
ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื1 จ๎างย๎ายแนวทอํ

น้้าประปา

3,781,440.79 3,781,143.- วิธีพเิศษ หจก.โฮมรีแพร์ 

จ้ากดั เสนอราคา 

2,550,000.-

หจก.โฮมรีแพร์ จ้ากดั

 เสนอราคา 

2,550,000.-

เลขที่ 

90/2558 

วันที่ 30 กย.

582 ซื้อสาร

อลมูเินยีมคลอ

ไรด์

1,694,880.- 1,271,160.- วิธีคดัเลอืก สยามเอเชีย เคมคิอล

 อนิดสัตร้ี จ้ากดั 

เสนอราคา 

1,384,152.-

สยามเอเชีย เคมคิอล

 อนิดสัตร้ีจ้ากดั 

เสนอราคา 

1,370,000.-

ผํานการคดัเลอืก

คณุสมบตัดิา๎นเทคนคิ

เลขที่

85/2558

วันที่ 23 กย.
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3
จ๎างกอํสร๎างร้ัว

ทบึศนูย์วิจัย

สาธิตและ

ฝึกอบรม

การเกษตรแมํ

472,000.- 472,418.04 วิธีพเิศษ หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสรัคชั่น เสนอ

ราคา 468,400.-

หจก.ไทย บเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่นเสนอ

ราคา 468,400.-

เลขที่

78/2558 

วันที3่ กนัยายน
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แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน..  มกราคม....................

(ชื่อหนว่ยงาน)......งานพสัด ุกองคลงั......................

วันท่ี ...... เดอืน.  มกราคม.......พ.ศ. ...2559......



4 จ๎างท้าความ

สะอาดถนน

สายหลกัเฟส2

743,800.32 736,913.28 วิธีคดัเลอืก 1.หจก เอพ ีคลนีนิ่ง

 ซพัพลายส ์เสนอ

ราคา 629,160.-
หจก.ธัญวรัตน ์เสนอ

ราคา 598,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

15/2559 

วันที่ 13 ตค.
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2.หจก พรพพิธิ 

เสนอราคา 

696,600.-

3.หจก ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

598,000.-

4.บ. เควี เฟสท ์

จ้ากดั เสนอราคา 

725,888.-

5 จ๎างท้าความ

สะอาดพื้นที่

สวํนกลาง

2,017,216.66 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.หจก ธัญวรัตน ์

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 1,844,000.-

หจก ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง เสนอราคา 

1,844,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

14/2559 

วันที1่3 ตค.58

2.หจก พรพพิธิ 

เสนอราคา 

1,876,768.34

(ชื่อหนว่ยงาน)......งานพสัด ุกองคลงั......................

วันท่ี ...... เดอืน.  กุมภาพนัธ์.......พ.ศ. ...2559......

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน..  กุมภาพนัธ์....................



ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื1 ซื้อรถบสัปรับ

อากาศ CNG 

จ้านวน 2 คนั

4,600,000.- 4,600,000.- วิธีพเิศษ บริษทั เคนเบอร์ ซพั

พลายส ์เสนอราคา 

4,500,000.-

บริษทั เคนเบอร์ ซพั

พลายส ์เสนอราคา 

4,500,000.-

เปน็พสัดทุี่โดยลกัษณะ

ของการใช๎งานและมี

ขอ๎จ้ากดัทางเทคนคิ

62/2558 ลง

วันที่ 8 พค.58

2 จ๎างท้าทาง

เบี่ยงจุดจอดรถ

รับสงํผ๎ูโดยสาร

รถไฟฟา้

1,325,600.- 1,325,315.30 วิธีคดัเลอืก 1.บริษทั อันนา เท

รดดิ้ง จ้ากดั เสนอ

ราคา 

1,347,401.62

หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั 

ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 1,321,450.-

เสนอราคาต่้าสดุ 81/2558 ลง

วันที่ 18 กย.
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2.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั 

ว. วัฒนาประสบสขุ

กอํสร๎าง เสนอราคา

 1,334,624.-3.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

ไทยบเีวอร์ เสนอ

ราคา 1,321,450.-

3 จ๎างปรับปรุง

พื้นที่เตรียม

อาหาร อาคาร

กจิกรรม

นกัศกึษา

474,700.- 455,361.73 วิธีพเิศษ 1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 485,000.-

บริษทั เอสแอล นานา

 วัสดภุณัฑ ์จ้ากดั 

เสนอราคา 

468,135.-

เสนอราคาต่้าสดุ 80/2558 ลง

วันที่ 1 กย.58



2.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

บศุยพงศ ์เสนอราคา

 498,311.413.บริษทั เอส แอล 

นานาวัสดภุณัฑ ์

จ้ากดั เสนอราคา 

468,135.-

4 จ๎างปรับปรุง

ภมูทิศันร์อบ

สวนปาลม์

4,200,000.- 4,199,999.31 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บริษทั เอร์ิท สเคป

