
1 จางเหมาทําความสะอาดอาคารภายใน

มหาวิทยาลัย มรพส.

     3,630,848.00      3,630,848.00 e-bidding 1 บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จํากัด      3,993,800.00 บริษัท ยูนิเพสท จํากัด      3,621,020.00  คุณสมบัติถูกตอง  ทอ.2/2562  

01/12/61-30/09/62

2 บริษัท ยูนิเพสท จํากัด      3,621,020.00

3 หางหุนสวนจํากัด อารืแอนดพี คลีนนิ่ง เซอรวิส      3,525,848.00

2 จางเหมาปรับปรุงหองเรียนอาคารเวียงแกว 

คณะวิทยาการจัดการ

        206,000.00         206,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด 8 คอนสตรัคชั่น         206,000.00 หางหุนสวนจํากัด 8 คอนสตรัคชั่น         206,000.00  คุณสมบัติถูกตอง  งบประมาณ จ.2/2562  

12/12/61-26/01/62

3 จางเหมาปรับปรุงศาลาพิบูลวัฒนธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

        500,000.00         500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด มัณฑนมหาสถาปนา         499,500.00 หางหุนสวนจํากัด มัณฑนมหาสถาปนา         499,500.00  คุณสมบัติถูกตอง  งบประมาณ จ.3/2562  

12/12/61-12/03/2562

4 จางกอสรางโดมลานกีฬาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     2,600,000.00      2,600,000.00 e-bidding 1 บริษัท เอสบี อิเล็กทริค จํากัด      2,386,659.60 หางหุนสวนจํากัด วีระพงษ คอนสตรัคชั่น แอนด 

เอนจิเนียริ่ง

     2,078,000.00  คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ

ราคาต่ําสุด

 งบประมาณ จ.4/2562  

14/12/61-14/03/62

2 หางหุนสวนจํากัด ศรีกรุงกรุป (1967)      2,178,306.56

3 หางหุนสวนจํากัด ชัยชนะโฮมแอนดบิวดิ้ง      2,280,000.00

4 หางหุนสวนจํากัด ป.12 การชาง      2,324,000.00

5 หางหุนสวนจํากัด วีระพงษ คอนสตรัคชั่น แอนด 

เอนจิเนียริ่ง

     2,078,000.00

6 หางหุนสวนจํากัด สรางงานดี ดีไซด แอนดคอน

สตรัคชั่น

     2,480,000.00

7 หางหุนสวนจํากัด ศิรวิชญ สตีล คอนท      2,256,000.00

5 จางปรับปรุงหองเรียน 10 ที่นั่งตอ (หอง IT 

406)

        250,000.00         250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด         249,500.00 บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด         249,500.00  คุณสมบัติถูกตอง  งบประมาณ จ.5/2562 

27/12/61-25/02/62

6 จางปรับปรุงหอง Innovation Club By 

GSB Start up

        142,000.00         142,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด มัณฑนมหาสถาปนา         142,000.00 หางหุนสวนจํากัด มัณฑนมหาสถาปนา         142,000.00  คุณสมบัติถูกตอง  เงินรายได จ.7/2562  

03/12/61-02/01/62

7 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 307,000.00        307,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 307,000.00        บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 307,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.22/2562

จํานวน 3 รายการ 13/12/61-12/01/62

8 ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน 2 รายการ 179,000.00        179,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 179,000.00        บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด 179,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.23/2562

13/12/61-11/02/62

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ 194,000.00        194,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด 194,000.00        บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด 194,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.24/2562

แบบ 8 ชอง  จํานวน 2 เครื่อง 14/12/61-14/03/62

10 เครื่องบมเชื้อแบบเขยาควบคุมอุณหภูมิ 500,000.00        500,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด 500,000.00        บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด 500,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.25/2562

จํานวน 2 เครื่อง 14/12/61-14/03/62

11 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอด 180,000.00        180,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด 180,000.00        บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด 180,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.26/2562

ทดลอง  จํานวน 1 ชุด 12/12/61-12/03/62

12 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 118,000.00        118,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด 118,000.00        บริษัท ไลฟ ไซเอนซ เอพี จํากัด 118,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.27/2562

จํานวน 2 รายการ 12/12/61-12/03/62

13 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2  รายการ 215,000.00        215,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 215,000.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 215,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.28/2562

12/12/61-11/01/62

14 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 3 รายการ 189,000.00        189,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 189,000.00        บริษัท วันซอฟต แอนด โอเอ จํากัด 189,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.29/2562

12/12/61-11/01/62

15 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 125,000.00        125,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด ไบโอซายนเซอรวิส 125,000.00        หางหุนสวนจํากัด ไบโอซายนเซอรวิส 125,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.30/2562

จํานวน 5 รายการ 13/12/61-11/02/62

16 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 225,600.00        225,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด 225,600.00        บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด 225,600.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.31/2562

ขนาด 3000 ANSI Lumens 12/12/61-11/01/62

จํานวน 8 เครื่อง

17 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 122,000.00        122,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท  กิบไทย  จํากัด 122,000.00        บริษัท  กิบไทย  จํากัด 122,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.32/2562

จํานวน 3 รายการ 13/12/61-11/02/62

18 เครื่องปนผสมสารความเร็วสูง 110,000.00        110,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ  จํากัด 110,000.00        บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ  จํากัด 110,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.33/2562

จํานวน 1 เครื่อง 12/12/61-10/02/62

19 ครุภัณฑงานบานงานครัว 475,000.00        475,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 475,000.00        บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 475,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.34/2562

จํานวน 2  รายการ 13/12/61-13/03/62



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

20 ระบบวงจรปดและเครื่องควบคุม 224,300.00        224,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด เทพโปรด คลีนนิ่ง 224,300.00        หางหุนสวนจํากัด เทพโปรด คลีนนิ่ง 224,300.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.35/2562

พรอมติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา 11/12/61-10/01/62

จํานวน  1  ชุด

21 ครุภัณฑหองปฏิบัติการสตูดิโอ 187,400.00        187,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เจนนิซิส โปรดักชั่น จํากัด 187,400.00        บริษัท เจนนิซิส โปรดักชั่น จํากัด 187,400.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.36/2562

จํานวน 1 ชุด 13/12/61-11/02/62

22 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 235,000.00        235,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท เอสแอล โฮมเซอรวิส จํากัด 235,000.00        บริษัท เอสแอล โฮมเซอรวิส จํากัด 235,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.37/2562

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 7/12/61-5/02/62

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 5 เครื่อง

23 ชุดอุปกรณCamera Lucidaสําหรับกลอง 260,000.00        260,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 260,000.00        บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 260,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.38/2562

จุลทรรศนแบบเลนสประกอบ 18/12/61-16/02/62

จํานวน 2 ชุด

24 เครื่องสกัดหาปริมาณเยื่อใย 800,000.00        791,800.00        e-bidding 1 บริษัท ชัชรีย โฮลดิ้ง จํากัด 791,800.00        บริษัท ชัชรีย โฮลดิ้ง จํากัด 791,800.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.39/2562

จํานวน 1 เครื่อง 2 บริษัท แอล. แอนด อาร. เอ็นเตอรไพรส จํากัด 797,150.00        ราคาต่ําสุด 13/12/61-12/04/62

25 โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1,500,000.00     1,499,000.00     e-bidding 1 บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต จํากัด 1,499,000.00     บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต จํากัด 1,499,000.00      คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.40/2562

(English Discoveries) ราคาต่ําสุด 12/12/61-11/01/62

จํานวน 1 โปรแกรม

26 ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน 2 รายการ 150,000.00        150,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 150,000.00        บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 150,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.41/2562

13/12/61-11/02/62

26 ครุภัณฑงานบานงานครัว 110,000.00        110,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 110,000.00        บริษัท แสงเอกซัพพลายส  จํากัด 110,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.42/2562

จํานวน 2 รายการ 13/12/61-11/02/62

27 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 648,000.00        449,800.00        e-bidding 1 หางหุนสวนจํากัด สหชัยแอร1992 449,800.00        หางหุนสวนจํากัด สหชัยแอร1992 449,800.00         คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.43/2562

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 2 บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 612,000.00        ราคาต่ําสุด 13/12/61-20/01/62

(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 20 เครื่อง 3 บริษัท ออลล เอ็นนี่ธิง จํากัด 550,000.00        

4 บริษัท กูดเดยบอรน จํากัด 546,000.00        

5 หางหุนสวนจํากัด กิตติเครื่องเย็น 451,800.00        

6 หจก.ที เค แอร 532,000.00        

7 บริษัท สากลแอรไฮเทคเซ็นเตอร จํากัด 598,000.00        



แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและเสนอราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

8 บริษัท ช.เกียรติทิพย จํากัด 560,000.00        

9 บริษัท เฮงสูง จํากัด 528,580.00        

10 หางหุนสวนจํากัด ช.อุทัยเอ็นจิเนียริ่ง 456,789.00        

11 หจก.แอรซิตี้ 517,800.00        

28 ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน 2 รายการ 240,750.00        240,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด เมืองธรรมการไฟฟา 240,750.00        หางหุนสวนจํากัด เมืองธรรมการไฟฟา 240,750.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.44/2562

17/12/61-16/01/62

29 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ 1,657,000.00     1,654,500.00     e-bidding 1 บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,654,500.00     บริษัท ดีดีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,654,500.00      คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.45/2562

ราคาต่ําสุด 18/12/61-16/02/62

30 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 1,320,000.00     1,300,000.00     e-bidding 1 บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,300,000.00     บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จํากัด 1,300,000.00      คุณสมบัติถูกตอง และเสนอ งบประมาณ ซ.46/2562

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 2 หางหุนสวนจํากัด กันตินันท เน็ทเวิรค 1,311,000.00     ราคาต่ําสุด 20/12/61-19/01/62

จํานวน 60 เครื่อง

31 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 450,000.00        450,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 450,000.00        บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 450,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.47/2562

จํานวน 2  รายการ 19/12/61-02/02/62

32 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 151,500.00        151,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 151,500.00        บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 151,500.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.48/2562

ขนาด 3,500 ANSI Lumens 20/12/61-03/02/62

จํานวน 5 เครื่อง

33 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2  รายการ 129,000.00        129,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล คอมพิวเตอร 129,000.00        หางหุนสวนจํากัด โรจนกุล คอมพิวเตอร 129,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.49/2562

24/12/61-24/03/62

34 ระบบไฟหองประชุม จํานวน 1 ชุด 239,300.00        239,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 239,300.00        บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 239,300.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.50/2562

20/12/61-20/03/62

35 ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่  จํานวน 1 ชุด 150,000.00        150,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 150,000.00        บริษัท พิงคธาร เทคโนโลยี จํากัด 150,000.00         คุณสมบัติถูกตอง งบประมาณ ซ.51/2562

20/12/61-20/03/62

36 วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 9 รายการ 67,619.00         67,619.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 67,619.00         บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 67,619.00          คุณสมบัติถูกตอง บกศ.บส756200003

14/12/61-13/01/62

37 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 71 รายการ 45,214.00         45,214.00         วิธีเฉพาะเจาะจง 1 หางหุนสวนจํากัด วิทยาคาร โอ.เอ 45,214.00         หางหุนสวนจํากัด วิทยาคาร โอ.เอ 45,214.00          คุณสมบัติถูกตอง บกศ.บส756200002

14/12/61-19/12/61
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