
ผ ร เงินนอก

1

โครงการกอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาจารยแ์ละบคุลากร (อนิทนิล 4)

36,330,000.00

P

36,330,000.00

E-bidding

1.หจก.ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง

2.บรีุรัมยโ์อฬารพฒันกจิ

3.บริษทั นิวฒัน์วสัดุ จ ากดั

4.กจิการร่วมค้า DSS-H

กจิการร่วมค้า DSS-H

31,000,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.1/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

2 ซ้ือเคร่ืองคมพวิเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 เคร่ือง 260,000.00         P 258,300.00            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 258,300.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.2/2563 ลงวนัที ่31 ต.ค. 2563

3 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท ์ประจ าป ี2563 จ านวน 1 โครงการ 222,560.00         P 222,560.00            เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ ากดั 222,560.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.3/2563 ลงวนัที ่8 พ.ย. 2562

4 โครงการติดต้ังพดัลมดูดอากาศและหน้าต่างเกล็ดดระบายอากาศโรงเรียนสาธติ 1,060,000.00      P 1,060,000.00          E-bidding

 1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกยีรติลือไกลกอ่สร้าง

2. เกยีรติภริมย ์กรุ๊ป

3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิธนทรัพย์

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอสอาร์เมือง

5. หสัดี เนเชอรัล

6. บริษทั แอลทมีเวร์ิค จ ากดั

 บจก.แอลทมีเวร์ิค

839,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.4/2563 ลงวนัที ่30 ต.ค. 2562

5 โครงการปรับปรุงอาคาร 21 ชั้นที ่1 524,000.00 P 524,000.00 E-bidding

1. บริษทั พสิษฐ์ธน จ ากดั

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกยีรติลือไกลกอ่สร้าง

3. เกยีรติภริมย ์กรุ๊ป

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอสอาร์เมือง

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีแอนด์ ท ีบญุธนากานต์

6. หา้งหุน่ส่วนจ ากดั เอ แอนด์ จ ีเดคโค่

7. บริษทั แอลทมีเวร์ิค จ ากดั

8. โกวทิ จดัไธสง

บจก.พสิษฐ์ธน 421,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.5/2563 ลงวนัที ่1 พ.ย. 2562

6 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารศูนยว์ฒันธรรมอสิานใต้ 1,490,000.00 P 1,490,000.00 E-bidding

1. แกว้นิสัยกอ่สร้าง

2.  หจก.ขวญัศิริกานต์ 2019

3.  บรีุรัมยโ์อฬารพฒันกจิ

4. เกยีรติภริมย ์กรุ๊ป

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิธนทรัพย ์45

6. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.ว.ีศรีไม้งาม

7. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอสอาร์เมือง

8. บริษทั ดี.เอส.เอส.เซอร์วสิ จ ากดั

9. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทวบีญุคอนสตรัคชั่น

10. บริษทั แอลทมีเวร์ิค จ ากดั

หจก.เจ.ว.ีศรีไม้งาม 1,158,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.6/2563 ลงวนัที ่11 พ.ย. 2562

7 โครงการติดต้ังพดัลมอตุสาหกรรมติดผนัง โรงยมิอาคารราชภฎัคอมเพล็กซ์ 453,000.00 P 453,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกยีรติลือไกลกอ่สร้าง 450,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.7/2563 ลงวนัที ่13 พ.ย. 2562

8 โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ า อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 120,000.00 P 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงเนตร  ชาดาหงอก 119,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.8/2563 ลงวนัที ่11 พ.ย. 2562

9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 24 รายการ 335,638.00         P 335,638.00            เฉพาะเจาะจง  บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั 335,638.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.9/2563 ลงวนัที ่8 พ.ย. 2562

10 โครงการงานซ่อมปัม้น้ าและติดต้ังระบบไฟฟา้ 271,000.00 P 271,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 271,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.10/2563 ลงวนัที ่11 พ.ย. 2562

11 จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟท ์จ านวน 1 โครงการ 160,500.00 P 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 160,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.11/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562

12 เกา้อีเ้ลคเชอร์ จ านวน 298 ตัว 253,300.00         P 253,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน โชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ 253,300.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.12/2563 ลงวนัที ่12 พ.ย. 2562

13 ซ้ือระบบการกระจายเสียงประชาสัมพนัธ ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 499,903.00         P 499,903.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอฟ แอพพเิคชั่น จ ากดั 499,903.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.13/2563 ลงวนัที ่18 พ.ย. 2562

