บริษัท เบสท เคม จํากัด/
วงเงิน 5,900,000 บาท
บริษัท ไตตงอลูมินั่ม แอนด เดคคอร
จํากัด/วงเงิน 3,990,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
33,641,900 ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

28

จางกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ผูกพัน
พ.ศ.2558-2560) วงเงินตามสัญญา 219,590,000 บาท

29

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารราชาวดี

1,450,000

สอบราคา

30

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร แมสอด ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก (ผูกพันใหม
พ.ศ.2558-2559) วงเงินตามสัญญา 34,900,000 บาท

6,650,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. บริษัท เอสอินเตอร แอนดแอสโซซิเอทส จํากัด
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ

1. บริษัท เอสอินเตอร แอนดแอสโซซิเอทส
จํากัด/วงเงิน 219,600,000 บาท
2. บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/วงเงิน
219,590,000 บาท

1. บริษัท แม็คไกทเวอร คอนสตรัคชั่น จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
3. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร
6. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน

1. บริษัท แม็คไกทเวอร คอนสตรัคชั่น
จํากัด/วงเงิน 1,450,000 บาท (คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น/
วงเงิน 1,390,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,450,000 บาท
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 1,370,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด สิงโตเพชร/วงเงิน
1,450,000 บาท (คุณสมบัติไมถูกตองตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
6. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
วงเงิน 1,300,000 บาท

1. หางหุน สวนจํากัด ตากสรรพกิจ

1. หางหุน สวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
34,900,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 219,590,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
วงเงิน 1,300,000 บาท

หางหุน สวนจํากัด ตากสรรพกิจ/
วงเงิน 34,900,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
967,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

31

- จัดซื้อชุดทดลองกฎของเลนสและหลักการของทัศนูปกรณ
เปนเงิน 189,000 บาท
- จัดซื้อชุดทดลองกฎของโอหมเชื่อมตอคอมพิวเตอร
เปนเงิน 190,000 บาท
- จัดซื้อชุดทดลองสนามและศักยไฟฟาในแผนตัวเก็บประจุ
เปนเงิน 396,000 บาท
- จัดซื้อชุดทดลองวงจร RLC เชื่อมตอคอมพิวเตอร เปนเงิน
192,000 บาท
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

32

จัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศนและถายทอดผานระบบ Online

765,700

สอบราคา

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
765,000 บาท

33

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

255,600

สอบราคา

1. รานชาวฝนพิษณุโลก

1. รานชาวฝนพิษณุโลก/วงเงิน 230,000 บาท

34

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการดานสุขภาพและสปา

105,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เอกปรภพ คอนสตรัคชั่น
2. รานมิตรภาพการคา

35

จัดซื้อกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม

400,000

สอบราคา

36

จัดซื้อชุดเครื่องแตงกายประจําชาติอาเซียน พรอม
เครื่องประดับ 9 ชุด
จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ

270,000

สอบราคา

80,000

ตกลงราคา

37

1. หางหุนสวนจํากัด แอมพิสา ซายน/วงเงิน
967,000 บาท
2. บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด/
วงเงิน 966,875 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด เอกปรภพ คอนสตรัคชั่น/
วงเงิน 104,500 บาท
2. รานมิตรภาพการคา/วงเงิน 105,000 บาท
1. บริษัท อินฟนิท ริช จํากัด
1. บริษัท อินฟนิท ริช จํากัด/วงเงิน
2. หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย (2012) 378,994 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เทคโน เซอรเวย (2012)/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
1. รานชาวฝนพิษณุโลก
1. รานชาวฝนพิษณุโลก/วงเงิน 270,000 บาท
1. รานภูกัน
2. รานพี เอส ดีไซน เซ็นเตอร
3. รานบอยเฟรม

1. รานภูกัน/วงเงิน 80,000 บาท
2. รานพี เอส ดีไซน เซ็นเตอร/วงเงิน
159,000 บาท
3. รานบอยเฟรม/วงเงิน 99,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง
จํากัด/วงเงิน 966,875 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 765,000 บาท
รานชาวฝนพิษณุโลก/
วงเงิน 230,000 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอกปรภพ คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 104,500 บาท
บริษัท อินฟนิท ริช จํากัด/
วงเงิน 378,000 บาท