 เสนอราคา 

4,189,900.-

บริษทั เอร์ิท สเคป 

เสนอราค 

4,189,900.-

เปน็ผ๎ูมคีณุสมบตัิ

ครบถว๎น และมผีลงานใน

การปรับปรุงภมูทิศัน์

38/2557 

ลงวันที่ 6 พค.
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2.หจก.พงศพ์รรณ

แพลนนิ่ง จ้ากดั

3.บริษทัทนุทรัพย์

พฒันา จ้ากดั4.บริษทั เอ็ดดไีอเดยี

 จ้ากดั5.หจก.ไวเนตร

กอํสร๎าง

5 จ๎างเหมา

บริการรถตู๎

ปรับอากาศ

2,390,400.- วิธีพเิศษ บริษทัภทัรลสิซิง่ 

จ้ากดั มหาชน เสนอ

ราคา 2,141,400.-

บริษทัภทัรลสิซิง่ 

จ้ากดั มหาชน เสนอ

ราคา 2,141,400.-

เปน็พสัดทุี่ตอ๎งจ๎าง

เรํงดวํนหากจัดหาลาํช๎า

อาจเสยีหายแกํ

มหาวิทยาลยั

54/2556 ลง

วันที่ 31 พค.

56

6 ซื้อหมอ๎แปลง

ไฟฟา้ขนาด 

250KVA

621,000.- 640,350.- วิธีคดัเลอืก 1.บริษทั ไทยสวัสดิ์ 

ซสีเตม็ส ์จ้ากดั 

เสนอราคา 

526,440.-

1.บริษทั ไทยสวัสดิ์ 

ซสีเตม็ส ์จ้ากดั 

เสนอราคา 

526,440.-

เสนอราคาต่้าสดุ 76/5999 ลง

วันที่ 8 

ธันวาคม 

2558



2.บริษทั แอ็ดวานซ ์

อคิวิปเมน๎ท ์โซลชูั่น 

จ้ากดั เสนอราค 

578,000.-

3.หขก.เออาร์อาร์ 

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 606,690.-4.บริษท้ ควิ.ท.ีซ ี

เชียงใหม ํจ้ากดั 

เสนอราคา 

577,800.-

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง
ราคากลาง

วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื1 จ๎างกอํสร๎าง

อาคารหอพกั

นกัศกึษา 2 

หลงั ล้าพนู 

งวดที่1

59,569,800.- 59,539,694.16 e-Auction บ.เชียงใหมริํมดอย

จ้ากดั เสนอราคา 

59,339,000.-

บริษทั เชียงใหมริํม

ดอย จ้ากดั เสนอ

ราคา 

59,339,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ 103/2559 

ลงวันที่ 28 

มค.59

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน..มีนาคม.....................

(ชื่อหนว่ยงาน)......งานพสัด ุกองคลงั......................

วันท่ี ...... เดอืน. มีนาคม.......พ.ศ. ...2559......



บ. วี.สถาปตัย์ เสนอ

ราคา 

59,439,694.16

2 จ๎างท้าความ

สะอาด

หอประชุม มช.

600,000.- 500,760.- วิธีพเิศษ หจก.เอ.พคีลนีนิ่ง 

ซพัพลายส์

หจก.เอ.พคีลนีนิ่งซพั

พลายส์

มผีลงานนาํเชื่อถอืผล

การปฏบิตักิารดี

18/2559 ลง

วันที่ 16 

ตลุาคม 2559

3 จ๎างท้าความ

สะอาดถนน

สายหลกัภายใน

 มช.

593,328.24 481,500.- วิธีพเิศษ หจก.เอ.พคีลนีนิ่ง 

ซพัพลายส์

หจก.เอ.พคีลนีนิ่งซพั

พลายส์

มผีลงานการท้าความ

สะอาดอยํูในเกณฑด์ี

64/2559 ลง

วันที่ 13 

พฤศจิกายน 

2558

4 งานจ๎าง

ปรับปรุงระบบ

บ้าบดัน้้าเสยี

1,600,000 1,594,113.08 วิธีพเิศษ หจก.เออาร์อาร์ เอ็น

จิเนยีร่ิง เสนอราคา 

1,590,000

หจก.เออาร์อาร์ เอ็นจิ

เนยีร่ิง เสนอราคา 

1,590,000

เปน็ผ๎ูใหบ๎ริการที่มฝีีมอื

โดยเฉพาะ หรือมคีวาม

ช้านาญเปน็พเิศษ

94/2558 ลง

วันที่ 30 

กนัยายน 

2558



5 จ๎างรักษาความ

ปลอดภยั

8,064,000

8,064,000

วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

บริษทัไลออนสก์าร์ด

 แอนดเ์ซอร์วิส จ้ากดั

 เสนอราคา 

8,035,000

บริษทัไลออนสก์าร์ด

แอนดเ์ซอร์วิส จ้ากดั 

เสนอราคา 

8,000,000

ราคาดงักลาํวอยํูในวงเงนิ

งบประมาณที่ตัง้ไว๎

6/2559 ลง

วันที่ 6 ตลุาคม

 2558

6 จ๎างกอํสร๎าง

ถนนมาตรฐาน 

4 ชํองจราจร

20,162,800.00 20,143,023.63 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บ.เชียงใหม ํทวีผล

