
ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 กลอ้งจุลทรรศนช์นิดสองตา 23,500.00            สอบราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 19,750.00         บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

2 กลอ้งสเตอริโอสองตา 26,500.00            สอบราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 24,000.00         บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

3 เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบตั้งโตะ๊ (Model 
UNIVERSAL 320)

320,000.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั163,710.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัราคาต ่าสุด

บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั

บริษทั ดีมาร์ค จ  ากดั

4  ชุดทดลองการวดัค่าพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ 269,900.00          สอบราคา บริษทั เอส อี เอ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 60,000.00         บริษทั เอส อี เอ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

5 ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีบนรางลมไร้แรง
เสียดทานตามกฎขอ้ท่ีสองของนิวตนั

369,000.00          สอบราคา บริษทั เอส อี เอ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 250,000.00       บริษทั เอส อี เอ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

6 ชุดทดลองตวัเกบ็ประจุในวงจร
กระแสสลบั (Capacitor in the AC circuit)

166,000.00          ตกลงราคา บริษทั เดอะ ไซเอนซ์ แอนด ์เอ็ดดูเคชัน่แนล จ ากดั165,300.00       บริษทั เดอะ ไซเอนซ์ แอนด ์เอ็ดดูเคชัน่แนล จ ากดั

7 ตูอ้บความร้อน (Hot air oven) 53 ลิตร 42,900.00            สอบราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 41,000.00         บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

8 เคร่ืองวดัการดูดกลืนแสง (UV-Vis 
Spectroscopy)

230,000.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั189,390.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

9 เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมแผน่ใหค้วาม
ร้อน (Hot plate/stirer)

75,000.00            สอบราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 63,500.00         บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

10 ลู่เดินก่ึงสเตป็ 327,000.00          สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008 315,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008มีผูเ้สนอราคารายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
ล าดบัที่ รายการ วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก



11 เคร่ืองบริหารกลา้มเน้ือน่องและขอ้เทา้ 
INVERTED LEG PRESS

95,000.00            สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008 93,000.00         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008มีผูเ้สนอราคารายเดียว

12 กระดานอจัฉริยะ 363,700.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด ์เน็ตเวิร์ค358,860.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด ์เน็ตเวิร์คมีผูเ้สนอราคารายเดียว
13 เคร่ือง Rotary Evaporator 299,600.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั295,000.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

14 เคร่ืองวดัดูดกลืนแสงช่วงช่วงยวีูวิสิเบิล
แบบล าแสงคู่ (UV/VIS spectrophotometer)

379,900.00          สอบราคา บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั 374,500.00       บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

15 เคร่ืองวดัความเป็นกรด - ด่างแบบตั้งโตะ๊ 50,300.00            สอบราคา บริษทั ซายน์เทค จ ากดั 46,545.00         บริษทั ซายน์เทค จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

16 เคร่ืองวดัดูดกลืนแสงยวีู (UV/Visible 
spectrotometer)

283,600.00          สอบราคา หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 280,000.00       หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอราคารายเดียว

17 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน (Centrifuge) 240,000.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั239,000.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

18 ชุดการทดลองเร่ืองการขยายตวัสสาร
เน่ืองจากความร้อน (thermal expansion 
apparatus)

145,000.00          สอบราคา บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั 140,000.00       บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

19 ชุดการทดลองเร่ืองสนามแม่เหลก็ใน
ขดลวด (Magenatic field of coils)

135,000.00          สอบราคา บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั 131,000.00       บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

20 ชุดทดลองเร่ืองประจุอิเลก็ตรอน (Charge  
of an electron)

220,000.00          สอบราคา บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั 215,000.00       บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

21 ชุดการทดลองเร่ืองกฎการเหน่ียวน า
ของฟาราเดย ์(faraday law of induction)

250,000.00          สอบราคา บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั 245,000.00       บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

22 ชุดหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใน
การยอ่ยสลายอินทรีย์

262,200.00          สอบราคา หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 262,000.00       หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอราคารายเดียว

23 เคร่ืองวดัค่าการละลายออกซิเจนในน ้า
ชนิดใชใ้นหอ้งปฎิบติัการ

73,700.00            สอบราคา  บริษทั ซายน์เทค จ ากดั 71,000.00          บริษทั ซายน์เทค จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

24 หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือ (Auto Clave) 325,000.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั320,000.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว



25 เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและ
โปรตีน (Kjeldahl AnalyZer)

940,600.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั939,000.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

26 เคร่ืองท าแหง้แบบแช่เยือกแขง็ (Freeze 
Dryer)

690,000.00          สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั688,000.00       บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

