
1 จางเหมาทําความสะอาดอาคารภายใน         241,852.00         241,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ยูนิเพสท จํากัด         241,852.00 บริษัท ยูนิเพสท จํากัด         241,852.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ ทอ.1/2562

มหาวิทยาลัย มรพส. ราคาต่ําสุด 01/10/61-30/11/61

2 จางเหมางานคันทางศูนยเรียนรูศาสตร         300,000.00         299,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด  สมควรการโยธา         299,000.00 หางหุนสวนจํากัด  สมควรการโยธา         299,000.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได จ.1/2562

พระราชาทะเลแกว สถาบันเศรษฐกิจ ราคาต่ําสุด 20/10/61-17/01/62

พอเพียง

3 จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟตแบบ         171,200.00         171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เพาเวอร เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด         171,200.00 บริษัท เพาเวอร เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด         171,200.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได จ.2/2562

ไมรวมอะไหล จํานวน 8 เครื่อง ราคาต่ําสุด 18/10/61-01/12/61

4 จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาลิฟต         291,896.00         291,896.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด         291,896.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด         291,896.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได จ.3/2562

 มิตซูบิชิ จํานวน 9 เครื่อง ราคาต่ําสุด 26/10/61-30/09/62

5 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมระบบกันซึม         421,000.00         420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด อันนี อิมปอรต         420,000.00 หางหุนสวนจํากัด อันนี อิมปอรต         420,000.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได จ.4/2562

พื้นดาดฟา ชั้นที่ 5 อาคารศูนยภาษาและ ราคาต่ําสุด 22/10/61-30/09/62

คอมพิวเตอร

6 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซม          97,584.00          97,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด          97,584.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด          97,584.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได จ.5/2562

ลิฟตโอทิส จํานวน 3 เครื่อง ราคาต่ําสุด 25/10/61-22/01/62

7 จางเหมาซอมแซมพี้นอาคารสํานักศิลปะ          58,000.00          51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 นายจิรศักดิ์  นวลศรี          51,000.00 นายจิรศักดิ์  นวลศรี          51,000.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ บกศ.บจ.686200009

และวัฒนธรรม ราคาต่ําสุด 02/10/61-30/09/62

8 จางเหมาซอมแซมหลังคาและฝาเพดาน          60,480.00          54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 นายจิรศักดิ์  นวลศรี          54,000.00 นายจิรศักดิ์  นวลศรี          54,000.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ บกศ.บจ.796200001

หองประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ราคาต่ําสุด 31/10/61-29/11/61

9 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 8 รายการ 3,150.00           3,150.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิทยาศึกษา  จํากัด 3,150.00           บริษัท พิทยาศึกษา  จํากัด 3,150.00            คุณสมบัติถูกตอง 30/10/61-02/11/61

10 เชาเหมาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือน 2,140.00           2,140.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00           บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00            คุณสมบัติถูกตอง 31/10/61-30/11/61

ตุลาคม 2561จํานวน 1 งวด (2,029 สําเนา)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

11 ตรายางประทับ  จํานวน 3  รายการ 2,280.00           2,280.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราน ป.วี บล็อก 2,280.00           ราน ป.วี บล็อก 2,280.00            คุณสมบัติถูกตอง 30/10/61-2/11/61

12 ใบเสร็จรับเงิน  จํานวน 200 เลม 11,770.00         11,770.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท คอมฟอรม จํากัด 11,770.00         บริษัท คอมฟอรม จํากัด 11,770.00          คุณสมบัติถูกตอง บกศ.บส756200001

01/11/61-26/11/61
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