
1 จางกอสรางเรือนเพาะชําโดมใส 347,000.00        347,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด พงค เซลสแอนดเซอรวิส 347,000.00        หางหุนสวนจํากัด พงค เซลสแอนดเซอรวิส 347,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งปม.จ.1/2562

ราคาต่ําสุด 29/11/61-27/01/62

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 3 รายการ 176,000.00        176,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 176,000.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 176,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.1/2562

ราคาต่ําสุด 6/11/61-6/12/61

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 194,000.00        194,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 194,000.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 194,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.2/2562

ราคาต่ําสุด 6/11/61-6/12/61

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 123,700.00        123,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 123,700.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 123,700.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.3/2562

ราคาต่ําสุด 6/11/61-6/12/61

5 อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพท 250,000.00        250,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 250,000.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 250,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.4/2562

จํานวน 10 ชุด ราคาต่ําสุด 6/11/61-4/02/62

6 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่  จํานวน 1 ชุด 480,400.00        480,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 480,400.00        บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 480,400.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.5/2562

ราคาต่ําสุด 8/11/61-7/01/62

7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น 235,000.00        235,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ราน บ.ีซี.เซอรวิส 235,000.00        ราน บ.ีซี.เซอรวิส 235,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.6/2562

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 5 เครื่อง

8 ระบบรักษาความปลอดภัยและปองกันไวรัส 214,900.00        214,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไอคอม เทค จํากัด 214,900.00        บริษัท ไอคอม เทค จํากัด 214,900.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.7/2562

จํานวน  1  ระบบ ราคาต่ําสุด 9/11/61-8/01/62

9 ตูเลื่อนเก็บเอกสาร 2 ชวง  จํานวน 1 ตู 450,000.00        450,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด เซอรวิส จํากัด 450,000.00        บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด เซอรวิส จํากัด 450,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.8/2562

ราคาต่ําสุด 8/11/61-7/01/62

10 ชุดทดลองโรงจักรตนกําลังไอน้ํา 400,000.00        400,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสซอม จํากัด 400,000.00        บริษัท เอสซอม จํากัด 400,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.9/2562

จํานวน 1 ชุด ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 ครุภัณฑการศึกษา  จํานวน 3 รายการ 323,000.00        323,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสซอม จํากัด 323,000.00        บริษัท เอสซอม จํากัด 323,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.10/2562

ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

12 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ 143,000.00        143,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด เพาเวอร ซีพียู เทคโนโลยี 143,000.00        หางหุนสวนจํากัด เพาเวอร ซีพียู เทคโนโลยี 143,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.11/2562

ราคาต่ําสุด 5/11/61-3/02/62

13 ชุดทดลองการเปลี่ยนความรอนแบบแผน 255,000.00        255,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสซอม จํากัด 255,000.00        บริษัท เอสซอม จํากัด 255,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.12/2562

จํานวน 1 ชุด ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

14 ชุดทดลองการแผรังสีความรอน 350,000.00        350,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสซอม จํากัด 350,000.00        บริษัท เอสซอม จํากัด 350,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.13/2562

จํานวน 1 ชุด ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

15 ชุดทดลองอุโมงคลม  จํานวน 1 ชุด 440,000.00        440,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสซอม จํากัด 440,000.00        บริษัท เอสซอม จํากัด 440,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.14/2562

ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

16 โปรแกรม Minitab จํานวน 1 ระบบ 176,600.00        176,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร จํากัด 176,600.00        บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร จํากัด 176,600.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.15/2562

ราคาต่ําสุด 13/11/61-11/02/62

17 โปรแกรม Arena จํานวน 1 ระบบ 305,000.00        305,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 305,000.00        บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 305,000.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.16/2562

ราคาต่ําสุด 9/11/61-7/02/62

18 โตะพับเอนกประสงค จํานวน 50 ตัว 104,500.00        104,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เมเจอรเฟอรนิเจอร มอลล (พิษณุโลก) จํากัด 104,500.00        บริษัท เมเจอรเฟอรนิเจอร มอลล (พิษณุโลก) จํากัด 104,500.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.17/2562

ราคาต่ําสุด 6/11/61-6/12/61

19 อุปกรณเสริมสําหรับตามดาว จํานวน 1 ชุด 175,400.00        175,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ จํากัด 175,400.00        บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ จํากัด 175,400.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.18/2562

ราคาต่ําสุด 19/11/61-18/01/62

20 ชุดฝกทักษะพัฒนาการนักเรียนระดับ 159,600.00        159,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จํากัด 159,600.00        บริษัท ไอดีเอ็นเอเทรดดิ้ง จํากัด 159,600.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.19/2562

ปฐมวัย  จํานวน 1 ชุด ราคาต่ําสุด 7/11/61-6/01/62



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21 เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Multifunction) 17,000.00         17,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 17,000.00         บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 17,000.00          คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.21/2562

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี ราคาต่ําสุด 7/11/61-7/12/61

สวนงานกองคลัง  จํานวน 1 เครื่อง

22 กระดาษ A4 จํานวน 3 รายการ 273,664.00        273,664.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด  วิทยาคาร โอ.เอ 273,664.00        หางหุนสวนจํากัด  วิทยาคาร โอ.เอ 273,664.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ เงินรายได ซ.2/2562

ราคาต่ําสุด 05/11/61-03/02/62


	พ.ย.61

