สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง

1
2

ซื้อวัสดุสำนักงำน
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตำพร้อมชุดถ่ำยภำพและจอแสดงผล 2 ชุด

6,571.00
1,100,000.00

3

ชุดสังเครำะห์วสั ดุนำโนและวัสดุขั้นสูง 1 ชุด

4
5
6
7

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบสำหรับภำควิชำเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม 5 ชุด
ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนสำหรับภำควิชำเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม 10 ชุด
ชุดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพือ่ กำรออกแบบ เขียนแบบ ภำควิชำเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม 4 ชุด
เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง

1,400,000.00
1,350,000.00
4,500,000.00
2,920,000.00

8

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 2 ชุด

1,400,000.00

7

ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์ จำนวน 1 ชุด

2,000,000.00

8

เครื่องย่อยตัวอย่ำงแบบเตำหลุม 1 เครื่อง

9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงำนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 51 ชุด

1,581,000.00

10

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำ Self Access 95 ชุด

2,945,000.00

11

งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงยิมเนเซียมและสนำมกีฬำ วิทยำลัยแม่ฮอ่ งสอน

2,632,300.00

12

ครุภัณฑ์ทใี่ ช้สำหรับสำนักงำนและกำรจัดกำรเรียน กำรสอน อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ สำหรับวิทยำลัยนำนำชำติ
รำยกำรที่ 1 ครุภัณฑ์สำนักงำนจำนวน 27 รำยกำร

9,646,996.34

ลาดับที่

705,000.00

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา
6,571.00 เจำะจง ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
1,100,000.00 e-bidding 1. บ. ฮอลลีวดู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บ. เป็นเลิศพัฒนำ จำกัด
705,000.00 e-bidding 1. บ. จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
2. หจก.ซำยนิกซ์แมททีเรียลแอนด์เทคโนโลยี
1,400,000.00 e-bidding 1. หจก.พรีซิชั่นโปรดักส์เทรดดิ้ง
2. หจก.พีแอนด์เอซิสเต็มส์
1,350,000.00
4,500,000.00
2,915,001.00 e-bidding 1. บ.ไทยเทคนิคอีเล็คตริค มีนบุรี จำกัด
2. บ.อินดัสเทค ออโตเมชั่น จำกัด
1,400,000.00 e-bidding 1. หจก.เอทีซำยน์ เทรดดิ้ง
2. บ.เอสเคเพำเวอร์เอเบิล จำกัด
3. บ.สตูดิโอ สเปซ จำกัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง
ราคาที่เสนอ
คู่สัญญา
6,571.00 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
1,096,750.00 บริษัท ฮอลลีวดู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,099,500.00
ไม่ผ่ำน หจก.ซำยนิกซ์แมททีเรียล แอนด์เทคโนโลยี
695,000.00
7,211,700.00 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดพรีซิชั่นโปรดักส์เทรดดิ้ง
7,237,700.00
1,899,700.00 บริษัท อินดัสเทค ออโตเมชั่น จำกัด
2,889,000.00
1,330,000.00 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดเอทีซำยน์ เทรดดิ้ง
1,350,000.00
ไม่ผ่ำน

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

จานวนเงิน
6,571.00 ตรงตำมข้อกำหนด
1,096,750.00 ตรงตำมข้อกำหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
เลขที่สัญญา
กค.7/2561
9/2561

ลงวันที่
18-ธ.ค.-60
1-ธ.ค.-60

695,000.00

ตรงตำมข้อกำหนด

24/2561

26-ธ.ค.-60

1,382,300.00
1,333,000.00
4,496,400.00
2,889,000.00

ตรงตำมข้อกำหนด

22/2561

25-ธ.ค.-60

ตรงตำมข้อกำหนด

25/2561

29-ธ.ค.-60

1,330,000.00 ตรงตำมข้อกำหนด

23/2561

25-ธ.ค.-60

11/2561

8-ธ.ค.-60

2,000,000.00 e-bidding 1. หจก.สมำร์ท มำร์ท
2. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
550,000.00 e-bidding 1. บ.เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
2. บ.ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่น จำกัด
3. บ.เอสเอ(เชียงใหม่) จำกัด

ไม่ผ่ำน บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
1,989,800.00
ไม่ผ่ำน บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จำกัด
ไม่ผ่ำน
535,000.00

1,989,800.00 ตรงตำมข้อกำหนด
535,000.00

ตรงตำมข้อกำหนด

13/2561

14-ธ.ค.-60

1,581,000.00 e-bidding 1. บ.ทรัพย์นำนำไทยเอเชีย จำกัด
2. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
2,945,000.00 e-bidding 1. หจก.สมำร์ท มำร์ท
2. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2,332,800.00 e-bidding 1. หจก.พงษ์สวัสดิ์พำณิชย์ 2524
2. หจก.ทวิภัณฑ์ฮอด
3. บ.ทีเอสเอสเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
4. หจก.เอ็มเจ02คอนสตรัคชั่น
5. หจก.สี่แควกำรโยธำ

