สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
กองการพัสดุ สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

1

เช่าเต้นท์ผ้าใบขนาดใหญ่และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้สาหรับ
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
เช่าฉากกั้นห้องและบูธนิทรรศการพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้สาหรับงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
ซื้อชุดทดสอบการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Rabid Test) จานวน
11,500 ชุด สาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
จ้างทาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สาหรับงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
จ้างเก็บขยะบริเวณที่พักผู้ปกครอง ลานจอดรถ ลานองค์พระมหาเจดีย์ ศาลาพักคอย
ฯลฯ สาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
จ้างทาซุ้มถ่ายภาพสาหรับบัณฑิต จานวน 3 ซุ้ม พร้อมออกแบบ ติดตั้งและรื้อถอน
สาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
จ้างประดับดอกไม้แท่นรับปริญญาบัตร ตกแต่งดอกไม้ทางขึ้นและภายในอาคาร
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและตกแต่งที่ประทับรับรอง สาหรับงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
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ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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จ้างพิมพ์และถ่ายเอกสารแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษานานาชาติ
(หลังที่ 2)
เช่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล สาหรับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
เช่าเต้นท์ผ้าใบ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2559-2560
ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
จ้างตกแต่งบริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560
จ้างติดตั้งนาฬิกาอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
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วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

885,000.00

ผู้เสนอราคา
885,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ แอนด์ พริ้นท์ จากัด

353,300.00

353,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีเว้นท์ออร์แกไนเซอร์ จากัด

2,817,500.00

2,817,500.00

คัดเลือก

บริษัท คิวไบโอซายน์ จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
885,000.00

คู่สัญญา
บริษัท ครีเอทีฟ แอนด์ พริ้นท์ จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สรุป
จานวนเงิน
885,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง
เลขทีส่ ัญญา
3/2564

ลงวันที่
3-ธ.ค.-63

353,300.00

บริษัท สยามอีเว้นท์ออร์แกไนเซอร์ จากัด

353,300.00 ตรงตามข้อกาหนด

4/2564

4-ธ.ค.-63

2,817,500.00

บริษัท คิวไบโอซายน์ จากัด

2,817,500.00 ตรงตามข้อกาหนด

5/2564

4-ธ.ค.-63

492,000.00

430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จากัด

430,000.00

บริษัท ราชาโยค จากัด

430,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

6/2564

7-ธ.ค.-63

197,000.00

197,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวานเมือง สายรัตน์

197,000.00

นางสาวหวานเมือง สายรัตน์

197,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

7/2564

7-ธ.ค.-63

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติกานต์ ศรีมหันต์

200,000.00

นายกิติกานต์ ศรีมหันต์

200,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

8/2564

7-ธ.ค.-63

450,000.00

450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมาลา คาปัน

450,000.00

นางสาววิมาลา คาปัน

450,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

9/2564

7-ธ.ค.-63

24,117,800.00 ตรงตามข้อกาหนด

10/2564

7-ธ.ค.-63

8,362.00 ตรงตามข้อกาหนด

กพด.1/2564

3-ธ.ค.-63

24,154,700.00
8,362.00

24,133,296.17

e-bidding

1. บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอท จากัด
2. บริษัท เอสเคเพาวเวอร์เอเบิล จากัด
เฉพาะเจาะจง ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์ แอนด์ปริ้นส์

24,117,800.00
22,649,390.00
8,362.00

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอท จากัด
ร้านภควรรณคอมพิวเตอร์แอนด์ปริ้นส์

196,000.00

196,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีเว้นท์ออร์แกไนเซอร์ จากัด

196,000.00

บริษัท สยามอีเว้นท์ออร์แกไนเซอร์ จากัด

196,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

กพด.2/2564

1-ธ.ค.-63

270,900.00

270,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพร นีละพันธ์

270,000.00

นายสิทธิพร นีละพันธ์

270,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

กพด.3/2564

1-ธ.ค.-63

5,366.40
70,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เค โอเอเซ็นเตอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิกา บัวคา

5,366.40
70,000.00

บริษัท เอส เค โอเอเซ็นเตอร์ จากัด
นางสาววรรณิกา บัวคา

5,366.40 ตรงตามข้อกาหนด
70,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

กพด.4/2564
กพด.5/2564

14-ธ.ค.-63
26-พ.ย.-63

19,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จากัด

19,000.00

บริษัท ลานนาคอม จากัด

19,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

กพด.6/2564

26-พ.ย.-63