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 20,023,000

1.บ.เชียงใหม ํทวีผล

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 20,023,000

เสนอราคาต่้าสดุ 94/2559 ลง

วันที่ 18 

มกราคม 2559

2.บ. พซีเีอ็น คอร์ป 

จ้ากดั เสนอาราคา 

20,103,000

3.หจก.อ.อุดมการ

เกษตร พฒันา เสนอ

ราคา 20,103,000

7 จ๎างปรับปรุง

ลานจอดรถ

คณะสตัว

แพทย์พร๎อมจุด

เลี้ยงกลบัคณะฯ

1,327,100 1,329,697.22 วิธีคดัเลอืก 1.บ.เทพบรูพา โยธา

การ เสนอราคา 

1,070,000

บ.เทพบรูพาโยธาการ

 เสนอราคา 

1,070,000

เสนอราคาต่้าสดุ 107/2559 

ลงวันที่ 9 

กมุภาพนัธ์ 

2559



2.หจก.ปาริชาต ิ

017 บวิท ์เสนอ

ราคา 1,102,100.-

3.หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา 

1,284,000

4.หจก.ป ธีรกอํสร๎าง

 เสนอราคา 

1,320,000

5.หจก.ดน ูคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 1,091,000

8

จ๎างเหมาบริการ

 ขส.มช. สี่ลอ๎

รับจ๎าง

6,000,000 6,000,000 วิธีพเิศษ 1.นายอมรศกัดิ์ เลศิ

รัตน ์เสนอราคา 

6,350,000

1.บริษทัคุม๎พญา 

จ้ากดั ลดราคาให๎

เหลอื 6,000,000

ราคาที่เสนออยํูในวงเงนิ

งบประมาณที่ตัง้ไว๎

7/2559 ลง

วันที่ 6 ตลุาคม

 2559

2.บ.คุม๎พญา ขนสงํ 

จ้ากดั เสนอราคา 

6,039,000



9 จ๎างเหมาท้า

ความสะอาด

อาคาร

ส้านกังาน

มหาวิทยาลยั

4,500,000 4,213,127 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา 

4,055,280

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา 

4,055,280

เสนอราคาต่้าสดุ 16/2559 ลง

วันที่ 16 

ตลุาคม 2558

2.บจ.ยูนเิพสท ์

เสนอราคา 

4,080,000

3.บจ.เชียงใหมธํรี 

เซอร์วิส เสนอราคา 

4,156,704

4.บจ.เควี เพสท ์

เสนอราคา 

4,178,680

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง
ราคากลาง

วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน..เมษายน.....................

(ชื่อหนว่ยงาน)......งานพสัด ุกองคลงั......................

วันท่ี ...... เดอืน. เมษายน.......พ.ศ. ...2559......



1 จ๎างกอํสร๎าง

อาคาร

ส้านกังานหนวํย

ไฟฟา้

3,444,200 3,443,263.02 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บจ.สตรัคเจอร์ 

ดไีซน ์แอนด ์คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 3,425,000

บริษทั สตรัคเจอร์ 

ดไีซน ์แอนด ์คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 3,425,000

เสนอราคาต่้าสดุ 87/2559 ลง

วันที่ 30 

ธันวาคม 

2558

2.บจ.เอส แอล 

นานาวัสดภุณัฑ ์

เสอนราคา 

3,431,2633.หจก.ไขแํกว๎อารืคิ

เทค เสนอราคา 

3,437,2604.หจก.ว วัฒนา

ประสบสขุ เสนอ

ราคา 3,437,263

5.บจ. อันนา เทรด

ดิ้ง เสนอราคา 

3,437,263.02

6.บจ.เอ็มด ีไอเดยี 

เสนอราคา 

3,437,263.022 จ๎างท้าทางลาด

และลฟิท์

โดยสารอาคาร

ยุทธศาสตร์

2,700,000.- 2,538,338.19 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บริษทั อันนาเทรด

ดิ้ง เสนอราคา

2,530,000.-

1.บริษทั อันนา เท

รดดิ้ง เสนอราคา 

2,530,000.-

ราคาที่เสนออยํูในวงเงนิ

งบประมาณและไมเํกนิ

ราคากลางที่ก้าหนด

เลขที่

65/2557 

วันที8่ 

สงิหาคม 

2557



3 จ๎างเหมา

บริการรถไฟฟา้

 ขส.มช. 

รถไฟฟา้

150,000,000 150,293,484.00 วิธีพเิศษ 1.บริษทั เบคส ์คาร์ 

จ้ากดั เสนอราคา 

140,098,200

บริษทั เคนเบอร์ ซพั

พลายส ์เสนอราคา 

146,800,000

เสนอราคาต่้าสดุและมี

คณุสมบตัคิรบถว๎น

เปน็ไปตามเงือ่นไข

เลขที1่/2559

 ลงวันที่ 6

สงิหาคม 

2558

2.บริษทั โกลบอล 

อเิลคทริค มอเตอร์

คาร์ เสนอราคา 

149,361,300

3.บริษทัเคนเบอร์ 

ซพัพพลายส ์(ไทย

แลนด์) จ้ากดั เสนอ

ราคา 

147,330,9754 จ๎างพมิพ์

ขาํวสารมช 

รายสปัดาห์

900,000 957,008 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.เชียงใหมโํรง