14 โครงการติดต้ังตะแกรงกนันกอาคาร 13 หลังใหม่ ชั้น 4 142,000.00 P 142,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.ว.ีศรีไม้งาม 140,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.14/2563 ลงวนัที ่20 พ.ย. 2562

15 เคร่ืองพมิพบ์ตัรพลาสติก แบบ 2 หน้า จ านวน 2 เคร่ือง 330,000 P 330,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 330,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.15/2563 ลงวนัที ่19 พ.ย. 2562

16 เคร่ืองเสียงหอ้งประชุม อาคาร 23 จ านวน 2 หอ้ง 2,152,240 P 2,152,240 E-bidding
1. บริษทั  เอส.ท.ีคอมมิวนิเคชั่น  จ ากดั

2. บริษทั  สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชั่น  จ ากดั

3. บริษทั ไฮบริด  เทคโนโลย ีจ ากดั

บริษทั  สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชั่น  จ ากดั 2,140,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 16/2563 ลงวนัที ่22 พ.ย. 2562

17 ซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมติดต้ังระบบ จ านวน 1 ระบบ 498,000.00         P 498,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั นากาอนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั 498,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.17/2563 

18
รถตู้   จ านวน 1 คัน 1,500,000.00 P 1,500,000.00

E-bidding
1. บริษทั โตโยต้าบรีุรัมย ์จ ากดั

2. บริษทั  โตโยต้า พนมรุ้ง จ ากดั
บริษทั โตโยต้าบรีุรัมย ์จ ากดั 1,487,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.18/2563 2 ธ.ค. 2562

19 โครงการจา้งกอ่สร้างหอ้งน้ า เวทรีาชภฎัภริมย ์    375,000.00 P 375,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กาญจนลักษณ์  สุรินทร์ เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.19/2563 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 2562

20 เคร่ืองเสียง  จ านวน 1 ชุด 496,449.00 P 496,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามดนตรี ยามาฮ่า  จ ากดั 496,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.20/2563 ลงวนัที ่6 ธ.ค. 2562

21 ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 185,000.00         P 180,000.00            เฉพาะเจาะจง  บริษทั เดอะคอนเน็ค เซอร์วสิเซส จ ากดั 180,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.21/2563 ลงวนัที ่19 ธ.ค. 2562

22 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองUltrasonic Cleaner กบั เคร่ืองวดัการดูดกลืนแสงฯ) 169,000.00 P 169,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพซีี อาร์ที 169,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร.22/2563 ลงวนัที ่16 ธ.ค. 2562

23 โครงการจา้งวางทอ่คอนกรีตระบายน้ าถนนหน้าบา้นพกัอาจารย ์ 581,800.00 P 581,800.00 E-bidding

1. หจก.ขวญัศิริกานต์ 2019

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสมัยการโยธา

3.  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอสอาร์เมือง 

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธงชัยกอ่สร้างทซีี

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพย ์บจี ีคอนกรีต

6. ท ีเค การโยธา(2018)

7. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ต.บญุส่งกอ่สร้าง

8. ร้านวรีวฒัน์ การโยธา

หจก.พเีอสอาร์เมือง 436,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 23/2563 ลงวนัที ่26 ธ.ค. 2562

24 จา้งท าเอกสารบนัทกึข้อมูลในการปฏบิติังาน ป ีพ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ 244,500.00         P 244,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เรวติัการพมิพ์ 244,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 24/2563 ลงวนัที ่18 ธ.ค. 2562

25 เคร่ืองเสียง จ านวน 9 รายการ 245,200.00 P 245,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอท ีโปรเจค 245,200.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 25/2563 ลงวนัที ่6 ธ.ค. 2562

26 ชุดทดสอบความรู้พืน้ฐานด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศมาตรฐานสากล (Certification) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง จ านวน 1 (หนึ่ง) โครงการ 495,000.00 P 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เออาร์ไอท ีจ ากดั 495,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 26/2563 ลงวนัที ่26 ธ.ค. 2562

27 เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง -จ านวน 3 เคร่ือง 108,000.00 P 108,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งโรจน์พาณิชย์ 108,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 27/2563 ลงวนัที ่3 ม.ค. 2563

28 โครงการจา้งปรับปรุงดาดฟา้อาคารนวตัปญัญา 499,365.79 P 499,365.79 เฉพาะเจาะจง บจก. มีดี 999 499,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 28/2563 ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

