
1 เก้าอ้ีพลาสติก 500 ตัว e-bidding 100,000.00 89,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) 15 เม.ย 2564

2 เก้าอ้ีเลคเชอร์ 500 ตัว e-bidding 1,100,000.00 1,025,000.00       บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด 21 เม.ย 2564

3 ม้าน่ังเอนกประสงค์ (Public Seating) 25 ตัว e-bidding 172,500.00 150,000.00          บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด 21 เม.ย 2564

4 ชุดโต๊ะประชุม 18 ท่ีน่ัง พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด เจาะจง 95,000.00 71,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเซอร์วิส (2019)  13 พย.2563

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 50 ชุด e-bidding 850,000.00 794,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 26 มีค.2564

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย GPU 1 ชุด เจาะจง 400,000.00 399,900.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 05 ตค.2564

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1  เคร่ือง e-bidding 1,650,000.00 1,645,000.00       บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 12 พค. 2564

8 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 BTU

3 เคร่ือง e-bidding 138,200.00 126,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย 8 เม.ย 2564

9 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 BTU

8 เคร่ือง เจาะจง 431,200.00
414,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจิมม่ีซัพพลาย 26 มีค.2564

10 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 BTU

4 เคร่ือง e-bidding 240,000.00 176,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพร ซัพพลาย 8 เม.ย 2564

11 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 
Ansi Lumens

30 เคร่ือง e-bidding 600,000.00 399,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 21 มีค.2564

12 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 6,000 ANSI 
Lumens

1 เคร่ือง e-bidding 75,000.00 75,000.00           บจก.อภิวัฒน์เน็ทเวิร์ค 21 กพ.2564

13 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 
ANSI Lumens

2 เคร่ือง e-bidding 64,000.00 26,600.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 21 มีค.2564

14 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 3 เคร่ือง e-bidding 105,000.00 38,520.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค 21 มีค.2564

15 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว 1 จอ e-bidding 38,200.00 28,350.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 21 มีค.2564

16 จอรับภาพแบบมือดึง ขนาด 150 น้ิว 15 เคร่ือง e-bidding 120,000.00 93,744.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น คอนเน็คท์ ซัพพลาย 18 มีค.2564

17 เคร่ืองไสไม้ (Bench Planner) 2 เคร่ือง เจาะจง 50,000.00 50,000.00           ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 12 มค.2564

18 เคร่ืองกลึงไม้ชนิดลอกแบบ (Coppying wood lathe icon) 3 ชุด เจาะจง 90,000.00 90,000.00           ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 12 มค.2564
19 ชุดโต๊ะงานไม้เอนกประสงค์ ใช้กับโต๊ะเล่ือยวงเดือน 10 น้ิว 5 ชุด เจาะจง 125,000.00 125,000.00          ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 12 มค.2564
20 ชุดโต๊ะปฎิบัติงานไม้ Work Bench 10 ชุด เจาะจง 150,000.00 150,000.00          ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล 12 มค.2564
21 กระดานอัจฉริยะ 4 ชุด e-bidding 1,596,000.00 1,109,590.00       บริษัท แพรวา พลัส จ ากัด 5 มิย.2564

22 ชุดห้องเรียน Panorama Classroom 1 ชุด e-bidding 449,000.00 449,000.00          บริษัทพีแอนด์ดับบลิว โซโลช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 28 เม.ย 2564

23 ทีวีทัชกรีน (LED all in one touch screen) หน้าจอขนาด 65 น้ิว 2 เคร่ือง e-bidding 500,000.00 494,340.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซองคาล์ม แอนด์ เฟรนด์ 27 มิย 2564

24 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว 2 เคร่ือง เจาะจง 55,000.00 37,200.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจิมม่ีซัพพลาย 1 มีค.2564

25 พัดลมไอเย็น 5 ตัว เจาะจง 125,000.00
115,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) 14 มค.2564
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26 พัดลมไอเย็น/ไอน้ า เคล่ือนท่ี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. 2 เคร่ือง เจาะจง 48,000.00 40,000.00           หจก.จิมม่ีซัพพลาย 17 พย.2563

27 ชุดปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดด้านพลังงานและไฟฟ้า 1  ชุด e-bidding 2,000,000.00 1,987,700.00       บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 16 มิย 2564

28 ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างช้ินงานด้วยเคร่ืองกัดซีเอ็นซี 1  ชุด e-bidding 2,000,000.00 1,985,000.00       บริษัท ออโต ไดแด็กติก จ ากัด 16 มิย 2564

29 ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ 1  ชุด e-bidding 5,648,900.00 5,550,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เควีซี คอมพิวเตอร์ 14 มิย.2564

30 เคร่ืองวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย 2 เคร่ือง e-bidding 577,800.00 456,640.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟทูเอ็น เทรดด้ิง 14 เม.2564

31 ชุดเทรนน่ิงการช่วยชีวิตฉุกเฉิน  (AED) 4 ชุด e-bidding 113,200.00 79,240.00           บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 14 เม.2564

32 เคร่ีองตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ชนิดอ่านผลได้ทันที 4 ไซต์พร้อมกันแบบพกพา4 เคร่ือง e-bidding 2,824,800.00 2,714,000.00       บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 8 เม.ย 2564

33 ตู้เพาะเช้ือ Incubator 1 เคร่ือง เจาะจง 63,000.00 63,000.00           บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด 13 มค.2564