พมิพแ์สงศลิป ์เสนอ

ราคา 860,000

1.บ.สมาร์ท โคตติ้ง 

แอนด ์เซอร์วิส จ้ากดั

 เสนอราคา 

530,400

เสนอราคาต่้าสดุ 11/2559 ลง

วันที่ 19 

ตลุาคม 25582.บ.เลศิมาร์เกต็ติ้ง 

เสนอราคา 

937,5343.บ.สมาร์ท โคตติ้ง 

แอนด ์เซอร์วิส จ้ากดั

 เสนอราคา 

530,400

5 จ๎างปรับปรุง

อาคารเรือน

รับรองอาํงแกว๎

11,250,000 10,807,039 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บจ.ซมิพลฟิาย 

พร็อพเพอร์ตี้ เสนอ

ราคา9,399,999

1.บจ.ซมิพลฟิาย 

พร็อพเพอร์ตี้ เสนอ

ราคา9,399,999

เสนอราคาต่้าสดุ 93/2559 ลง

วันที่ 13 

มกราคม 2559



2.บจ.วิษณุโชค 

เสนอราคา

9,944,499

3.บจ.เอส พ ีเอ็นอิ

เลก็ทริค เสนอราคา

10,000,000

4.หจก.ว วัฒนา

ประสบสขุ เสนอ

ราคา10,699,989

5.บจ.อันนา เทรดดิ้ง

 เสนอราคา

10,700,000

6.บจ.ทเีอ็ม ฟวิเจอร์ 

เสนอราคา

10,787,039

7.บจ.เอ็มด ีไอเดยี 

เสนอราคา 

10,787,039

6 จ๎างตดิตัง้ระบบ

โครงขาํยไฟ

เบอร์ออฟตกิ

880,000 877,327.54 วิธีคดัเลอืก 1.บ.สยามลานนา

เทคโนโลยี จ้ากดั 

เสนอราคา 

800,846.85

บ.สยามลานนา 

เทคโนโลยี จ้ากดั

เสนอราคา 

770,000

เสนอราคาต่้าสดุ

2.หจก.อัลตา๎ 

ดจิิตอล เสนอราคา

875,600



7 จัดซื้อ

ฐานขอ๎มลูวิจัย 

JRC

1,884,510.64 1,884,510.64 วิธีพเิศษ 1.IG Group Asia 

Pacific Limited เสนอ

ราคา 

1,884,510.64

1.IG Group Asia 

Pacific Limited เสนอ

ราคา 

1,884,510.64

ราคาที่เสนออยํูในวงเงนิ

งบประมาณที่ตัง้ไว๎

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

102/2559 

ลงวันที่ 

มกราคม 2559

8 อายุการใช๎งาน

ลขิสทิธิ์ 

sofeware 

oracle finance

800,960.09 760,536.24 วิธีพเิศษ 1.บริษทั เอ-โฮสต ์

จ้ากดั เสนอราคา

800,960.09

1.บริษทั เอ-โฮสต ์

จ้ากดั เสนอราคา

800,960.09

เนื่องจากมคีวามจ้าเปน็

จะตอ๎งเรํงรัดการ

ด้าเนนิการใหท๎นั

ก้าหนดการเมื่อสิ้นสดุ

สญัญา

เลขที่

118/2559 

ลงวันที่ 1 

มนีาคม 2559

9 จ๎างท้าความ

สะอาดพื้นที่

สวํนกลาง

2,017,216.66 1,998,538.72 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

1,844,000.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

1,844,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

14/2559 ลง

วันที่ 13 ตค.

58
2.หจก.พรพพิธิ 

เสนอราคา 

1,876,768.34

10 จ๎างท้าความ

สะอาดถนน

สายหลกั เฟส2

743,800.32 736,913.28 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.เอพคีลนีนิ่ง 

