สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

1

ชุดครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

2,195,400.00

2,190,848.54

2

จ้างทาเข็มเครื่องหมายนักศึกษา จานวน 8 รายการ เพือ่ ใช้สาหรับสานักบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
ซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง เพือ่ ให้สาหรับสานักดิจทิ ัล
เพือ่ การศึกษา
ซื้อครุภณ
ั ฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม พร้อมติดตั้ง

1,167,054.00

1,212,833.00

2,000,000.00

2,000,000.00

11,009,000.00

11,009,000.00

1,756,075.00

1,756,075.00

3
4

5
6
7

8

ซื้อวัสดุสานักงาน รายการกระดาษจัดทาเอกสาร จานวน 2 รายการ เพือ่ ใช้สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จานวน 4,000 เล่ม เพือ่ ใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
จ้างกั้นห้องโถงชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ซื้อครุภณ
ั ฑ์หอ้ งประชุมคณะครุศาสตร์พร้อมติดตั้ง จานวน 1 รายการ ศูนย์แม่ริม

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้เสนอราคา
e-bidding 1. บ.เคบีซิสเต็มส์แอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
2. บ.อิเล็กทรอนิกส์ คอมแอนด์คอน จากัด
3. บ.ไอโอนอน จากัด
4. บ.วินบรอดแบนด์ จากัด
e-bidding

1. บริษัท เคพลัส เมเนจ จากัด
2. ร้านทีเจอาณาจักร 2005
e-bidding บ.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จากัด
e-bidding 1. บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996) จากัด
2. บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตรี จากัด
3. บริษัท ไฟเบอร์ริส จากัด

640,000.00

1. หจก.ลิขิตศิลป์
2. บ.เด่นชัยเทค จากัด
640,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด

648,000.00

648,000.00

1,291,000.00

1,291,000.00

e-bidding

e-bidding 1. ห้างหุน้ ส่วนจากัดเมอริท คอนสตรัคชั่น
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัดศรีจนิ ตา กรุ๊ป
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.เอส.คอนส์
4. ห้างหุน้ ส่วนจากัดศุภสินชัยคอนสตรัคชั่น
5. ห้างหุน้ ส่วนจากัดเชียงใหม่สามมิตร
6. ห้างหุน้ ส่วนจากัดกานต์นิธโิ ชตน์
7. ห้างหุน้ ส่วนจากัดซุปเปอร์กรีนเฮ้าส์เทคโนโลยี
8. บริษัท อังคณา(1994) จากัด
9. บริษัท เอส แอลนานาวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด
10. บริษัท กลบ์-กฤษณ์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
11. บริษัท ช.นวกิจ 2009 จากัด
12. บริษัท แฟต ซินดิเคท จากัด
13. บริษัท คุณปวิช จากัด
14. บริษัท โภชาดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
15. ห้างหุน้ ส่วนจากัดไอทีววิ ซัพพลาย
16. ห้างหุน้ ส่วนจากัดไอเกรทมิวมีเดีย แอนด์ซัพ
พลาย
17. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ช.โชคอนันต์แมเนจเม้นท์
18. พ.พิเชษฐการช่าง
e-bidding

บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996) จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
คู่สัญญา
2,190,625.98 บริษัท ไอโอนอน จากัด
1,835,000.00
1,420,000.00
1,990,000.00
606,150.00 ร้านทีเจอาณาจักร 2005
583,000.00
1,995,000.00 บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จากัด
ไม่ผ่าน บริษัท ไฟเบอร์ริช จากัด
ไม่ผ่าน
10,789,000.00
1,579,746.25 บริษัท เด่นชัยเทค จากัด
1,568,370.00
640,000.00 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)
ไม่ผ่าน ห้างหุน้ ส่วนจากัดโชคอนันต์แมเนจเม้นท์
597,000.00
563,000.00
589,000.00
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
620,000.00
559,700.00
ไม่ผ่าน
631,236.88
ไม่ผ่าน
560,000.00
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
558,000.00
527,986.88

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

จานวนเงิน
1,420,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

เลขทีส่ ัญญา
63/2561

ลงวันที่
16-พ.ค.-61

583,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

62/2561

15-พ.ค.-61

1,995,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

61/2561

15-พ.ค.-61

10,789,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

60/2561

10-พ.ค.-61

1,568,370.00

ตรงตามข้อกาหนด

64/2561

17-พ.ค.-61

640,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

65/2561

18-พ.ค.-61

495,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

66/2561

18-พ.ค.-61

1,298,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

67/2561

18-พ.ค.-61

495,000.00
530,000.00
1,289,000.00 บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่
9

10
11
12
13
14
15
16

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ซื้อเสื้อกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะทางานสาหรับผู้บริหาร จานวน 15 ชุด
ถ่ายเอกสารขนาดเอ4
ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จานวน 1 เครื่อง
ถ่ายเอกสารขนาดเอ4 จานวน 14,100 แผ่น
สแกนเอกสารแบบรูปรายการ
จัดทาตรายาง
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 18 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง
877,400.00

360,000.00
6,900.00
12,300.00
4,225.80
1,678.00
1,260.00
2,619.00

ราคากลาง
877,400.00

301,500.00
-

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้เสนอราคา
e-bidding 1. เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย
1.1 บริษัท อัลเทคมาร์เก็ตติ้ง จากัด
1.2 บริษัท 6 กุมภา จากัด
1.3 บริษัท บิก๊ แบ็คการ์เมนท์ 2011 จากัด
2. เสื้อสีประจาคณะ
2.1 บริษัท อัลเทคมาร์เก็ตติ้ง จากัด
2.2 บริษัท 6 กุมภา จากัด
2.3 บริษัท บิก๊ แบ็คการ์เมนท์ 2011 จากัด
2.4 ร้านกู๊ดไอเดีย
3. เสื้อพืน้ เมืองบริษัท อัลเทคมาร์เก็ตติ้ง จากัด
3.1 บริษัท อัลเทคมาร์เก็ตติ้ง จากัด
3.2 บริษัท บิก๊ แบ็คการ์เมนท์ 2011 จากัด
3.3 ร้านกู๊ดไอเดีย
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัดเชียงใหม่พรภัณฑ์
ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปริ้นส์
บริษัท อิเล็กโทรนิกส์คอมแอนด์คอน จากัด
บริษัท เอส โอ เอ เซ็นเตอร์ จากัด
ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปริ้นส์
ร้านตรายางเชียงใหม่
บริษัท เพือ่ นเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง
ราคาทีเ่ สนอ

คู่สัญญา
บริษัท อัลเทคมาร์เกตติ้ง จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

จานวนเงิน
860,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

เลขทีส่ ัญญา
68/2561

ลงวันที่
21-พ.ค.-61

301,500.00
6,900.00
12,300.00
4,225.80
1,678.00
1,260.00
2,619.00

ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด

69/2561
กค.13/2561
กค.14/2561
-

21-พ.ค.-61
15-พ.ค.-61

329,000.00
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
273,000.00
280,350.00
281,400.00
ไม่ผ่าน
258,000.00
260,000.00
ไม่ผ่าน
301,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัดเชียงใหม่พรภัณฑ์
6,900.00 ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปริ้นส์
12,300.00 บริษัท อิเล็กโทรนิกส์คอมแอนด์คอน จากัด
4,225.80 บริษัท เอส โอ เอ เซ็นเตอร์ จากัด
1,678.00 ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปริ้นส์
1,260.00 ร้านตรายางเชียงใหม่
2,619.00 บริษัท เพือ่ นเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่จากัด

-

