สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้าง

1
2

เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม 2 เครื่อง
เครื่องวัดระดับเสียง 4 เครื่อง

416,000.00
512,000.00

3
4
5
6

เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 50,000 ลักซ์ 5 เครื่อง
เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ 2 เครื่อง
เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I) 1 เครื่อง
เครื่องเขย่าสารแบบหลายทิศทาง 2 เครื่อง

70,000.00
160,000.00
595,600.00
300,000.00

7

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้าภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ 1 ชุด

513,600.00

8
9
10

เครื่องวัดคุณภาพน้าแบบหลายพารามิเตอร์ 1 เครื่อง
เครื่องวัดคุณภาพน้า 1 ชุด
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบตั้งโต๊ะ (UV-Visible Spectrophotometer) 4 เครื่อง

11
12
13
14
15
16

ครุภณ
ั ฑ์ชุดการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ชุดการทดลองการศึกษาคลื่นเสียงในของแข็ง 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ชุดการทดลองการเคลื่อนทีซ่ ิมเปิลฮาร์มอนิกส์เพนดูลัม 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ชุดการทดลองการศึกษาเส้นสเปคตรัมแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
ครุภณ
ั ฑ์ชุดการทดลองทางทัศนศาสตร์ 1 ชุด
ชุดครุภณ
ั ฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสาหรับห้องประชุม 1 ชุด

17
18
19
20

ชุดครุภณ
ั ฑ์สาหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล 1 ชุด
ชุดครุภณ
ั ฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจาห้องเรียน 11 ชุด
ชุดครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จานวน 43 เครื่องประจาห้องเรียน ณ พืน้ ทีเ่ วียงบัว

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้เสนอราคา
416,000.00 e-bidding 1. บ.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จากัด
512,000.00
1. บ.เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จากัด
2.บ.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จากัด
70,000.00
1. บ.จรัลเอสโซซิเอทส์ จากัด
160,000.00
2. หจก.เอทีซายน์ เทรดดิ้ง
595,562.00 e-bidding 1. บ.เอสเอ(เชียงใหม่ จากัด
300,000.00 e-bidding 1. บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
2. บ.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จากัด
513,600.00 e-bidding 1. บ.กรีนบรรยัณ จากัด
2. บ.เอ็นควิปส์ จากัด
3. บ.ไอเดียโซลูชั่นส์ จากัด
4. บ.บุญชูโปรดักส์ จากัด

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง

ราคาทีเ่ สนอ
คู่สัญญา
400,000.00 บริษัท อินโนเวทีป อินสทรูเมนต์ จากัด
ไม่ผ่าน บริษัท อินโนเวทีป อินสทรูเมนต์ จากัด
500,000.00
104,500.00 บริษัท จรัลเอสโซซิเอทส์ จากัด
205,000.00
474,000.00 บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จากัด
270,000.00 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
299,000.00
511,000.00 บริษัท กรีนบรรยัณ จากัด
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

จานวนเงิน
400,000.00
500,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

เลขทีส่ ัญญา
31/2561

ลงวันที่
15-ม.ค.-61

104,500.00

ตรงตามข้อกาหนด

30/2561

15-ม.ค.-61

474,000.00
270,000.00

ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด

40/2561
41/2561

26-ม.ค.-61
26-ม.ค.-61

494,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

33/2561

18-ม.ค.-61

107,000.00
210,000.00
1,200,000.00

107,000.00
1. บ.พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จากัด
210,000.00
1. บ.เอสเอ(เชียงใหม่ จากัด
1,100,000.00 e-bidding 1. บ. แอนนาไลน์ติเคิลแลบไซน์ จากัด
2. บ.โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด
3. หจก.เชียงใหม่ไซแอนติฟิค
4. บ.ไซแอนติฟิค แอนด์ค็อนซัลท์ จากัด

106,872.00 บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จากัด
210,000.00 บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จากัด
1,013,932.00 บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด
999,000.00
1,100,000.00
1,099,000.00