รานชาวฝนพิษณุโลก/
วงเงิน 270,000 บาท
รานภูกัน/วงเงิน 80,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับความถี่เสียง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันเสียง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดสัญญาณเสียง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องแบงความถี่เสียง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องชวยเสียงรอง 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงทุม 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแหลม 2 เครื่อง
จัดซื้อลําโพงเสียงทุมพรอมตู 4 ใบ
จัดซื้อลําโพงเสียงกลางแหลมพรอมตู 4 ใบ
จัดซื้อตูแอมปขยายเสียงคียบอรด 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟฟค 41 เครื่อง
จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนทางดานการถายภาพ 1 ชุด
จัดซื้อชุดกลองถายโทรทัศนขนาดเล็ก ระดับ HD 1 ชุด
จัดซื้อชุดควบคุมสัญญาณภาพและอุปกรณประกอบ 1 ชุด
จัดซื้อชุดตัดตอภาพและเสียงแบบดิจิตอล 1 ชุด
จัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 3 ชุด
จัดซื้อระบบปองกันเสียงรบกวนภายในหองผลิตสื่อการเรียน
การสอนแบบ Mini-Studio 1 ระบบ
จัดซื้อระบบโครงสรางพื้นฐานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
จัดซื้อระบบภาพและเสียงหองประชุม ประจําอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม
จัดซื้อระบบหองเรียนเพื่อการผลิตสื่อe-learning พรอม
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
จัดซื้อระบบหองเรียนผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน elearning
จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลและจัดการเรียนการสอน
จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลศูนยกลาง (Storage Area
Network) 1 ชุด

55
56
57
58
59
60
61

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
132,000
สอบราคา
22,000
17,600
17,600
17,600
22,000
110,000
88,000
110,000
88,000
38,500
1,025,000 ประกวดราคา
300,000 ดวยวิธีการทาง
300,000 อิเล็กทรอนิกส
300,000 (e-Auction)
300,000
2,575,000
200,000
2,364,400
1,403,000
1,232,600
1,371,500
2,030,100
1,598,400

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี/
วงเงิน 660,000 บาท

1. บริษัท เคซี มิวสิค เซนเตอร จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี

1. บริษัท เคซี มิวสิค เซนเตอร จํากัด/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด ศุภกรการดนตรี/วงเงิน
660,000 บาท

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
4,985,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท/วงเงิน
4,990,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,985,000 บาท

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ซีคิวริคราฟท

1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 4,990,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
4,970,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,970,000 บาท

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 4,990,000 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
4,980,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 4,980,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
12,000,000 ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

62

จางปรับปรุงซอมแซมหอพักนักศึกษา

63

จางกอสรางอาคารนวัตกรรมการศึกษา (ผูกพัน พ.ศ.25572559) วงเงินตามสัญญา 119,790,000 บาท

21,766,800

64

จางกอสรางอาคารกีฬาในรม (ผูกพัน พ.ศ.2556-2558) วงเงิน
ตามสัญญา 69,267,000 บาท

28,585,600

จางกอสรางอาคารทีพ่ ักอาศัยรวมบุคลากร (ผูกพัน พ.ศ.25572559) วงเงินตามสัญญา 215,809,000 บาท

46,879,100

จางกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค ต.นครชุม อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร (ผูกพันใหม พ.ศ.2558-2560) วงเงินตามสัญญา
148,006,800 บาท

28,500,000

65
66

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

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. บริษัท ไตตงอลูมินั่ม แอนด เดคคอร จํากัด
2. หางหุน สวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณภักดี
3. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
4. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้
5. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
1. บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 10,560,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
11,680,000 บาท
1. บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 119,790,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 10,560,000 บาท

บริษัท ลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด/
วงเงิน 119,790,000 บาท