29 โครงการจา้งประตูเหล็กม้วนและติดต้ังเหล็กดัดหน้าต้างร้านค้า UBI 342,000.00 P 342,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยกอ่สร้างทซีี 340,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 29/2563 ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

30 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 107,690.00         107,690.00            เฉพาะเจาะจง หจก ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 107,690.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 30/2563 ลงวนัที ่6 ม.ค. 2563

31 เช่าข้อมูลวารสารอเิล็คทรอนิกส์ จ านวน 1 ฐานข้อมูล 280,000.00         P 280,000.00            เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไลเบอร์เทค จ ากดั 280,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 31/2563 ลงวนัที ่23 ม.ค. 2563

32 เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ขนาด 20,000 BTU จ านวน 8 เคร่ือง 200,000.00 P 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมแอร์ 200,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 32/2563 

33 โครงการจา้งเหมาทดสอบระบบและเปดิใช้สระวา่ยน้ า 176,360.00 P 176,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย สาขา 1 176,360.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 33/2563 ลงวนัที ่23 ม.ค. 2563

34 บ ารุงรักษาระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (MA Wireless Controller) 137,500.00         P 137,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคโนโลย ี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 137,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 34/2563 ลงวนัที ่27 ม.ค. 2563

35 MA Network Securities 465,000.00 P 465,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนโลย ีอนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 465,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 35/2563 ลงวนัที ่27 ม.ค. 2563

36 จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่าย จ านวน 1 โครงการ 486,500.00         P 486,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนโลย ีอนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั 486,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 36/2563 ลงวนัที ่27 ม.ค. 2563

37

38 กระดานอจัฉริยะ  จ านวน 4 จอ 476,000.00         P 476,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะคอนเนคเซอร์วสิเซส จ ากดั 476,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 38/2563 ลงวนัที ่27 ม.ค. 2563

39 เคร่ืองถ่ายเอกสารสี  จ านวน 1 เคร่ือง 120,000.00         P 120,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั บรีุรัมยเ์ซอร์วสิ โอเอ จ ากดั 120,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 39/2563 ลงวนัที ่31 ม.ค. 2563

40 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 236,000.00         P 236,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ 236,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 40/2563 ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

41 วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 19 รายการ 274,361.00 P 274,361.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ซี ซี พ ี๒๐๑๑ กรุ๊ป จ ากดั 274,361.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 41/2563 ลงวนัที ่3 ก.พ. 2563

42 รับจา้งเหมาซ่อมลิฟท ์อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ฝ่ังทศิตะวนัตก จ านวน 1 โครงการ 180,562.50         P 180,562.50            เฉพาะเจาะจง บริษทั โคเน่ จ ากดั (มหาชน) 180,562.50 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 42/2563 ลงวนัที ่19 ก.พ. 2563

43 เหมาผลิตส่ือวดิีทศัน์เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู จ านวน 3 โครงการ 487,200.00         P 487,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอส โปรดักชั่น จ ากดั 487,200.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 43/2563 ลงวนัที ่5 ก.พ. 2563

44 โครงการจา้งปรับปรุงซ่อมแซมเวทหีอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ 498,000.00 P 498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจริวฒัน์  ดีเจริญ 498,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 44/2563 ลงวนัที ่19 ก.พ. 2563

45 เหมาผลิตส่ือวดิีทศัน์เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู จ านวน 1 โครงการ 487,200.00 P 487,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอส โปรดักชั่น จ ากดั 487,200.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 45/2563 ลงวนัที ่5 ก.พ. 2563

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือก เหตผุลที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญา

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏับรุรีมัย ์อ าเภอเมอืง จงัหวัดบรุรีมัย ์

ล าดบั ชือ่รายการ วงเงินงบประมาณ
งบประมาณ

ราคากลาง ราคาที่ตกลง



ผ ร เงินนอก
วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือก เหตผุลที่ตกลง เลขที่และวันที่ของสัญญาล าดบั ชือ่รายการ วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ
ราคากลาง ราคาที่ตกลง

46 จา้งตกแต่งภายในหอ้งประชุมใหญ ่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402,700.00 P 402,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่อฟา้ โฮม ดีไซน์ 402,700.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 46/2563 ลงวนัที ่2 ก.พ. 2563

47

ชุดยนืเคร่ืองโขน  จ านวน 2 รายการ

1. ชุดยนืเคร่ืองโขน (เสนายกัษ)์   จ านวน  2  ชุด

2. ชุดยนืเคร่ืองโขน (เสนาลิง)  จ านวน  2  ชุด
148,000 P 148,000 เฉพาะเจาะจง นางวชัรี สลักค า 148,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 47/2563 ลงวนัที ่9 มี.ค. 2563