27 ชุดทดลองเร่ืองปรากฎการณ์ซีมาน 
(zeemam set)

440,000.00          สอบราคา บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั 436,000.00       บริษทั ลิมิเตด็ ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

28 ตูเ้กบ็สารเคมี (ขนาดใหญ่) 509,000.00          สอบราคา บริษทั ซายน์เทค จ ากดั 507,000.00       บริษทั ซายน์เทค จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

29 ตูก้  าจดัไอสารเคมี ขนาดหนา้กวา้ง 1100 
mm

299,400.00          สอบราคา บริษทั ซายน์เทค จ ากดั 298,000.00       บริษทั ซายน์เทค จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว
30 วีดีโอสวิตเซอร์ดิจิตอลระบบ HD/SD SDI 280,000.00          สอบราคา บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดั 250,000.00       บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กนัตินนัท ์เน็ทเวิร์ค

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเกรท นิวมีเดีย แอนด ์ซพัพลาย

31 เคร่ืองบนัทึกภาพแบบฮาร์ดดิสก์ 91,000.00            สอบราคา บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดั 83,880.00         บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กนัตินนัท ์เน็ทเวิร์ค

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเกรท นิวมีเดีย แอนด ์ซพัพลาย

32 ขากลอ้งวิดีโอ 156,000.00          สอบราคา บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดั 144,000.00       บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กนัตินนัท ์เน็ทเวิร์ค

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเกรท นิวมีเดีย แอนด ์ซพัพลาย

33 ไมโครโฟนไร้สาย ส าหรับกลอ้งวิดีโอ 78,000.00            สอบราคา บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดั 63,000.00         บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กนัตินนัท ์เน็ทเวิร์ค

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเกรท นิวมีเดีย แอนด ์ซพัพลาย

34 โคมไฟเยน็พร้อมพร้อมชุดราง 492,000.00          สอบราคา บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดั 448,000.00       บริษทั ร็อคเก็ต โซลูชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กนัตินนัท ์เน็ทเวิร์ค

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเกรท นิวมีเดีย แอนด ์ซพัพลาย



35 เคร่ืองมือวดักา๊ซชีวภาพ 150,000.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ ทีซายน์ เทรดด้ิง149,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอ ทีซายน์ เทรดด้ิงมีผูเ้สนอราคารายเดียว

36 ตูอ้บความช้ืน (Oven) 200,000.00          สอบราคา หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 195,000.00       หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอราคารายเดียว

37 เคร่ืองกลึง 130,000.00          สอบราคา หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 120,000.00       หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอราคารายเดียว

38 ชุดทดสอบคอนกรีตดว้ยคอ้นกระแทก 
(Concrele Test Hammer )

190,000.00          สอบราคา บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดั 189,000.00       บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

39 ชุดทดสอบ กิลลม์อร์ 50,000.00            สอบราคา บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดั 49,500.00         บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

40 ชุดทดสอบหาขนาดของเมด็ดินละเอียด
โดยวิธีตะแกรงร่อน

150,000.00          สอบราคา บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดั 149,000.00       บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

41 ชุดทดสอบแคลิฟอเนียแบร่ิงเรโซ (C.B.R.) 751,100.00          สอบราคา บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดั 750,000.00       บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

42 ชุดผลิตพลงังานจากกา๊ซชีวภาพขนาดเลก็ 300,000.00          สอบราคา หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง 295,000.00       หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดด้ิง มีผูเ้สนอราคารายเดียว

43 ชุดปฏิบติัการทางภาษา 2,000,000.00       สอบราคา บริษทั ลานนาคอม จ ากดั 1,995,000.00    บริษทั ลานนาคอม จ ากดั ราคาต ่าสุด

บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจ  ากดั

44 เคร่ืองพิมพม์ลัติฟังชัน่ก ์เลเซอร์ขาว -ด า 9,900.00              ตกลงราคา บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดั9,600.00           บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดัราคาต ่าสุด

45 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ 375,000.00          ตกลงราคา บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดั372,000.00       บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดัราคาต ่าสุด

46 คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส าหรับงานมลัติมีเดีย 44,900.00            ตกลงราคา บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดั44,900.00         บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

47 Wireless Access Point 5,000.00              ตกลงราคา บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดั1,350.00           บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดัราคาต ่าสุด

48 เคร่ืองวดัไขมนัและองคป์ระกอบใน
ร่างกาย (Professionals Scales)

609,900.00          สอบราคา บริษทั ไทย เมโทรโลย ีซิสเท็ม จ  ากดั555,000.00       บริษทั ไทย เมโทรโลย ีซิสเท็ม จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

