
ล าดั

บท่ี

งานจดัซือ้หรอื

จดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซือ้

หรอืจา้ง

ราคากลาง วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซือ้หรอืจา้ง

เหตุผลท่ี

คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง

ในการซือ้ หรอืจา้ง

1 จา้งท าความสะอาด

หอประชุม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

600,000.- 575,000.- e-bidding 1.บ.เอ.พี.คลนีนิ่ง ซัพ

พลายส ์จ ากัด เสนอราคา

549,552.-

หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง จ ากัด เสนอราคา

 478,500.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่4/2561 ลง

วันที่ 17 ตค.2560

2.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง จ ากัด เสนอราคา 

478,500.-

3.บ.ยูนเิพสท ์จ ากัด เสนอ

ราคา 600,000.-

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน..เมษายน...................

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพสัดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดอืน. เมษายน.......พ.ศ. ...2561......



2 จา้งเหมาบริการ

สุขอนามัย ก าจัดเชื้อ 

กลิ่น หอ้งน้ า อาคาร

ส านักงาน

มหาวทิยาลัย และ

อาคารยุทธศาสตร์

150,000.- 134,820.- วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บ.เร็นโทคลิ อนินเิชยีล 

(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา 134,820.-

บ.เร็นโทรคลิ อนินเิชยีล

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 134,820.-

เสนอราคาต่ าสุด 

และด าเนนิการจา้ง

เนื่องจากการ

จัดซื้อจดจา้งพัสดุ

ที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไป และมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิ

วงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

ใบสั่งจา้งเลขที่33/2561 

ลงวันที่ 18 ตค.2560

2.บ.อนิเตอร์ ไพร

เมอร์ซ ีจ ากดั เสนอ

ราคา 146,376.-

3.หจก.เทอร์ไมท ์

แอนด ์เพสท ์

คอนโทรล เสนอราคา

 154,080.-



3 จา้งก าจัดปลวก มด

แมลงสาบหนูและยุง 

อาคารส านักงาน

มหาวทิยาลัย

150,000.- 105,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บ.ยูนเิพสท ์จ ากัด เสนอ

ราคา 105,000.-

บ.ยูนเิพลสท ์จ ากัด 

เสนอราคา 105,000.-

ตามขอ้บังคับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใ

หมว่า่ดว้ยการพัสดุ

 พ.ศ.2551และที่

แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ 

14(ข) และขอ้ 

21(3)

ใบสั่งจา้งเลขที่ 20/2561 

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560



4 จา้งพนักงานรักษา

ความปลอดภัย 

จ านวน 3 คน

481,500.- 433,350.- วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บ.เคเคยู ซเีคยีวริตี้ 

การ์ด จ ากัด เสนอราคา 

433,350.-

1.บ.เคเคยู ซเีคยีวริตี้ 

การ์ด จ ากัด เสนอราคา

 433,350.-

ด าเนนิการดว้ยวธิี

เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากการ

จัดซื้อจัดจา้งพัสดุ

ที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไป และมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิ

วงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

สัญญาเลขที่ 71/2561 

ลงวันที่ 17 มค.2561



5 จา้งเหมาบริการ 150,000,000.- 150,293,484.- วธิพีเิศษ 1.บ. เบคส ์คาร์ จ ากัด บ.เคนเบอร์ ซัพพลายส์

เพื่อใหบ้ริการ

นักศกึษา เลขที่1/2559

ขส.มช.รถไฟฟา้

เสนอราคา 

140,098,200.- ไทยแลนด ์จ ากัด

และบุคคลากร

เป็นไป ลงวันที่ 6 สค.58

2.บ.โกลบอล อเิลคทริค 

มอเตอร์คาร์

เสนอราคา 

146,800,000

อย่างตอ่เนื่อง 

หากลา่

เอเชยี จ ากัด เสนอราคา

149,361,300 ชา้อาจเสยีหายแก่

3.บ.เคนเบอร์ ซัพพลายส ์

ไทยแลนด์ มหาวทิยาลัย และมี

จ ากัด เสนอราคา 

147,330,975.-

ลักษณะงานมี

ขอ้จ ากัด

ทางเทคนคิ



6 โทรศัพทแ์บบโชวเ์ลข

หมายแบบมจีอ

192,600.- 192,600.- วธิีเฉพาะเจาะจง 1.บ.เฟล็กซค์อม จ ากัด 

เสนอราคา 192,000.-

1.บ.เฟล็กซค์อม จ ากัด 

เสนอราคา 192,000.-

ด าเนนิการดว้ยวธิี

เฉพาะเจาะจง

เนือ่งจากการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุทีม่กีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทัว่ไป และ

มวีงเงนิในการจัดซื้อ

จัดจ้างคร้ังหนึง่ไม่

เกนิวงเงนิทีก่ าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบสัง่ซื้อเลขที ่80/2561 ลง