เสนอราคา 

629,160.-

หจก.ธัญวรัตน ์เสนอ

ราคา 598,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

15/2559 ลง

วันที่ 13 

ตลุาคม 58
2.หจก.พรพพิธิ 

เสนอราคา 

696,600.-3.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

598,000.-4.บ.เควี เพสท ์

จ้ากดั เสนอราคา 

725,888.-



11 จัดซื้อระบบ

เครือขาํย

คอมพวิเตอร์ 1

 ชุด

2,454,400.- 2,454,291.10 วิธีพเิศษ 1.บ.อนิโนเวชั่น เอ๏กซ์

เพร์ท เสนอราคา

3,196,025.80

1.บ.มลัตวิิชั่น 

เทคโนโลยี เสนอ

ราคา 2,440,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

89/2558 ลง

วันที่ 29 

กนัยายน 58
2.บ.สยามลานนา

เทคโนโลยี เสนอ

ราคา2,900,449.-3.บ.มลัตวิิชั่น 

เทคโนโลยี เสนอ

ราคา 

2,454,291.10

12 ปรับปรุงลาน

จอดรถคณะ

สตัวแพทย์

พร๎อมจุดเลี้ยว

กลบั

1,327,700 1,329,697.22 วิธีคดัเลอืก 1.บ.เทพบรูพาการ

โยธา เสนอราคา 

1,070,000.-

1.บ.เทพบรูพาการ

โยธา เสนอราคา 

1,070,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

107/2559 

ลงวันที่ 9 

กมุภาพนัธ์ 59

2.หจก.ปาริชาต ิ

107 บวิท ์เสนอ

ราคา 1,102,100.-

3.หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา 

1,284,000.-4.หจก.ป ธีรกอํสร๎าง

 เสนอราคา 

1,320,000.-

5.หจก. ดน ูคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 1,091,000.-



ล าดับ

ท่ี

งานจัดซื้อหรอื

จัดจ้าง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรอืจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรอื

ข้อตกลงในการ

ซื้อ หรอืจ้าง1 จ๎างกอํสร๎างร้ัว

ทบึแนวขา๎ง

ฟาร์มโคเนื้อ

157,500.- 157,472.68 วิธีพเิศษ หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา

156,220.-

หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา 

156,220.-

เสนอราคาต่้าสดุ ใบสั่งจ๎างเลขที่

113/2559 

ลงวันที่ 16 

กมุภาพนัธ์ 59หจก.บศุยพงษ ์เสนอ

ราคา 160,938.70

2 จ๎างเหมาท้า

ความสะอาด

อาคารส้านกังาน

4,500,000 4,213,127 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา 

4,055,280

1.หจก.มานะกร 

เสนอราคา 

4,055,280

เสนอราคาต่้าสดุ 16/2559 ลง

วันที่ 16 

ตลุาคม 2558

2.บจ.ยูนเิพสท ์

เสนอราคา 

4,080,000
3.บจ.เชียงใหมธํรี 

เซอร์วิส เสนอราคา 

4,156,704
4.บจ.เควี เพสท ์

เสนอราคา 

4,178,680
3 จา๎งปรับปรุงทํอ

เมนน้้าประปา 

HDPE

2,782,200.- 2,781,157.11 วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนิกส์

1.หจก.สุธา กรุ๏ป เสนอ

ราคา 2,766,000.-

หจก.สุธา กรุ๏ป เสนอ

ราคา 2,680,000.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่ 

105/2559 ลง

วนัที่ 3 กพ.59

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. พฤษภาคม.......พ.ศ. ...2559......

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..พฤษภาคม....................



2.บจ.เชยีงใหมํโฮมรีแพร์

 เสนอราคา 

2,770,0003.บจ.ลาภจรัส เสนอ

ราคา 2,771,157

4.หจก.เอ แอนด์ เอ็น 

เชยีงใหมํคอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา 

2,775,1575.หจก. ไทยธานี เอ็นจิ

เนียร่ิง เสนอราคา 

2,776,1576.บจ.อนิเตอร์เทค 

เทคโนโลยี เสนอราคา 

2,775,1577.หจก. เจ แอนด์ ซัน 

กร๏ป เสนอราคา 

2,776,157.118.หจก.ไทยบีเวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

2,776,157.114 จา๎งจดัท้า

โครงการพัฒนา

ระบบฯ

2,000,000.- จดัท้าเอง 1.ส้านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มช. เสนอราคา 

2,000,000.-

1.ส้านักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอราคา 2,000,000

5 จา๎งปรับปรุงหอ๎ง

อาํนหนังสือหอพัก

 40ปี

725,000.- 724,627.86 วธิคีัดเลือก 1.หจก.ปาริชาต 017 

บิวท์ เสนอราคา

587,430.-

หจก.ปาริชาต 107 บิวท์

 เสนอราคา587,430.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่124/2559

 ลงวนัที่ 11 

มีนาคม 25592.หจก นทีพายัพทิศ 

เสนอราคา 650,000.-

3.บ.โปรฟิวชั่น จ้ากัด 

เสนอราคา669,000.-

4.หจก.ไทยบีเวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

626,000.-



5.บ.เทพบูรพา การโยธา

 เสนอราคา694,200.-

6.บ.เอส แอล นานา

วสัดุภัณฑ ์เสนอราคา

682,502.-7.หจก.ว วฒันาประสบ

สุขกํอสร๎าง เสนอราคา

700,000.-8.หจก.บุศยพงศ์ เสนอ

ราคา713,567.-

9.หจก. ศรีจนิตา กรุ๏ป 

เสนอราคา685,000.-

6 จา๎งทางเชื่อม

อาคารหอพัก

เฮอืนทองกวาว

1,000,000.- 976,137.65 วธิคึัดเลือก 1.บริษัท ทีซัส ซีวลิ 

คอนสรัคชั่น เสนอราคา

 899,500.-

1.หจก. พีพีพีคอน เสนอ

ราคา791,800.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่75/2558 

ลงวนัที่10 

สิงหาคม25582.บ.ฐานวศิวกรรมและ

ธรุกิจ จ้ากัด เสนอราคา

905,109.563.หจก. ไทยบีเวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา972,630.-4.บ.อันนา เทรดดิ้ง 