49 โตะ๊อาจารยใ์หญ่แบบมีฝาปิดสแตนเลส 107,000.00          ตกลงราคา ร้านเอสพีสแตนเลส 90,000.00         ร้านเอสพีสแตนเลส มีผูเ้สนอราคารายเดียว

50 เคร่ืองตรวจวดัความเร็วลม 398,400.00          สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั396,000.00       บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

51 เคร่ืองสอบเทียบอตัราการไหล 492,400.00          สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั490,000.00       บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

52 ตูดู้ดไอระเหยแบบไร้ทอ่ (Fume Hood) 370,000.00          สอบราคา บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดั 369,899.00       บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

53 เคร่ืองป่ันเหว่ียงสารละลาย (Centrifuge) 300,000.00          สอบราคา บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดั 299,974.50       บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว



54 เคร่ืองวดัค่าปริมาณการดูดกลืนของแสง  
(UV-Visible spectrophotometer)

236,000.00          สอบราคา บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดั 235,988.50       บริษทั แลบคอนเนคชัน่ จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

55 เคร่ืองวดัความร้อนแบบพ้ืนท่ี 642,000.00          สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั640,000.00       บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

56 เคร่ืองวดัปริมาณเสียงสะสม 513,600.00          สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั513,000.00       บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

57 เคร่ืองวดัระดบัความดงัเสียงแบบแยก
ความถ่ีเสียง

1,155,600.00       สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั1,155,000.00    บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

58 เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนแบบติดตวับคุคล 1,754,800.00       สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั1,750,000.00    บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

59 เคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติั ยีห่อ้ WAC 
OMR

350,000.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด ์เน็ตเวิร์ค346,500.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เออาร์ คอมพิวเตอร์ แอนด ์เน็ตเวิร์คราคาต ่าสุด

บริษทั กูด้สปีด เน็ตเวิร์ค แอนด ์โซลูชัน่

60  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 500,000.00          ตกลงราคา บริษทั TNS Network Solutions จ ากดั 488,000.00       บริษทั TNS Network Solutions จ ากดั ราคาต ่าสุด

บริษทั รีดมี จ  ากดั

บริษทั ไอแซน โซลูชัน่(ประเทศไทย)

61 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 450,000.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงรายเทคโนคอม441,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงรายเทคโนคอมมีผูเ้สนอราคารายเดียว

62 อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนกลาง (SAN 
Storage)

1,166,135.00       สอบราคา บริษทั ฟิวเจอร์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 963,000.00       บริษทั ฟิวเจอร์อินโนเวชัน่ จ  ากดัราคาต ่าสุด

บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจ  ากดั

บริษทั ลานนาคอม จ ากดั

63 เช่าเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 2,000,000.00       สอบราคา บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ  ากดั 1,091,400.00    บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ  ากดั ราคาต ่าสุด

บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน)

64 เคร่ืองเจาะเกบ็ตวัอยา่งคอนกรีตและแอส
ฟัลท์

85,600.00            ตกลงราคา บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดั 85,600.00         บริษทั ซอยลเ์ทสต้ิงสยาม จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว



65 ชุดป๊ัมขบัไฮดรอลิคชนิดใชม้อเตอร์ไฟฟ้า
เป็นตน้ก าลงั

230,000.00          ตกลงราคา หจก. ก.ไทยธ ารงวิศวการโยธา 228,000.00       หจก. ก.ไทยธ ารงวิศวการโยธาราคาต ่าสุด

หจก.เค ซี แอนดท์ูล

66 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า 5 ต าแหน่ง 260,000.00          ตกลงราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 260,000.00       บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

67 เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างและไอออน
ในสารละลาย

50,000.00            ตกลงราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 48,000.00         บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั ราคาต ่าสุด

บริษทั คูสวสัด์ิ เคมีเคิล จ  ากดั

68 ชุดกรอง แบบ 3 หวั 203,300.00          ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ.เชียงใหม่ จ  ากดั 203,300.00       บริษทั เอส.เอ.เชียงใหม่ จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

69 เคร่ืองวดัค่าความขุ่นแบบตั้งโตะ๊ 155,000.00          ตกลงราคา บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั 153,000.00       บริษทั ยเูน่ียน ซายน์ จ  ากดั ราคาต ่าสุด