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด

1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด/ บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้
วงเงิน 69,267,000 บาท
จํากัด/วงเงิน 69,267,000 บาท
2. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด/
วงเงิน 69,277,289 บาท
1. บริษทั เอสอินเตอร แอนดแอสโซซิเอทส จํากัด 1. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อพเพอรตี้/ หางหุน สวนจํากัด หรรษนันท พร็อพ
2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด
วงเงิน 215,809,000 บาท
เพอรตี้/วงเงิน 215,809,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้ 2. บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากัด/วงเงิน
4. กิจการรวมคา เอเอสเอ-ไอเอสโอ
215,825,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ
1. หางหุนสวนจํากัด ตากสรรพกิจ/วงเงิน
หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรต/ี้
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้ 149,690,000 บาท
วงเงิน 148,006,800 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด หรรษนันท พร็อบเพอรตี้/
วงเงิน 149,630,000 บาท
3. บริษัท วี.สถาปตย จํากัด/วงเงิน
149,690,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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2. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทอุดหนุน)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อฝาครอบชั้นโลหะปมลายเคลือบสี

2
3

จัดซื้อชุดโตะทํางานผูบริหาร ประจําศูนยอาเซียนศึกษา
จัดซื้อชุดโตะ/เกาอีห้ องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง

4
5
6

จัดซื้อชั้นวางแผนซีดีแบบรางเลื่อน
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ
จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบสูง

7
8

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
160,000
สอบราคา
1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด
2. บริษัท เอ็นโอเค ฟอรมโปรอินดัสเทรียล
จํากัด
3. รานชาวฝนพิษณุโลก
7,500
78,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

95,000
16,500
546,000

สอบราคา

จัดซื้อเครื่องคอมเพรสเซอร ขนาด 32,000 BTU 3 เฟส
จัดซื้อเครื่องคอมเพรสเซอร ขนาด 32,000 BTU 1 เฟส

62,500
23,000

ตกลงราคา

9

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบประมวลผลทั่วไป

25,000

ตกลงราคา

10
11

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

92,500
28,960

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 115,560 บาท
2. บริษัท เอ็นโอเค ฟอรมโปรอินดัสเทรียล
จํากัด/วงเงิน 119,840 บาท
3. รานชาวฝนพิษณุโลก/วงเงิน 150,000 บาท

ยกเลิกโครงการเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ
1. รานโสภิดาเฟอรนิเจอร
1. รานโสภิดาเฟอรนิเจอร/วงเงิน 77,896 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร
2. หางหุนสวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 18,796 บาท
1. บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด
1. บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด เซอรวิส
เซอรวิส จํากัด
จํากัด/วงเงิน 274,161.82 บาท
2. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด
2. บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 273,443.85 บาท
1. รานพี เอส วิศวกรรมเครื่องเย็น
1. รานพี เอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/วงเงิน
2. รานแอมปแอรวิศวกรรม เซอรวิส
84,500 บาท
2. รานแอมปแอรวิศวกรรม เซอรวิส/วงเงิน
85,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
2. หางหุนสวนจํากัด เอสโซลูชั่น
วงเงิน 24,500 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
25,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 121,460 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
117,500 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 115,560 บาท

รานโสภิดาเฟอรนิเจอร/
วงเงิน 77,896 บาท
บริษัท โลหะประทีป เน็กซเจน จํากัด/
วงเงิน 273,443.85 บาท
รานพี เอส วิศวกรรมเครื่องเย็น/วงเงิน
84,500 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 24,500 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 117,500 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

12

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตูตั้งพื้น ขนาด 120,000 BTU
จํานวน 4 ตัว และเครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง (ฝงฝา)
ขนาด 40,000 BTU จํานวน 4 ตัว

13

จัดซื้อไมโครโฟนหองประชุม

14
15

จางจัดทําปายประชาสัมพันธดา นหนาอาคารสิรินธร
จางปรับปรุงหลังคาดานหนาอาคารบรรณราชนครินทร

16
17
18

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
921,000
สอบราคา
1. บริษัท สตาร (ประเทศไทย) จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3.บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด
4. รานทวีภัทรแอร