ไม่ผ่ำน บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
1,575,900.00
ไม่ผ่ำน บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
2,707,500.00
ไม่ผ่ำน หจก.เอ็มเจ02 คอนสตรัคชั่น
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
1,950,000.00
2,290,000.00

1,575,900.00

ตรงตำมข้อกำหนด

10/2561

8-ธ.ค.-60

2,707,500.00

ตรงตำมข้อกำหนด

12/2561

8-ธ.ค.-60

1,950,000.00

ตรงตำมข้อกำหนด

23/2561

26-ธ.ค.-60

1. หจก.ช.ชนฑกำนต์
2. บ.ตนำนุวฒ
ั น์ จำกัด
3. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป จำกัด
4. บ.เคพีทีกลอรี่ จำกัด

1,436,955.00 บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
1,360,000.00
1,229,965.00
1,294,000.00

1,229,965.00 ตรงตำมข้อกำหนด

19/2561

25-ธ.ค.-60

รำยกำรที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรภำษำ จำนวน 1 ห้อง
รำยกำรที่ 3 ครุภ้ณฑ์ห้องเรียนอัจริยะ จำนวน 10 ห้อง

1. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. หจก.สยำมบอสส์แอนด์ซัพพลำย
2. บ.โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด
3. บ.เด่นชัยเทค จำกัด
4. บ.ออดิโออินโฟ จำกัด

1,468,270.00 บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
1,239,700.00 หจก.สยำมบอสส์แอนด์ซัพพลำย
1,655,000.00
ไม่ผ่ำน
1,599,000.00

1,468,270.00 ตรงตำมข้อกำหนด
1,239,700.00 ตรงตำมข้อกำหนด

21/2561
16/2561

25-ธ.ค.-60
22-ธ.ค.-60

รำยกำรที่ 4 ครุภัณฑ์ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง

1. หจก.สยำมบอสส์แอนด์ซัพพลำย
2. หจก.ช.ชนฑกำนต์
3. บ.ออดิโออินโฟ จำกัด

1,436,955.00 บริษัท ออดิโออินโฟ จำกัด
1,360,000.00
1,229,965.00
1,294,000.00

1,820,000.00 ตรงตำมข้อกำหนด

20/2561

25-ธ.ค.-60

รำยกำรที่ 5 ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด

1. บ.เด่นชัยเทค จำกัด
2. บ.ทีเอ็นเอสเน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บ.ทีเอ็นเอสเน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

ไม่ผ่ำน
223,630.00
1,452,970.00
1,432,200.00

223,630.00 ตรงตำมข้อกำหนด

17/2561

22-ธ.ค.-60

รำยกำรที่ 6 ครุภัณฑ์ 3 รำยกำรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ำและระบบเครือข่ำย

557,000.00

-

e-bidding

บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด

1,432,200.00 ตรงตำมข้อกำหนด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

13

ชุดระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด ณ อำคำร 90 ปี

14

จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 9 รำยกำร

15

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำหรับกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์ 1 ชุด

วงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง
4,356,000.00

28,406,900.00
2,000,000.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา
4,356,000.00 e-bidding 1. หจก.พรีซิชั่นโปรดักส์เทรดดิ้ง
2. บ.เซ้ำธ์สตำร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
3. บ.โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
4. หจก.ทพวรรณ์อเี ล็คทรอนิค
5. บ.เพลนเน็ท แอร์ จำกัด
28,397,550.00 e-bidding 1. บ.ไพศำลเอ็นเนอร์จี จำกัด
2. บ.ณบุญโกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
2,000,000.00 e-bidding 1. หจก.สมำร์ท มำร์ท
2. บ.ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซือ้ /จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาที่เสนอ
คู่สัญญา
4,338,000.00 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดพรีซีชั่นโปรดักส์ เทรดดิ้ง
4,345,200.00
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

จานวนเงิน
4,338,000.00 ตรงตำมข้อกำหนด

เลขที่สัญญา
14/2561

ลงวันที่
15-ธ.ค.-60

28,350,000.00 บริษัท ไพศำลเอ็นเนอร์จี จำกัด
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน บริษัท ชิชำงคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1,989,800.00

28,350,000.00 ตรงตำมข้อกำหนด

15/2561

15-ธ.ค.-60

1,989,800.00 ตรงตำมข้อกำหนด

11/2561

8-ธ.ค.-60