จ้ากัด เสนอราคา

976,137.655.บ.เอส แอล นานา

วสัดุภัณฑ ์เสนอราคา

889,494.-6.หจก. พีพีพีคอน เสนอ

ราคา791,800.-

7 จา๎งปรับปรุง

หอ๎งน้้าองคก์ร/

ชมรมกลาง

นักศึกษา

514,000.- 513,720.62 วธิพีิเศษ 1.หจก.บุศยพงษ์ เสนอ

ราคา 510,000.-

1.หจก.บุศยพงษ์ เสนอ

ราคา 510,000.-

เนื่องจากเป็นงานจา๎งตํอเนื่อง 

เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวพัน

กับงานเดิมที่เคยด้าเนินการ

กํอสร๎างไปแล๎ว

เลขที่116/2559

 ลงวนัที่ 1 

มีนาคม 2559



8 จา๎งปรับปรุงถนน 

พัฒนาทางเท๎า 

เส๎นทางจกัรยาน

และปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ภายใน มช.

120,000,000.- 119,992,546.94 วธิทีางทาง

อเิล็กทรอนิกส์

1.บจ.ส เชยีงรายคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

116,500,000.-

1.บจ.ส เชยีงรายคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

116,500,000.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่46/2558 

ลงวนัที่ 31 

มีนาคม 2558

2.บจ.พีซีเอ็นแอสฟัลต์ 

เสนอราคา

119,592,000.-3.หจก.เชยีงใหมํ เอส.

พี.คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา119,692,000.-

4.บจ.ว.ีสถาปัคย์ เสนอ

ราคา119,742,000.-

9 จา๎งท้าความ

สะอาดพื้นที่

สํวนกลาง 

ด๎านหน๎า มช.

         2,017,216.66 1,998,538.72 วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนิกส์

 1.หจก.ธญัวรัตน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง เสนอราคา

1,844,000.-

 1.หจก.ธญัวรัตน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง เสนอราคา

1,844,000.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่14/2559 

ลงวนัที่ 13 

ตุลาคม 2559

 2.หจก.พรพิพิธ เสนอ

ราคา1,876,768.34

10 จา๎งท้าความ

สะอาดถนนสาย

หลักเฟส2

743,800.32 736,913.28 วธิคีัดเลือก 1.หจก.เอ พี คลีนนิ่ง 

เสนอราคา 629,160.-

1.หจก. ธญัวรัตน์ เสนอ

ราคา 598,000.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่15/2559 

ลงวนัที่ 13 

ตุลาคม 25582.หจก.พรพิพิธ เสนอ

ราคา 696,600.-

3.หจก. ธญัวรัตน์ เสนอ

ราคา 598,000.-

4.บ.เคว ีเฟสท์ จ้ากัด 

เสนอราคา 

725,888.-11 จดัซื้อคลอรีนเม็ด

ความเขม๎ขน๎ 65%

 งวดที่1

772,530.- 522,588.- วธิคีัดเลือก 1.บ.โมวกิ อนิเตอร์เทรด

 เสนอราคา522,588.-

1.บ.วทิย์คอร์ป โปรดักส์ 

เสนอราคา 480,216.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่71/2558 

ลงวนัที่ 23 มิย.
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2.บ.เคมีคอล เนทเวอร์ค

 เสนอราคา 

487,278.-3.บ.พาร์เวล อนิเตอร์

เนชั่นแนล เสนอราคา 

501,402.-4.หจก. คศา เสนอราคา

 526,119.-

5.หจก.พีพีเอส แชทกา 

เสนอราคา 521,400.-

6.บ.วทิย์คอร์ป โปรดักส์

 เสนอราคา 480,216.-

12 จา๎งท้ากระเป๋า

สะพาย

206,500.- 206,500.- วธิพีิเศษ 1.บ.ฮอพบอน จ้ากัด 

เสนอราคา 206,500.-

1.บ.ฮอพบอน จ้ากัด 

เสนอราคา 206,500.-

เสนอราคาต่้าสุด ใบสั่งจา๎งเลขที่ 

129/2559 ลง

วนัที่ 12 เมษายน2.บ.พันธว์าดี จ้ากัด 

เสนอราคา 254,660.-

3.บ.เอเชยีทรานส์ 

เซอร์วสิ เสนอราคา 

235,935.-13 จา๎งพิมพ์ขาํวสาร 

มช.รายสัปดาห์

900,000.- 957,008.- วธิคีัดเลือก 1.หจก.เชยีงใหมํ โรง

พิมพ์แสงศิลป์ เสนอ

ราคา 860,000.-

1.บริษัท สมาร์ทโคตติ้ง 

แอนด์ เซอร์วสิ เสนอ

ราคา 530,400.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่ 11/2559

 ลงวนัที่ 19 

ตุลาคม 25582.บ.เลิศมาร์เก็ตติ้ง 

เสนอราคา 937,534.-

3.บริษัท สมาร์ทโคตติ้ง

 แอนด์ เซอร์วสิ เสนอ

ราคา 530,400.-14 จา๎งพิมพ์ขาํวสาร

ทองกวาว

287,700.- 287,700.- วธิพีิเศษ 1.หจก.นันทการนต์ 

กราฟฟิค การพิมพ์ 

เสนอราคา 287,700.-

1.หจก.นันทการนต์ 

กราฟฟิค การพิมพ์ 

เสนอราคา 287,700.-

การด้าเนินการจดัซื้อจดัจา๎ง

ตามขอ๎บังคับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํขอ๎ 

11(3)