414,700

สอบราคา

60,000
80,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

จางจัดทําปายบอกทาง สูง 8 เมตร จํานวน 2 ชุด
จางติดตั้งราวเหล็กลูกผูก (การดเรล) ความยาว 240 เมตร

280,000
440,000

สอบราคา
สอบราคา

จางปรับปรุงสวนหยอมหนาอาคารบรรณราชนครินทร

409,000

สอบราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
840,000 บาท

1. บริษัท สตาร (ประเทศไทย) จํากัด/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 919,200 บาท
3. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
840,000 บาท
4. รานทวีภัทรแอร/วงเงิน 902,400 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
วงเงิน 414,700 บาท
วงเงิน 413,400 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
413,400 บาท
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 60,000 บาท รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 60,000 บาท
1. บริษัท สไมลเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1. บริษัท สไมลเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
บริษัท สไมลเทรด อินเตอรเนชั่นแนล
วงเงิน 80,000 บาท
จํากัด/วงเงิน 80,000 บาท
เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑตกแตงหองประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค มรภ.กพ. แมสอด
1. บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด
1. บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด/วงเงิน
บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด/
439,991.78 บาท
วงเงิน 435,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น 1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น/
บริษัท พีเอส โชวรูมเฮา จํากัด/
2. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
วงเงิน 350,000 บาท
วงเงิน 347,500 บาท
กําแพงเพชร
2. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
3. บริษัท พีเอส โชวรูมเฮา จํากัด
กําแพงเพชร/วงเงิน 370,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน
3. บริษัท พีเอส โชวรูมเฮา จํากัด/วงเงิน
347,500 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด พวงประดิษฐจัดสวน/
วงเงิน 359,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3. เงินงบประมาณแผนดิน (ประเภทรายจายอื่น)
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8
9

งานจัดซื้อจัดจาง
จางปายบอกทางแบบขางทาง
จัดซื้ออุปกรณขยายเสียงและภาพหองประชุมสํานักงาน
50 ที่นั่ง

จัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์สาํ หรับสถาบันการศึกษา
จางบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบเครือขาย
จัดซื้ออุปกรณควบคุมการทํางานอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย
ไรสายขนาด 64AP รองรับการขยายไดไมนอยกวา 512AP
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
Dual Radio แบบ 3x3Mimo
จัดซื้ออุปกรณบริหารจัดการและควบคุมการทํางานเครือขาย
IPV6
จัดซื้ออุปกรณสลับสัญญาณหลักความเร็ว 1Gbps ขนาด 24 พอรท
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด 24ชอง แบบที่2

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
24,000
ตกลงราคา
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม
60,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1,200,000

พิเศษ

1,114,500
1,189,700

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

2,178,000

1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด
1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 24,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 65,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
60,000 บาท
1. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
1,200,000 บาท
2.
1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 7,115,700 บาท
2. บริษัท ลานนาคอม จํากัด/วงเงิน
7,105,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 24,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
60,000 บาท

บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 1,200,000 บาท
บริษัท ลานนาคอม จํากัด/
วงเงิน 7,105,000 บาท

2,496,700
119,800
27,000

4. เงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1
2

จัดซื้อตูบานเลื่อนสูง Cooler series
จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูงชนิดบานทึบ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
8,500
ตกลงราคา
1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอกเฟอรนิเจอร
จํากัด
17,000
ตกลงราคา
2. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร โฮม
แอนดออฟฟศ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. บริษัท กําแพงเพชรบางกอกเฟอรนิเจอร
จํากัด/วงเงิน 16,510 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร โฮม
แอนดออฟฟศ/วงเงิน 17,450 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท กําแพงเพชรบางกอกเฟอรนิเจอร
จํากัด/วงเงิน 16,510 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 10 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

3

จัดซื้อเครื่องพิมพบัตร

4
5
6
7

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
จางทําบอรดทดลองสําหรับเรียนรูวงจรอิเล็กทรอนิกส
จางปรับปรุงระบบซอฟทแวรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายขางตัว

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร (Printer laser)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (notebook)
จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร (Printer laser)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลงาน แบบที่ 2
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)
จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร (Printer laser)
จัดซื้อกลอง D-SLR
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จัดซื้อชุดสัญญาณภาพและเสียงในหองเรียน

18

จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
50,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โมเดิรนการด พริ้นดิ้ง
แอนดดีไซน
2. บริษัท ดี ทู เอส กรุป จํากัด
3. บริษัท เอส ที เจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จํากัด
50,000
13,910
17,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

9,000

ตกลงราคา

20,000
18,990
75,000
22,000
150,000
26,350
10,100
26,900
37,000
240,000

สอบราคา

20,000

สอบราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โมเดิรนการด พริ้นดิ้ง
แอนดดีไซน/วงเงิน 50,290 บาท
2. บริษัท ดี ทู เอส กรุป จํากัด/วงเงิน
51,360 บาท
3. บริษัท เอส ที เจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จํากัด/
วงเงิน 44,940 บาท
เปลี่ยนแปลงโครงการเปนการเชาซื้อ
ยกเลิกโครงการ
ยกเลิกโครงการ

1. รานบุญเฮง
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรพีระการ
ยนต
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร

1. รานบุญเฮง/วงเงิน 8,760 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรพีระการ
ยนต/วงเงิน 9,080 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 322,440 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 303,900 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
302,600 บาท

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

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 27,900 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท เอส ที เจ อิเล็คทริค โซลูชั่น
จํากัด/วงเงิน 44,940 บาท

รานบุญเฮง/วงเงิน 8,760 บาท
หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล
คอมพิวเตอร/วงเงิน 322,440 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 302,600 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
20,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 11 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
102,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

19

จัดซื้อ ครุภัณฑ Ethernet Switch

20
21

จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศ ชนิดถุงลม ขนาด 40 ที่นั่ง
งบประมาณสมทบอาคารกีฬาในรม

5,900,000
3,463,400

22

จางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารศูนยกฬี าเอนกประสงค

2,650,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)
วิธีพิเศษ

23

จางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารที่พักนักศึกษา

903,500

วิธีกรณีพิเศษ

24

งบประมาณคืนคาปรับงานกอสราง อาคารเรียนรวมและ
เอนกประสงค
จางเปลี่ยนแปลงสายไฟเกาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด

578,328

25

1,000,000

วิธีพิเศษ

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 101,200 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 102,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
101,200 บาท
กันเงินไวเบิกเลื่อมป เนื่องจากทบทวนการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ
1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด 1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด/ บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้
2. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด
วงเงิน 69,267,000 บาท
จํากัด/วงเงิน 69,267,000 บาท
2. บริษัท เชียงใหม วีระวิศวการ จํากัด/
วงเงิน 69,277,289 บาท
1. นายสุรชัย ทรัพยเพิ่ม
1. นายสุรชัย ทรัพยเพิ่ม/
นายสุรชัย ทรัพยเพิ่ม/
วงเงิน 1,940,000 บาท
วงเงิน 1,940,000 บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง/วงเงิน 903,500 บาท
ทหารลาดกระบัง/วงเงิน 903,500 บาท
งานการเงินดําเนินการคืนคาปรับงานกอสราง อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค
1. หางหุนสวนจํากัด บรรจงโชคชัย

1. หางหุนสวนจํากัด บรรจงโชคชัย/วงเงิน
1,700,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด บรรจงโชคชัย/วงเงิน
1,700,000 บาท

5. เงินนอกงบประมาณ (กศ.บป.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอรระบบ DLP

2
3

จางปรับปรุงรั้วสนามกีฬาอเนกประสงค
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและติดตั้งมิเตอรพื้นที่บานพัก
บุคลากรและหอพักนักศึกษา

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
37,000
ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
71,185
673,000