บริษทั คูสวสัด์ิ เคมีเคิล จ  ากดั

70 ก่อสร้างอาคารปฏิบติัการเฉพาะวิชาชีพ
การทอ่งเท่ียวและการโรงแรม

9,633,400.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

8,690,210.00    หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

มีผูเ้สนอราคารายเดียว

71 ก่อสร้างอาคารปฏิบติัการเฉพาะวิชาชีพค
หกรรมศาสตร์

25,951,200.00     e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

22,954,720.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

มีผูเ้สนอราคารายเดียว

72 ปรับปรุงและตกแต่งภายในกลุ่มอาคาร
เรียนรวมและเอนกประสงค์

12,187,200.00     e-bidding บริษทั ธญัวลยัฐนกร จ ากดั 11,739,999.00  บริษทั ธญัวลยัฐนกร จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว



ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 325,400.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008 320,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008มีผูเ้สนอราคารายเดียว

2 ลู่ว่ิงไฟฟ้า 598,000.00          สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008 436,540.00       หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008มีผูเ้สนอราคารายเดียว

3 เคร่ืองบริหารกลา้มเน้ือแขนและล าตวั
CABLE CROSSOVER

103,800.00          สอบราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008 77,850.00         หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซู.จี.นี 2008มีผูเ้สนอราคารายเดียว

4 ชุดซอฟตแ์วร์โปรแกรมโซลิตเวอร์ค (Solid
 Works EDU Edition NETWORK)

54,100.00            ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จ ากดั 54,100.00         บริษทั แอพพลิแคด จ ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจ  ากดั

5 เคร่ืองระเหยเขม้ขน้ชนิดฟิลม์บาง 
(FALLING FILM EVAPORATOR) 

3,000,000.00       e-bidding บริษทั ยโูร เบสท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั2,700,000.00    บริษทั ยโูร เบสท ์เทคโนโลย ีจ  ากดัราคาต ่าสุด

บริษทั เซิร์นเทค จ ากดั

บริษทั กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ว.วฒิุชยั ซพัพลาย

6 ตูค้อนเทนเนอร์ (AKE Containers 
Non-forkliftable base)

130,000.00          ตกลงราคา บริษทั โซดิแอค แอร์คาร์โก ้อีควิปเมนท ์จ ากดั93,300.00         บริษทั โซดิแอค แอร์คาร์โก ้อีควิปเมนท ์จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

7 ชุดเคร่ืองยิงมุม 548,100.00          สอบราคา หจก.สิงห์ทองแมชชินเนอร่ี แอนดท์ูล540,000.00       หจก.สิงห์ทองแมชชินเนอร่ี แอนดท์ูลมีผูเ้สนอราคารายเดียว

8 ชุดเคร่ืองตดัไม้ 328,500.00          สอบราคา หจก.สิงห์ทองแมชชินเนอร่ี แอนดท์ูล319,999.98       หจก.สิงห์ทองแมชชินเนอร่ี แอนดท์ูลมีผูเ้สนอราคารายเดียว

9 ชุดโสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการ

640,000.00          สอบราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จ  ากดั 632,800.00       บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

10 คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส าหรับงานมลัติมีเดีย 44,900.00            ตกลงราคา บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดั44,900.00         บริษทั วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค จ ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2559 - 31 มนีาคม 2559
ล าดบัที่ รายการ วงเงนิงบประมาณ วธีิซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก



11 โตะ๊อาจารยใ์หญ่แบบมีฝาปิดสแตนเลส 107,000.00          ตกลงราคา ร้านเอสพีสแตนเลส 90,000.00         ร้านเอสพีสแตนเลส มีผูเ้สนอราคารายเดียว

12 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกั  
Atomic Absorption Spectrophotometer

3,900,000.00       e-bidding บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จ  ากดั 3,890,000.00    บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จ  ากดัมีผูเ้สนอราคารายเดียว

บริษทั รีดมี จ  ากดั

บริษทั ไอแซน โซลูชัน่(ประเทศไทย)

บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจ  ากดั

บริษทั ลานนาคอม จ ากดั

13 ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Dynamic
 Headspace และ Purge&Trap

2,600,000.00       e-bidding บริษทั ไทยยนิูค จ  ากดั 2,590,000.00    บริษทั ไทยยนิูค จ  ากดั มีผูเ้สนอราคารายเดียว

14 ก่อสร้างอาคารเรียนและส านกังานคณะครุ
ศาสตร์พร้อมครุภณัฑป์ระกอบ

67,827,000.00     e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

65,787,520.00  หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
เบญจพล (1991)

มีผูเ้สนอราคารายเดียว

15 ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร
เอนกประสงคแ์ละบริหารงานกลาง

10,926,000.00     e-bidding - บริษทั ไตรฤทธ์ิ วิศวการ จ ากดั 10,670,000.00  - หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงรายสุวรรณการคา้

เสนอราคาต ่าสุด

- หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงราย
สุวรรณการคา้

10,802,649.00  