เลขที่ 10/2559

 ลงวนัที่ 13 

ตุลาคม 2558

15 จดัซื้อคลอรีนเหลว

 จ้านวน 3,600 

กิโลกรัม

169,488.- 169,488.- วธิพีิเศษ 1.บริษัท อนิเตอร์พรีทีฟ

 จ้ากัด เสนอราคา 

132,894.-

1.บริษัท อนิเตอร์พรีทีฟ

 จ้ากัด เสนอราคา 

132,894.-

การจดัซื้อจดัจา๎งตาม

ขอ๎บังคับมช.วาํด๎วยการพัสดุ 

ขอ๎14(ข)

ใบสั่งซื้อเลขที่

48151 ลงวนัที่

 28 มกราคม 



16 จา๎งตัดต๎นไม๎แนว

เสาไฟฟ้าแรงสูงฝ่ัง

เชงิดอย

296,300.- 296,261.28 วธิพีิเศษ 1.นายเดช  ศรีบุญเรือง 

เสนอราคา 295,173.-

1.นายเดช  ศรีบุญเรือง 

เสนอราคา 295,173.-

การจดัซื้อจดัจา๎งตาม

ขอ๎บังคับมช.วาํด๎วยการพัสดุ 

ขอ๎14(ข)

ใบสั่งจา๎งเลขที่

48344 ลงวนัที่

 16 กุมภาพันธ ์

255917 จา๎งเหมาบริการ

รถตูป๎รับอากาศ 

จ้านวน 2 คัน

2,390,400.- วธิพีิเศษ บ.ภัทรลิสซิ่ง จ้ากัด 

เสนอราคา 

2,361,600.-

บ.ภัทรลิสซิ่ง จ้ากัด 

เสนอราคา 

2,361,600.-

เป็นพัสดุที่ต๎องจา๎งเรํงดํวน 

หากจดัหาลําชา๎อาจเสียหาย

แกํมหาวทิยาลัย

เลขที่54/2556 

ลงวนัที่ 31 

พฤษภาคม.2556

18 จดัซื้อสารโพลี

อลูมิเนียมคลอไรด์

 PAC

1,694,880.- 1,271,160.- วธิคีัดเลือก บริษัทสยามเอเชยี เคมิ

คอล อนิดัสตร้ี จ้ากัด 

เสนอราคา 

1,384,152.-

บริษัทสยามเอเชยี เคมิ

คอล อนิดัสตร้ี จ้ากัด 

เสนอราคา 

1,370,000.-

ผํานการคัดเลือกคุณสมบัติ

ทางด๎านเทคนิค

เลขที่85/2558 

ลงวนัที่ 23 

กันยายน 2558

บริษัท เคมีคอล เนท

เวร์ิค (ไทยแลนด)์ จ้ากัด

(ไมํผานการคัดเลือกด๎าน

เทคนิค)19 จา๎งกํอสร๎าง

อาคารส้านักงาน 

หนํวยไฟฟ้า

3,444,200.- 3,443,263.02 วธิกีารทาง

อเิล็กทรอนิกส์

1.บจ.สตรัคเจอร์ ดีไซน์ 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา 

3,425,000.-

1.บจ.สตรัคเจอร์ ดีไซน์ 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา 

3,425,000.-

เสนอราคาต่้าสุด เลขที่ 87/59 ลง

วนัที่ 30 ธนัวาคม

 2558

2.บจ.เอส.แอล นานา

วสัดุภัณฑ ์เสนอราคา 

3,431,263.-3.หจก.ไขแํก๎วอาร์คเิทค 

เสนอราคา 

3,437,260.-4.หจก.ว.วฒันาประสบ

สุข เสนอราคา 

3,437,263.-5.บจ.อันนา เทรดดิ้ง 

เสนอราคา 

3,437,263.026.บจ.เอ็มดี ไอเดีย 

เสนอราคา 

3,437,263.0220 จา๎งปรับปรุงพื้น

หอ๎งอาํนหนังสือ

หอพัก 40ปี

725,000.- 724,627.86 วธิคีัดเลือก 1.หจก.ปาริชาต 017 

บิวท์ เสนอราคา 

587,430.-

1.หจก.ปาริชาต 017 

บิวท์ เสนอราคา 

587,430.-

เสนอราคาต่้าสุด ใบสั่งจา๎งเลขที่

6723 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 



2.หจก.นทีพายัพทิศ 

เสนอราคา 650,000.-

3.บ.โปรฟิวชั่น เสนอ

ราคา669,000.-

4.หจก.ไทยบีเวอร์ เสนอ

ราคา626,000.-

5.บ.เทพบูรพาโยธาการ 

เสนอราคา 694,200.-

6.บ.เอส แอลนานา 

วสัดุภัณฑ ์เสนอราคา

682,502.-7.หจก.ว วฒันาประสพ

สุข เสนอราคา 

700,000.-8.หจก.บุศยพงศ์ เสนอ

ราคา 713,567.-

9.หจก.ศรีจนิตากรุ๏ป 

เสนอราคา 685,000.-

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน1 จัดซื้อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์

ส้าหรับ

ประมวลผล

1,500,000.- 1,398,564.- วิธีคดัเลอืก 1.บ. ดดีคีวอลติี้ 

โปรดกัส ์จ้ากดั 

เสนอราคา รายการ

ที1่-4 

1.รายการที่ 1-3 บ.