วนัที ่12 กพ.2561



7 ซื้ออายุการใชง้าน

ลขิสทิธิ์ Software

956}914.70 857,830.93 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอ-โฮสต ์จ ากัด เสนอ

ราคา 857,830.93

บ.เอ-โฮสต ์จ ากัด เสนอ

ราคา 857,830.93

เนื่องจากพัสดุที่

จะท าการจัดซื้อ

จัดจา้งเป็นพัสดุที่

เกี่ยวพันกับพัสดุที่

ไดท้ าการจัดซื้อจัด

จา้งไวก้อ่นแลว้ 

และมคีวาม

จ าเป็นตอ้งท าการ

จัดซื้อจัดจา้ง

เพิ่มเตมิเพื่อความ

สมบูรณ์หรือ

ตอ่เนื่องในการใช้

พัสดุนัน้โดยมูลคา่

ของพัสดุทึ่จะท า

การจัดซื้อจัดจา้ง

เพิ่มเตมิจะตอ้งไม่

สูงกวา่พัสดุที่ได้

ท าการจัดซื้อจัด

จา้งไวก้อ่นแลว้

สัญญาเลขที่87/2561 ลง

วันที่ 26 กพ.61



8 จ้างกอ่สร้างสถานี

รถไฟฟา้ จ านวน 

4 จุด

2,000,000.- 1,983,749.39 e-bidding หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา

1,690,000.-

หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา

1,690,000.-

ผู้เสนอราคามี

คณุสมบตัิ

ถกูตอ้ง

ครบถว้นตาม

เงือ่นไขเอกสาร

ประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส ์

และราคาที่

เสนอต่ ากวา่

กวา่ราคากลาง

สญัญาเลขที6่6/2561

 ลงวันที่ 22 มกราคม 

2561



9 จ้างเหมาท าความ

สะอาดโรงอาหาร

อาคารกจิกรรม

นกัศกึษา (อมช)

436,000.- 253,200.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

1.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็น

จิเนยีร่ิง (ประเทศไทย)

 เสนอราคา 

194,400.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เอ็นจิเนยีร่ิง (ประเทศ

ไทย) เสนอราคา 

194,400.-

เนื่องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป

 และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที่ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 

103/2561 ลงวันที่ 

20 มคี. 2561





10 จ้างท าความ

สะอาด ณ อาคาร

กจิกรรมนกัศกึษา

 อาคาร1-2

436,000.- 253,200.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

หจก.มานะกรบริการ 

เสนอราคา 58,800.-

หจก.มานะกรบริการ

 เสนอราคา 

58,800.-

เนื่องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป

 และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที่ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 

105/2561 ลงวันที่ 

21 มนีาคม 2561



11 จ้างพมิพข์า่วสาร

ทองกวาว

287,616.- 287,616.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

หจก.นนัทกานต ์

กราฟฟคิการพมิพ ์

เสนอราคา 

287,616.-

หจก.นนัทกานต ์

กราฟฟคิการพมิพ ์

เสนอราคา 

287,616.-

เนื่องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป

 และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที่ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบสั่งจ้างเลขที่

39/2561 ลงวันที่ 30

 ตค.2561



12 จ้างท าความ

สะอาดอาคาร

ส านกังาน

มหาวทิยาลยั

5,000,000.- วธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิส์

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา

4,929,500.-

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา

4,910,000.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที2่6/2561

  ลงวันที่ 18 ตค.2560

2.บจ.เชยีงใหมธ่รี 

เซอร์วสิ เสนอราคา 

4,958,000.-



13 จ้างเหมาท าความ

สะอาดถนนสาย

หลกัภายใน

มหาวทิยาลยัเชยีงใ

หม่

1,042,000.- 1,134,810.17 วธิคีดัเลอืก 1.หจก.มงคลโปร

ดกัสซ์พัพลายส ์เสนอ

ราคา 1,032,000.-

1.บ.เอ.พคีลนีนิ่ง 

ซพัพลายส ์จ ากดั 

เสนอราคา 

950,160.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที3่7/2561

 ลงวันที่ 25 ตค.2560

2.บ.เอ.พคีลนีนิ่ง ซพั

พลายส ์จ ากดั เสนอ

ราคา 950,160.-

3.บ.ราชาโยค จ ากดั 

เสนอราคา 

1,041,715.-



14 จ้างดแูลท าความ

สะอาดพื้นที่

สว่นกลาง

ดา้นหนา้หมา

วทิยาลยัเชยีงใหม่

1,977,000.- 1,976,813.02 วธิคีดัเลอืก 1.หจก.มงคลโปรดกัส์

 ซพัพลาย เสนอราคา

 1,969,992.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 

1,798,500.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที1่6/2561

 ลงวันที่ 17 ตค.2560

2.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็น

จิเนยีร่ิง เสนอราคา 

1,798,500.-

3.บ.เชยีงใหม ่ธรี 

เซอร์วสิ จ ากดั เสนอ

ราคา 1,943,448.-












