สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 30 กันยายน 2561
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,394,900.00 ตรงตามข้อกาหนด

87/2561

31-ส.ค.-61

1,887,148.30 ตรงตามข้อกาหนด

89/2561

13-ก.ย.-61

ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด

90/2561
91/2561

14-ก.ย.-61
26-ก.ย.-61

71,606,326.91

ตรงตามข้อกาหนด

92/2561

28-ก.ย.-61

1,767,500.00 บริษัท นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศวาส
1,814,628.71 2007 จากัด
ไม่ผา่ น

1,767,500.00

ตรงตามข้อกาหนด

93/2561

28-ก.ย.-61

1. บริษัท วาส 2007 จากัด
2. ซุปเปอร์คลู อินเตอร์เนชั่นแนล
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด
4. บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1,767,000.00 บริษัท นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศวาส
1,841,000.00 2007 จากัด
1,813,899.12
ไม่ผา่ น

1,767,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

94/2561

28-ก.ย.-61

e-bidding

1. บริษัท 2007 จากัด
2. ซุปเปอร์คลู อินเตอร์เนชั่นแนล
3. บริษัท ลานนาคอม จากัด
4. บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

2,105,900.00 บริษัท นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศวาส
2,190,000.00 2007 จากัด
2,158,784.78
ไม่ผา่ น

2,105,900.00

ตรงตามข้อกาหนด

95/2561

28-ก.ย.-61

e-bidding

1. บริษัท 2007 จากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จากัด
3. บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1,713,000.00 บริษัท นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศวาส
1,757,404.54 2007 จากัด
ไม่ผา่ น

1,713,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

96/2561

28-ก.ย.-61

457,810.00 ร้านจิระดีไซน์ผา้ ม่าน
1,000,000.00 ร้านมาวิวบัสเซอร์วิส

457,810.00
1,000,000.00

ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด

97/2561
98/2561

28-ก.ย.-61
28-ก.ย.-61

กค.34/2561
กค.35/2561
กค.36/2561

10-ก.ย.-61
10-ก.ย.-61
11-ก.ย.-61

4,484,122.00

คัดเลือก

2

1,400,000.00

1,394,900.00

e-bidding

3

ผ้าม่านหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

2,650,000.00

2,365,284.22

e-bidding

4
5
6

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหาร จานวน 15 ตัว
ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์
ก่อสร้างหอพักนักศึกษา จานวน 1 หลัง ณ ศูนย์แม่ริม

7

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 1 ณ ศูนย์แม่ริม

1,840,800.00

1,841,544.00

e-bidding

1. บริษัท วาส 2007 จากัด
2. บริษัท ลานนาคอม จากัด
3. บริษัท ยุวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

8

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หญิง 2 ณ ศูนย์แม่ริม

1,840,800.00

1,841,528.00

e-bidding

9

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา ชาย 1 ณ ศูนย์แม่ริม

2,193,200.00

2,191,741.00

10

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา พิเศษ ณ ศูนย์แม่ริม

1,781,700.00

1,784,204.00

11
12

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง อาคารหอพักนักศึกษาจานวน 3 หลัง
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยระหว่าง
พืน้ ที่เวียงบัวไปกลับพืน้ ที่ศนู ย์แม่ริม เพิม่ เติม
ซื้อครุภัณฑ์ชดุ โต๊ะทางานสาหรับบุคลากร และตู้เก็บเอกสาร
ซื้อฉลากติดครุภัณฑ์
ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ณ อาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ พืน้ ที่สะลวง

500,000.00
1,000,000.00

457,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิระดีไซน์ผา้ ม่าน
1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาวิวบัสเซอร์วิส

225,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดโมเดอร์นฟอร์ม
225,000.00
14,000,000.00 13,800,000.00 e-bidding 1. บริษัท ซิมพลิฟายพร็อพเพอตี้ จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัดลาพูนสมลักษณ์กอ่ สร้าง
80,000,000.00 84,864,175.00 e-bidding 1. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
2. ห้างหุ้นส่วนจากัดพายัพคอนสตรัคชั่น
3. บริษัท วี.สถาปัตย์ จากัด

39,090.00
30,000.00
20,865.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ลงวันที่
4-ก.ย.-61

4,482,300.00

13
14
15

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่สัญญา
88/2561

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท ไทคาวิศวกรรม จากัด
1. บริษัท ลานนาคอม จากัด
2. บริษัท สคริปท์พอร์ต เทคโนโลยี จากัด
1. ร้านจิระดีไซน์ผา้ ม่าน
2. ห้างหุ้นส่วนจากัดโชววีเ่ ฮ้าส์
3. ร้านลินซ์ดไี ซน์

ปรับปรุงอาคารสานักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์
เช่าใช้ซอฟแวร์ลขิ สิทธิ์ เป็นเวลา 1 ปี (ดิจติ อล)

1

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จดั ซื้อ /จ้าง

39,090.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเชียงใหม่พรภัณฑ์
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จากัด

ราคาที่เสนอ
คู่สัญญา
4,398,900.00 บริษัท ลานนาคอม จากัด
ไม่ผา่ น
1,394,900.00 บริษัท ลานนาคอม จากัด
1,399,500.00
2325619.82 ห้างหุ้นส่วนจากัดโชว์วเี่ ฮ้าส์
1,887,148.30
ไม่ผา่ น

จานวนเงิน
4,398,900.00

225,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดโมเดอร์นฟอร์ม
11,862,000.00 บริษัท ซิมพลิฟาย พร็อบเพอตี้ จากัด
13,498,850.00
94,630,679.84 บริษัท วี.สถาปัตย์ จากัด
73,995,788.11
71,606,326.91

225,000.00
11,862,000.00

39,090.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเชียงใหม่พรภัณฑ์
30,000.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
20,865.00 บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จากัด

ตรงตามข้อกาหนด

39,090.00 ตรงตามข้อกาหนด
30,000.00 ตรงตามข้อกาหนด
20,865.00 ตรงตามข้อกาหนด

