
1 จางเหมาปรับปรุงฉนวนทอน้ําเย็น      2,000,000.00 2,000,000.00     e-bidding 1 บริษัท อินเตอรเทค เทคโนโลยี จํากัด 1,940,000.00     บริษัท อินเตอรเทค เทคโนโลยี จํากัด 1,940,000.00     คุณสมบัติถูกตอง และเสนอราคา เงินรายได จ.18/2561

ต่ําสุด 21/06/2561-19/09/2561

2 จางเหมาทาสีอาคารทีปวิชญ 1,000,000.00     1,000,000.00     e-bidding 1 หางหุนสวนจํากัด ศ.กิจพูนทรัพย 729,240.00        หางหุนสวนจํากัด บานโปง เพนทส 466,250.00        คุณสมบัติถูกตอง และเสนอราคา เงินรายได จ.17/2561

2 หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง 468,000.00        ต่ําสุด 06/06/2561-06/07/2561

3 บริษัท ทิพยมรกต จํากัด 620,000.00        

4 บริษัท เค.เอส.ริชเชส จํากัด 665,000.00        

5 หางหุนสวนจํากัด รวมสรางเทรดดิ้ง 820,000.00        

6 หางหุนสวนจํากัด ทับทองแทงการโยธา 880,000.00        

7 หางหุนสวนจํากัด จิรวัฒนพิษณุโลกการกอสราง 840,000.00        

8 หางหุนสวนจํากัด เนตรนภาเอ็นจิเนียริ่ง 700,000.00        

9 หางหุนสวนจํากัด ไผทาโพธิ์ 585,555.00        

10 หางหุนสวนจํากัด โชคชัย กรุป 2527 1,500,000.00     

11 บริษัท อิสนันท จํากัด 981,000.00        

12 หางหุนสวนจํากัด กําไรคุมหลา 887,880.00        

13 หางหุนสวนจํากัด บานโปง เพนทส 466,250.00        

14 บริษัท แปดแปดบิซซิเนส จํากัด 726,400.00        

15 หางหุนสวนจํากัด ประกอบชัยวิศวกรรม 780,000.00        

3 จางเหมาปรับปรุงหองออกกําลังกาย 1,000,000.00     1,000,000.00     e-bidding 1 หางหุนสวนจํากัด รวมสรางเทรดดิ้ง 937,000.00        หางหุนสวนจํากัด รวมสรางเทรดดิ้ง 937,000.00        คุณสมบัติถูกตอง งปม.จ.23/2561

ชั้น 1-2 อาคารสระวายน้ํา 2 หางหุนสวนจํากัด ว.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย 980,000.00        29/06/2561-27/09/2561

3 บริษัท จักรภพ 2016 จํากัด 883,000.00        

4 หางหุนสวนจํากัด กําไรคุมหลา 850,000.00        

4 จางเหมาพิพมรายงานสินทรัพย ประจําป          47,640.00          47,640.00 เฉพาะเจาะจง 1 รานออฟเซ็ทดีไซน แอนด พริ้นติ้ง          47,640.00 รานออฟเซ็ทดีไซน แอนด พริ้นติ้ง          47,640.00 คุณสมบัติถูกตอง บกศ.บจ765100004

2560 จํานวน 60 เลม 19/06/61-04/07/61

5 จางถายเอกสารพรอมเขาชุด  จํานวน 80 ชุด            3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง 1 รานเอกกอปป            3,200.00 รานเอกกอปป            3,200.00 คุณสมบัติถูกตอง 18/06/61-21/06/61

6 เชาเหมาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน            3,745.43            3,745.43 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด            3,745.43 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด            3,745.43 คุณสมบัติถูกตอง 12/06/61-11/07/61

พฤษภาคม 61 จํานวน 1 งวด

(8,751 สําเนา)

7 เชาเหมารถตูโดยสารพรอมคนขับ 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง 1 นางขนิษฐา  ฉิมจันทร 5,400.00           นางขนิษฐา  ฉิมจันทร 5,400.00           คุณสมบัติถูกตอง บกศ.บจ686100182

จํานวน 1 คัน เปนเวลา 3 วัน 18/06/61-24/06/61

ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 เชาเหมารถตูโดยสารพรอมคนขับ 1,800.00           1,800.00           เฉพาะเจาะจง 1 นายกิตติพร  ชูชีพ 1,800.00           นายกิตติพร  ชูชีพ 1,800.00           คุณสมบัติถูกตอง 13/06/61-18/06/62

จํานวน 1 งาน

9 เชาเหมาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน 2,140.00           2,140.00           เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00           บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00           คุณสมบัติถูกตอง 01/06/61-01/07/61

มิถุนายน 61 จํานวน 1 งวด

(5,000 สําเนา)

10 เชาเหมารถตูโดยสารพรอมคนขับ            1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1 นายสมชาย  คําภู            1,800.00 นายสมชาย  คําภู            1,800.00 คุณสมบัติถูกตอง 01/06/61-02/06/61

จํานวน 1 งาน



ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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