106,872.00 ตรงตามข้อกาหนด
210,000.00 ตรงตามข้อกาหนด
999,000.00 ตรงตามข้อกาหนด

35/2561
32/2561
26/2561

19-ม.ค.-61
18-ม.ค.-61
8-ม.ค.-61

154,400.00
923,000.00
83,100.00
228,800.00
192,700.00
557,900.00

154,000.00 e-bidding 1. บ.เฟอร์เฟค ไดแด็กติก จากัด
2. บ.ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จากัด
923,000.00
3. บ.สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
83,100.00
228,800.00
192,700.00
557,900.00 e-bidding 1. หจก.เชียงใหม่ไอทีซิสเทมส์
2. ร้านเอพีเทรดดิ้ง
1,998,500.00 e-bidding 1. บ.ซีทีซี อินเตอร์เทรด จากัด
694,100.00 e-bidding 1. บ.อิเล็กโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จากัด
1,932,500.00 e-bidding 1. บ.อิเล็กโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จากัด
1,290,000.00 e-bidding 1. หจก.พรีซิชั่นโปรดักส์เทรดดิ้ง
2. บ.พีแอนด์เอซิสเต็มส์ จากัด
3. บ.อีเล็คโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จากัด
4. บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จากัด

1,580,000.00 บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จากัด
1,573,970.00
1,577,990.00

152,500.00
921,000.00
82,900.00
225,870.00
191,700.00
555,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

36/2561

22-ม.ค.-61

ตรงตามข้อกาหนด

34/2561

18-ม.ค.-61

1,994,000.00
690,000.00
1,925,000.00
1,109,400.00

ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด
ตรงตามข้อกาหนด

39/2561
37/2561
38/2561
42/2561

22-ม.ค.-61
22-ม.ค.-61
22-ม.ค.-61
31-ม.ค.-61

2,083,500.00
694,100.00
1,932,500.00
1,290,000.00

555,000.00 บริษัท ไอทีเชียงใหม่ซิสเต็ม จากัด
ไม่ผ่าน
1,994,000.00 บริษัท ทีซีทีอินเตอร์เทรด จากัด
690,000.00 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ คอมแอนด์คอน จากัด
1,925,000.00 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ คอมแอนด์คอน จากัด
1,290,000.00 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ คอมแอนด์คอน จากัด
1,281,400.00
1,109,400.00
ไม่ผ่าน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้เสนอราคา

21

ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง

2,322,600.00

22

ปรับปรุงอ่างเก็บน้าธรรมชาติ บริเวณอ่างเกษตร

1,666,000.00

23

ก่อสร้างห้องน้าสาหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

1,004,200.00

2,370,000.00 e-bidding

1. หจก.ศุภชัยแลนด์สเคป
2. หจก.ศรีชาตคอนสตรัคชั่น
3. บ.ทีซีจโี อคอน 2552 จากัด
4. บ.เชียงใหม่มีโชค จากัด
5. บ.ดับบลิววายเอ็น จากัด
6. บ.ทิศเหนือกรุ๊ป(2005) จากัด
7. หจก.แสงสร้อย เทรดดิ้ง
8. หจก.เอ็มเจ02คอนสตรัคชั่น
1,700,000.00 e-bidding 1. บ.เชียงใหม่มีโชค จากัด
2. หจก.แสงสร้อยเทรดดิ้ง
1,096,500.00 e-bidding 1. หจก.เออีเคคอน
2. หจก.ออฟติมัสคอนสตรัคชั่น
3. หจก.ลูกมิตรกรุ๊ป

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง

ราคาทีเ่ สนอ

คู่สัญญา
หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น

1,741,950.00
1,396,500.00
1,995,000.00
ไม่ผ่าน
1,899,000.00
1,880,000.00
1,490,000.00
1,900,000.00
1,430,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัดแสงสร้อยเทรดดิ้ง
1,198,000.00
1,000,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ.อี.เค.คอน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้ หรือจ้าง

จานวนเงิน
1,396,500.00

ตรงตามข้อกาหนด

เลขทีส่ ัญญา
27/2561

ลงวันที่
10-ม.ค.-61

1,198,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

28/2561

12-ม.ค.-61

1,000,000.00

ตรงตามข้อกาหนด

29/2561

12-ม.ค.-61

