
ล ำดับ วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วงเงินสัญญำ ผู้รับจ้ำง เลขท่ีสัญญำ ลงวันท่ี ก ำหนดส่งมอบ

ท่ี

1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 15 ชุด e-bidding 1,954,500.00                            -   
2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 20 เคร่ือง e-bidding 850,000.00                   516,800.00 หจก.เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค 22/2563 18 มีค.63 2 พค.63

3. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 240 น้ิวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 20 เคร่ือง e-bidding 1,750,000.00                660,000.00 บริษัท มีดี โปรเฟสช่ันนอล ซอร์สซ่ิง จ ากัด 23/2563 20 มีค.63 4 พค.63

4. เก้าอ้ีเลคเชอร์ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2,000   ตัว e-bidding 4,400,000.00                            -   

5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารข้ันสูง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 4,053,000.00              3,285,855.00 บริษัท เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด จ ากัด 32/2563 19 พค.63 แบ่งเป็น 3 งวด  งวดสุดท้าย
ส่งมอบวันท่ี 23 สค.2563

6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 4,272,200.00              3,425,550.00  บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่(1994) 
จ ากัด

33/2563 19 พค.63 แบ่งเป็น 3 งวด  งวดสุดท้าย
ส่งมอบวันท่ี 23 สค.2563

7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนมอบ(เบเกอร่ี) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 4,879,700.00              3,725,000.00 บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่(1994) 
จ ากัด

34/2563 19 พค.63 แบ่งเป็น 3 งวด  งวดสุดท้าย
ส่งมอบวันท่ี 23 สค.2563

8. ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 22,887,000.00           22,790,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเบญจพล (1991) 31/2563 15 พค.2563 แบ่งเป็น 8 งวด งวดสุดท้าย
วันท่ี 25 กพ.2564

9. ค่าปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 34,109,000.00           29,498,000.00 บริษัท โฟร์ซีน เอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด 25/2563 28 เมย 2563 แบ่งเป็น 9 งวด งวดสุดท้าย
วันท่ี 2 มีค.2564

10. ค่าพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ (สถานีตามรอยพ่อ) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 14,950,000.00           14,500,000.00 บริษัท พรีเซนเทีย จ ากัด 30/2563 12 พค.2563 แบ่งเป็น 6  งวด งวดสุดท้าย
วันท่ี 22 ธค.2563

11. ค่าจัดท านิทรรศการเสมือนจริง 3มิติ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน e-bidding 29,800,000.00           28,490,000.00 บริษัท พรีเซนเทีย จ ากัด 29/2563 12 พค.2563 แบ่งเป็น 6  งวด งวดสุดท้าย
วันท่ี 22 พย.2563

   106,891,205.00รวม

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง งบลงทุน ปีงบประมำณ 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รำยกำร
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