
1 จ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาคณะ 2,500,000.00     2,500,000.00     e-bidding 1 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกียรติวรกานต์ 3,000,000.00     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ้าเหนอื 2,485,815.00     คุณสมบติัถูกต้อง  งบประมาณ จง6/2562

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชินโยธนิ 2,280,000.00     15/02/62-31/05/62

3 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ป.พลขันธค์อนสตรัคชั่น 2,350,000.00     

4 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ้าเหนอื 2,485,815.00     

2 จ้างเหมาปรับปรุงลานกิจกรรม ชั้น 1 1,940,000.00     1,940,000.00     e-bidding 1 บริษัท เค.เอส.เอ็น.โมลด์ จ ากัด 1,780,000.00     บริษัท วงจรช่างโยธา จ ากัด 1,727,000.00     คุณสมบติัถูกต้อง  งบประมาณ จ.8/2562

อาคารศูนย์ภาและคอมพวิเตอร์ 2 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไทยกล้าแลนด์ 2001 คอน 1,897,000.00     22/02/62-21/06/62

สตรัคชั่น

3 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ว.เอ็นจิเนยีนร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 1,860,000.00     

4 บริษัท วงจรช่างโยธา จ ากัด 1,727,000.00     

3 ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 2,700,000.00     2,675,000.00     e-bidding 1 บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด (มหาชน) 2,675,000.00 บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด (มหาชน) 2,675,000.00  คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.59/2562

(Access point) 2 บริษัท โอเพน่ คอมท ์จ ากัด 2,697,470.00 ราคาต่ าสุด 04/02/61-5/04/62

3 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพร์ิท ไอซีท ีจ ากัด 2,691,050.00

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 6,000,000.00     5,980,016.00     e-bidding 1 บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด (มหาชน) 5,980,016.00     บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด (มหาชน) 5,980,016.00      คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.58/2562

(Core Switch) Access Switch 2 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพร์ิท ไอซีท ีจ ากัด 5,991,679.00 ราคาต่ าสุด 04/02/61-5/05/62

จ านวน 1 ชุด

5 ชุดระบบจอภาพ แอล อี ดี แบบเอาทด์อร์ 2,403,000.00     2,290,000.00     e-bidding 1 บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 2,290,000.00     บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จ ากัด 2,290,000.00      คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.57/2562

4x6 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง ราคาต่ าสุด 05/02/61-6/05/62

จ านวน 1 ชุด

6 ระบบโทรศัพท ์IP Phone จ านวน 1 ระบบ 620,900.00        585,000.00        e-bidding 1 บริษัท วนัซอฟต์ แอนด์ โอเอ จ ากัด 585,000.00        บริษัท วนัซอฟต์ แอนด์ โอเอ จ ากัด 585,000.00         คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.60/2562

2 บริษัท ซี.เค. มัลติมีเดีย จ ากัด 609,000.00        ราคาต่ าสุด 04/02/61-5/04/62

7 เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ ขนาด 400 กิโลวตัต์ 1,904,600.00     1,486,230.00     e-bidding 1 บริษัท วนิบริดจ์ จ ากัด 1,486,230.00     บริษัท วนิบริดจ์ จ ากัด 1,486,230.00      คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.61/2562

จ านวน 1 เคร่ือง 2 บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 1,659,570.00     ราคาต่ าสุด 08/02/61-8/04/62

3 บริษัท ยูนเิวอร์แซล เนท็คอม โซลูชั่นส์ จ ากัด 1,596,688.78     

4 บริษัท ไทย อินดัสเทค จ ากัด 1,500,000.00     

5 บริษัท ดับเบิล้อาร์ โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 1,680,000.00     

6 เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น 1,448,300.00     

7 บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จ ากัด 1,610,300.00     

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม

วันที่  28  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562

ล าดบั
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม

วันที่  28  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562

ล าดบั
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 เคร่ืองแก๊สโคมาโตกราฟ พร้อมตัวตรวจวดั 980,000.00        975,000.00        e-bidding 1 บริษัท พาราไซแอนติฟคิ จ ากัด 975,000.00        บริษัท พาราไซแอนติฟคิ จ ากัด 975,000.00         คุณสมบติัถูกต้อง และเสนอ งบประมาณ ซ.62/2562

แบบ FID และ TCD จ านวน 1 ชุด ราคาต่ าสุด 13/02/61-14/05/62

9 ของทีร่ะลึก พระพทุธชินราชพร้อมกล่อง 2,000.00           2,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พทิยาศึกษา จ ากัด 2,000.00           บริษัท พทิยาศึกษา จ ากัด 2,000.00           คุณสมบติัถูกต้อง 25/02/62-28/02/62

กระจก จ านวน 2 ชุด

10 เช่าเหมารถตู้พร้อมคนขับ เดินทางไปส านกั 2,800.00           2,800.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 1 นายณัฐนนท ์ ปล่ังศรีรัตน์ 2,800.00           นายณัฐนนท ์ ปล่ังศรีรัตน์ 2,800.00           คุณสมบติัถูกต้อง 25/02/62-27/02/62

งานบญัชี เจ้าพระยาการบญัชี จ านวน 1 คัน

(รวค่าน้ ามันเชื้อเพลง)

11 เช่าเหมารถตู้พร้อมคนขับ เดินทางไป 2,800.00           2,800.00           วธิเีฉพาะเจาะจง 1 นายอนนัต์  เจริญภาพ 2,800.00           นายอนนัต์  เจริญภาพ 2,800.00           คุณสมบติัถูกต้อง 25/02/62-27/02/62

บริษัท ฟลอร่า แคร์ จ ากัด จ านวน 1 คัน

(รวค่าน้ ามันเชื้อเพลง)