ตกลงราคา

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
37,000 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 39,900 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
37,000 บาท
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม
1. รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 71,179 บาท รานธวัชชัยอลูมินั่ม/วงเงิน 71,179 บาท
ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับงบประมาณจากโครงการกระตุนเศรษฐกิจ 2558 แลว

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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6. เงินนอกงบประมาณ (บัณฑิต)
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
245,700
สอบราคา
1. บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด
2. บริษัท ดี.เค. มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร โฮม
แอนดออฟฟศ
4. บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอรมอลล จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อเกาอี้สําหรับผูเขารวมประชุม

1. บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด/(คุณสมบัติไม
ถูกตองตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. บริษัท ดี.เค. มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
176,400 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร โฮม
แอนดออฟฟศ/วงเงิน 182,700 บาท
4. บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอรมอลล จํากัด/
วงเงิน 150,507 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 78,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
69,000 บาท
3. ราน ไอ ที ชอป/วงเงิน 80,000 บาท

2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

69,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. ราน ไอ ที ชอป

3

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 120 นิ้ว
พรอมติดตั้ง

14,000

ตกลงราคา

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. ราน ไอ ที ชอป

1. หางหุนสวนจํากัด เพือ่ นเรียนพานิช/
วงเงิน 14,500 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,000 บาท
3. ราน ไอ ที ชอป/วงเงิน 14,900 บาท

4
5
6

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จัดซื้อจอรับภาพ

90,000
75,000
10,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 174,500 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
173,900 บาท

7

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง

41,700

ตกลงราคา

1. รานทิพยอะไหล
2. รานพีซัพพลาย

1. รานทิพยอะไหล/วงเงิน 41,700 บาท
2. รานพีซัพพลาย/วงเงิน 42,000 บาท

8

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง

19,900

ตกลงราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอรมอลล จํากัด/
วงเงิน 150,507 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
69,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
14,000 บาท

บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 173,900 บาท

รานทิพยอะไหล/วงเงิน 41,700 บาท

ยกเลิกโครงการเนื่องจากไมไดใชงาน
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 13 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

9

จัดซื้อโตะประชุม

10

จางติดตั้งเวทียกระดับ

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
123,900
สอบราคา
1. บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด
2. บริษัท ดี.เค. มารเก็ตติ้ง จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร
โฮมแอนดออฟฟศ
4. บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอรมอลล จํากัด
5. บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด
6. บริษัท แจกเฟอรนิเจอร จํากัด
7. บริษัท ศรีเจริญอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
8. บริษัท บี.บี.เค. อินดัสตรี จํากัด

181,000

สอบราคา

1. บริษัท พี เอส โชวรูมเฮา จํากัด
2. รานเอ็มพีเดคคอร
3. รานสัมฤทธิ์ผลกอสราง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
1. บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด/วงเงิน 48,300 บาท
บริษัท ดีเฟอรนิเมท จํากัด/
2. บริษัท ดี.เค. มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
วงเงิน 48,300 บาท
79,800 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด แฮปปเฟอรนิเจอร
โฮมแอนดออฟฟศ/วงเงิน 70,140 บาท
4. บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอรมอลล จํากัด/
วงเงิน 58,905 บาท
5. บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด/วงเงิน
60,107.25 บาท
6. บริษัท แจกเฟอรนิเจอร จํากัด/วงเงิน
65,163 บาท
7. บริษัท ศรีเจริญอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด/
วงเงิน 84,840 บาท
8. บริษัท บี.บี.เค. อินดัสตรี จํากัด/วงเงิน
74,991 บาท
1. บริษัท พี เอส โชวรูมเฮา จํากัด/วงเงิน
บริษัท พี เอส โชวรูมเฮา จํากัด/
159,000 บาท
วงเงิน 159,000 บาท
2. รานเอ็มพีเดคคอร/วงเงิน 169,000 บาท
3. รานสัมฤทธิ์ผลกอสราง/วงเงิน 175,000 บาท
ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

7. เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558
1

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชวยสอนกลางแจง

335,000

สอบราคา

1. บริษัท เครื่องเสียง จํากัด
2. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด

1. บริษัท เครื่องเสียง จํากัด/วงเงิน 343,470 บาท
2. บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด/วงเงิน
334,910 บาท

2

จัดซื้อลําโพงชุดเครื่องเสียงชวยสอนพรอมติดตั้ง ประจํา
หองเรียนรวม

197,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 199,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
197,000 บาท

บริษัท ไลฟเฮาส โปรดักชั่น จํากัด/
วงเงิน 334,910 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 197,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 14 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
430,000
สอบราคา
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

3

จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

4

จัดซื้อเครื่องชวยสอนขนาดพกพา

136,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

5

จัดซื้อเครื่องชวยสอนพรอมติดตั้ง ประจําอาคารนวัตกรรม
การศึกษา

798,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด

6

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป
200 เครื่อง

5,500,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

7

จางปรับปรุงระบบทางเดินขามประตูระบายน้ํา

1,000,000

วิธีพิเศษ

8

จางปรับปรุงซอมแซมหอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

1,863,200

สอบราคา

1. บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด

1. บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง
3. หางหุนสวนจํากัด ส. ศิลป กราฟกดีไซน

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 438,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
430,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 138,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
136,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด โรจนกุลคอมพิวเตอร/
วงเงิน 799,000 บาท
2. บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
798,000 บาท
1. บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด/วงเงิน
5,480,000 บาท
2. บริษัท ดี.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด/วงเงิน
5,490,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 430,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 136,000 บาท
บริษัท ดี เค มารเก็ตติ้ง จํากัด/
วงเงิน 798,000 บาท
บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด/
วงเงิน 5,480,000 บาท

1. บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส
(ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน 1,000,000 บาท (ประเทศไทย) จํากัด/วงเงิน 1,000,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น/ หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
วงเงิน 1,956,700 บาท (คุณสมบัติไมถูกตอง
กอสราง/วงเงิน 1,800,000 บาท
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 1,800,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ส. ศิลป กราฟกดีไซน/
วงเงิน 1,956,700 บาท (คุณสมบัติไมถูกตอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ)

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 15 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

9

จางติดตั้งระบบไฟฟาบริเวณสวนปาหนาสมาคมศิษยเกา
ลานจอดรถหนาโรงอาหาร และทางเขาคายรามจิตติ

10

จางติดตั้งหมอแปลงพรอมขยายเขตระบบไฟฟาแรงสูงเขา
อาคารน้ําเพชร และงานขยายเขตระบบไฟฟาแรงสูงพรอม
ติดตั้งมิเตอรพื้นที่บานพักบุคลากร และหอพักนักศึกษา
จางปรับปรุงบอน้ําดิบสําหรับการผลิตน้าํ ประปา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

11

12

จางปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13

จางปรับปรุงระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
ผูขอหรือซื้อเอกสาร
งบประมาณ
633,700
สอบราคา
1. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส จํากัด
2. บริษัท เอเซียศรีนคร จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เทค ซี เซอรวิส
4. หางหุนสวนจํากัด ศุภกิตติ์การไฟฟา
5. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้

1,048,900

กรณีพิเศษ

1. การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดกําแพงเพชร

1,500,000

สอบราคา

1. บริษัท พีวายอาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด2.
หางหุนสวนจํากัด ที เอส พี ไทยสุวรรณภักดี
3. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง

785,000

สอบราคา

1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง

2,509,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1. บริษัท เอส.อาร.เอส.ทราฟฟค ซิสเต็ม จํากัด
2. บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด ชัชชรัตมคอนสตรัคชั่น
4. หางหุนสวนจํากัด มณีอิเล็กทรอนิกส
5. บริษัท พิจิตรสี่เลนแทรฟฟค จํากัด

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
บริษัท เอเซียศรีนคร จํากัด/
วงเงิน 530,533 บาท

1. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส จํากัด/วงเงิน
595,800 บาท
2. บริษัทเอเซียศรีนครจํากัด/วงเงิน 530,533 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด เทค ซี เซอรวิส/วงเงิน
551,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ศุภกิตติ์การไฟฟา/
วงเงิน 561,598 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ชาญ ควอลิตี้/วงเงิน
630,000 บาท
1. การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัด
การไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัด
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,046,956.94 บาท
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,046,956.94 บาท
1. บริษัท พีวายอาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 1,410,605.40 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.พี.ไทยสุวรรณภักดี/
(คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ)
3. หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,293,596 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 1,300,000 บาท
1. หางหุนสวนจํากัด แจมแจง คอรสตรัคชั่น/
วงเงิน 785,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 580,000 บาท
1. บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด/วงเงิน
1,800,000 บาท
2. บริษัท พิจิตรสี่เลนแทรฟฟค จํากัด/วงเงิน
2,109,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด อวยชัยกอสราง
กําแพงเพชร/วงเงิน 1,290,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด ภูมิรักษ กําแพงเพชร
กอสราง/วงเงิน 580,000 บาท
บริษัท กิจสุวรรณโยธา จํากัด/
วงเงิน 1,800,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 16 ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

14

จางปรับปรุงซอมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย

15

จางปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศหอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
3,435,600 ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

3,400,000

ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

ผูขอหรือซื้อเอกสาร

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ

1. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
2. หางหุนสวนจํากัด ส.หฤทัย
3. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐีซัพพลายส
4. หางหุน สวนจํากัด เค ซี เอ็น เอ็นจิเนียริง่ 1999
5. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
6. หางหุนสวนจํากัด ลานเพชร คอนสตรัคชั่น
7. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
8. หางหุนสวนจํากัด ไชยพิพัฒนวงศกอสราง
9. บริษัท พิจิตรสี่เลนแทรฟฟค จํากัด

1. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 3,418,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด ส.หฤทัย/วงเงิน
3,429,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐีซัพพลายส/
วงเงิน 3,429,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง/วงเงิน 3,429,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ลานเพชร คอน
สตรัคชั่น/วงเงิน 3,429,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009/
วงเงิน 3,429,000 บาท

1. บริษัท ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร
3. บริษัท วังทองเซอรวิสเพชรบุรี (2005)
จํากัด

1. บริษัท ไทย เมเจอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด/
วงเงิน 3,394,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/วงเงิน
3,334,000 บาท
3. บริษัท วังทองเซอรวิสเพชรบุรี (2005)
จํากัด/วงเงิน 3,383,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 3,418,000 บาท

หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรแอร/
วงเงิน 3,334,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- 17 ที่
16

งานจัดซื้อจัดจาง
จางปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถอาคารนวัตกรรมการศึกษา

วงเงิน
วิธีจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ
5,000,000 ประกวดราคา
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

ผูขอหรือซื้อเอกสาร
1. บริษัท ลิงค อินโนวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด สามเพชร
3. หางหุนสวนจํากัด ช. พรหมมารักษ
4. หางหุนสวนจํากัด เค เอส นครสวรรค 2009
5. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร
6. หางหุนสวนจํากัด ส.หฤทัย
7. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐีซัพพลายส
8. หางหุนสวนจํากัด ศุภกิจพัฒนา
9. หางหุนสวนจํากัด กําแพงเพชรไพโรจน
กอสราง
10. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009
11. หางหุนสวนจํากัด ไชยพิพัฒนวงศ
กอสราง

ผูยื่นซองและราคาที่เสนอ
1. หางหุนสวนจํากัด สามเพชร/วงเงิน
4,990,000 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 4,800,000 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด ส.หฤทัย/วงเงิน
4,990,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐีซัพพลายส/
วงเงิน 4,990,000 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด ศุภกิจพัฒนา/วงเงิน
4,990,000 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด สุมสากอสราง 2009/
วงเงิน 4,850,000 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด ไชยพิพัฒนวงศ
กอสราง/วงเงิน 4,990,000 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลง
จัดซื้อจัดจาง
หางหุนสวนจํากัด สายพาณิชย
กําแพงเพชร/วงเงิน 4,800,000 บาท

งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