34 หุ่นจ าลองส าหรับฝึกท าแผลผ่าตัด 6 ชุด e-bidding 255,000.00 165,750.00          บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 14 เม.2564

35 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือสะโพก 6 ชุด e-bidding 195,000.00 42,250.00           บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 14 เม.2564

36 เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล 3 เคร่ือง e-bidding 345,000.00 328,000.00          บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 8 เม.ย 2564

37 เคร่ืองวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter 1 เคร่ือง e-bidding 385,200.00 370,700.00          บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 8 เม.ย 2564

38 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม Noise Dosimeter 2 เคร่ือง e-bidding 376,000.00 363,110.00          บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 8 เม.ย 2564

39 เคร่ืองวัดความร้อนพ้ืนท่ี WBGT 1 เคร่ือง e-bidding 238,000.00 225,500.00          บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 8 เม.ย 2564

40 หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ 2 ชุด e-bidding 90,000.00 6,600.00             บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. 11 เม.ย 2564

41 ชุดส าหรับฝึกเย็บแผล 6 ชุด e-bidding 2,430,000.00 2,187,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทวีทรัพย์การค้า 15 มิย.2564

42 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 4 เคร่ือง เจาะจง 280,000.00 280,000.00          บริษัทเมดิคอลอินเตอร์เทค จ ากัด 
43 ชุดปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 ชุด e-bidding 1,600,000.00 1,587,000.00       บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จ ากัด 10 มิย.2564
44 ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้าเพ่ืองาน E-Commerce 1 ชุด e-bidding 251,300.00 239,000.00          บริษัท ออวิด้า จ ากัด 23 กค.2564

45 ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 1 ชุด e-bidding 183,200.00 175,580.00          บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27 กค.2564
46 ชุดฝึกปฏิบัติการผู้ประกาศข่าวออนไลน์  1 ชุด e-bidding 241,100.00 205,500.00          บริษัท ออวิด้า จ ากัด 23 กค.2564

47 ชุดฝึกรายการโทรทัศน์สารคดี 1 ชุด e-bidding 149,000.00 128,000.00          บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27 กค.2564

48 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดสีแบบส่ีมิติ 
(อัลตราซาวด์)

1  เคร่ือง e-bidding 3,000,000.00 2,800,000.00       บริษัท พีแอนด์เจ เมด จ ากัด 8 พค.2564

49 ชุดปฏิบัติการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Lab) 1 ชุด e-bidding 3,069,000.00 2,199,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม 15 พค.2564

50 ชุดปฏิบัติการพ้ืนฐาน Internet of Things (IoT) และ ระบบ Artificial Intelligent1 ชุด e-bidding 972,000.00 911,400.00          บริษัท ดิโอ อินโนเวช่ัน จ ากัด 22 มิย.2564

51 ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลข้ันสูง 1 ชุด e-bidding 480,500.00 427,800.00          บริษัท ดิโอ อินโนเวช่ัน จ ากัด 22 มิย.2564

52 เคร่ืองทดสอบและตรวจรับรองมาตรฐานสายสัญญาณ 1 ชุด e-bidding 600,000.00 577,800.00          บริษัท ดิโอ อินโนเวช่ัน จ ากัด 6 กค.2564

53 ชุดผลิตส่ือมัลติมีเดียส่งเสริมการตลาด 1 ชุด เจาะจง 199,100.00 175,000.00          หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์ 28 พย.2563

54 ชุดปฏิบัติการกาแฟ 1 ชุด เจาะจง 222,000.00 188,842.84          บริษัท บอนกาแฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 16 พย.2563
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55 เลนส์ส าหรับกล้อง DSLR ขนาด 24-70mm f/2.8 1 ชุด เจาะจง 57,000.00 53,000.00           หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์ 11 พย.2563

56 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ 9 เคร่ือง เจาะจง 64,800.00 64,800.00           บจก.อภิวัฒน์เน็ทเวิร์ค 18 ธค.2563

57 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์ 9 เคร่ือง เจาะจง 49,500.00 49,500.00           บจก.อภิวัฒน์เน็ทเวิร์ค 18 ธค.2563

58 เต้นท์สนาม ขนาด 4 x 8 เมตร 10 หลัง เจาะจง 280,000.00 280,000.00          บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัด 21 มค.2564

59 ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 2 หลัง e-bidding 45,774,000.00 40,153,000.00      บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จ ากัด 23 ธค.2564

60 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 25 ปี 1 งาน e-bidding 5,623,000.00 4,452,000.08       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนันทาทรัพย์เพ่ิมพูน 31 พค.2564

61 ปรับปรุงถนนลาดยางในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 งาน e-bidding 11,500,000.00 10,855,000.00      บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 31 พค.2564

62 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 งาน e-bidding 2,650,000.00 2,346,789.00       บริษัท ธัญวลัยฐนกร จ ากัด 19 มิ.ย 2564

63 ค่าปรับปรุงหอประชุมกาสะลองค า 1 งาน e-bidding 3,646,000.00 3,250,000.00       บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บ้ิลด์ จ ากัด 14 เม.ย 2564

64 ค่าปรับปรุงหอประชุมสุพรรณิการ์ 1 งาน e-bidding 3,511,000.00 2,995,789.00       บริษัท ธัญวลัยฐนกร จ ากัด 18 เม.ย 2564

65 ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลท่ี 9 1 งาน e-bidding 40,000,000.00 37,000,000.00      บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) 20 มีค.2565