48 ผลิตส่ือผ่านโปรแกรม จ านวน 1 โครงการ 487,200.00 P 487,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักกนั มัลติมีเดีย 487,200.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 48/2563 ลงวนัที ่13 ก.พ. 2563

49 ซ้ือหนังสือการพยาบาล จ านวน 103 รายการ 312,790.30         P 312,790.30            เฉพาะเจาะจง  ศูนยห์นังสือแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สาขามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 312,790.30 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 49/2563 ลงวนัที ่2 ก.พ. 2563

50 วสัดุส าหรับเคร่ืองพมิพบ์ตัรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 5 รายการ 150,000.00 P 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 150,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 50/2563 ลงวนัที ่24 ก.พ. 2563

51 จา้งกอ่สร้างหอ้งน้ ารวม BRU DOME 1,310,000.00 P 1,310,000.00 E-bidding

1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมอริท คอนสตรัคชั่น

2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยธ์นากรณ์ วศิวกรรม

3. หจก.ปญัญาประเสริฐกอ่สร้าง

4. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.ว.ีศรีไม้งาม

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอสอาร์เมือง

6. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โตทวทีรัพย์

7. หสัดี เนเชอรัล

8. บริษทั เปน็เงินวศิวกรรม จ ากดั

9. หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแสวงฟา้กอ่สร้าง

10. บริษทั แอลทมีเวร์ิค จ ากดั

หจก.โตทวทีรัพทย์ 1,100,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 51/2563 ลงวนัที ่19 มี.ค. 2563

52

53 กล้องจลุทรรศน์ แบบ 2 กระบอกตา จ านวน 1  ชุด 215,000.00         P 215,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพซีี อาร์ที 206,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 53/2563 ลงวนัที ่20 มี.ค. 2563

54 เคร่ืองท ารูปลอกเซรามิกส์  จ านวน 1 ชุด 945,000.00         
P

945,000.00            E-bidding
1. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เอม็ ออล ริช

2. บริษทั  ควอลิต้ี  ซายเอนซ์  เทคโนโลย ี จ ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เอม็ ออล ริช
861,050.00

เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 54/2563 ลงวนัที ่17 มี.ค. 2563

55 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง 289,000.00         P 289,000.00            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 289,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 55/2563 ลงวนัที ่24 มี.ค. 2563

56 ซ้ือชุดดูดจา่ยสารละลายแบบปรับปริมาตร จ านวน 2 ชุด 160,000.00         P 160,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 160,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 56/2563 ลงวนัที ่20 มี.ค. 2563

57 กล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 152,500.00 P 152,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามคอมพวิเตอร์ แอนด์เทคโนโลย ีจ ากดั 152,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 57/2563 ลงวนัที ่12 มี.ค. 2563

58 จา้งปรับปรุงทางเดินเทา้ภายในมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ 5,000,000.00 P 5,000,000.00 E-bidding

1. บริษทั วนั สต็อป บวิด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. แกว้นิสัยกอ่สร้าง

3.  ช.กนัตินันท ์

4. หจก.ขวญัศิริกานต์ 2019

5. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ.ว.ีศรีไม้งาม

6. บริษทั ดี.เอส.เอส.เซอร์วสิ จ ากดั

7. หสัดี เนเชอรัล

8. หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแสวงฟา้กอ่สร้าง

9. ห้่างหุน้ส่วนจ ากดักาญจนลักษณ์ สุรินทร์

หจก. เจ.ว.ี ศรีไม้งาม 3,740,000.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 58/2563 ลงวนัที ่20 มี.ค. 2563

59
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. ตู้ควบคุมอณุหภมูิ    จ านวน  2  ตู้

2. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง    จ านวน  1  เคร่ือง

417,400.00 P 417,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากดั 417,400.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 59/2563 ลงวนัที ่20 มี.ค. 2563

60 หอ้งปฏบิติัการวาดภาพดิจทิลั จ านวน 1 หอ้ง 1,492,000 P 1,394,000 E-bidding
1. บริษทั สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

2. บริษทั ไฮบริด เทคโนโลย ีจ ากดั

บริษทั สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
1,353,500.00 เนื่องจากรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วนตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์และราคาทีเ่สนอรวมต่ าทีสุ่ด มรภ.บร. 60/2563 ลงวนัที ่19 มี.ค. 2563