ชิชาง เสนอราคา 

1,079,300.-

เสนอราคาต่้าสดุในแตลํะ

รายการ

เลขที่

131/2559 

ลงวันที่ 8 

เมษายน 2559

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..มิถุนายน ....................

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. มิถุนายน.......พ.ศ. ...2559......



2.บ. ไอโดนอน 

จ้ากดั เสนอราคา 

รายการที1่ 

990,600.-

2.รายการที่ 4 บ.ดี

ดคีวอลติี้ โปรดกัส ์

เสนอราคา 

186,800.-3.บ. ชิชาง เสนอ

ราคารายการที1่-4

 1,458,900.-2 จ๎างพมิพ์

ขาํวสาร มช. 

รายสปัดาห์

900,000.- 957,008.- วิธีคดัเลอืก 1.บริษทั สมาร์ท 

โคตติ้ง แอนด ์

เซอร์วิส จ้ากดั เสนอ

ราคา 530,400.-

1.บริษทั สมาร์ท 

โคตติ้ง แอนด ์

เซอร์วิส จ้ากดั เสนอ

ราคา 530,400.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

11/2559 ลง

วันที่ 19 

ตลุาคม 25582.หจก. เชียงใหมํ

โรงพมิพแ์สงศลิป ์

เสนอราคา 3.บ. เลศิมาร์เกต็ติ้ง

 จ้ากดั เสนอราคา 

937,534.-3 จัดซื้อลฟิท์

โดยสารอาคาร

ส้านกังาน 2 

พร๎อมตดิตัง้

1,400,000.- 1,455,200.- วิธีคดัเลอืก 1.บริษทั ล๏อกซเลย์ 

จ้ากดั (มหาชน) 

เสนอราคา 

1,400,000.-

1.บริษทั ล๏อกซเลย์ 

จ้ากดั (มหาชน) 

เสนอราคา 

1,400,000.-

 เปน็ไปตามขอ๎ก้าหนด 

ถกูตอ๎งตามที่

มหาวิทยาลยัก้าหนดทกุ

ประการ

เลขที่ 

93/2558 ลง

วันที่ 30 

กนัยายน 

25582.บริษทั จาร์ดนีชินด์

เลอํร์

สวํนบริษทั ที่2และ3 

ขาดคณุสมบตัผ๎ูิเสนอราคา

3.บริษทั มติซบูชิิ

4 จัดซื้อสาร

คลอรีนชนดิเมด็

508,464 480,216.- วิธีคดัเลอืก 1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

 คศา เสนอราคา 

522,588.-

1.บริษทั เวิลด ์เคมี

คอล เอ็นเตอร์ไพรส ์

จ้ากดั เสนอราคา 

475,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

140/2559 

ลงวันที่ 4 

พฤษภาคม 



2.บริษทั เวิลด ์เคมี

คอล เอ็นเตอร์ไพรส ์

จ้ากดั เสนอราคา 

480,216.-

5 ซื้อเคร่ือง

ไมโครคอมพวิเต

อร์ จ้านวน 3 

รายการ

1,500,000.- 1,398,564.- วิธีคดัเลอืก 1.บ. ดดีคีวอลติี้ 

โปรดกัส ์จ้ากดั 

เสนอราคา รายการ

ที1่-4 

1.รายการที่ 1-3 บ.

ชิชาง เสนอราคา 

1,079,300.-

เสนอราคาต่้าสดุในแตลํะ

รายการ

เลขที่

130/2559 

ลงวันที่ 8 

เมษายน 25592.บ. ไอโดนอน 

จ้ากดั เสนอราคา 

รายการที1่ 

990,600.-

2.รายการที่ 4 บ.ดี

ดคีวอลติี้ โปรดกัส ์

เสนอราคา 

186,800.-3.บ. ชิชาง เสนอ

ราคารายการที1่-4

 1,458,900.-6 จ๎างเดนิทอํ

ประปา HDPE 

ขนาด 200 มม.

5,048,524.72 5,048,524.72 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น 

4,999,000.-

1.ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น 

4,999,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

114/2559 

ลงวันที่ 29 

กมุภาพนัธ์ 2.หจก. สธุา กรุ๏ป 

เสนอราคา 

5,027,0003.หจก.ล้าปางไบร์ 

เสนอราคา 

5,035,000.-
4.หจก.เจแอนดซ์นั

กรุ๏ป เสนอราคา 

5,038,524.-5.หจก.ทรัพย์ธนพงษ์

 เสนอราคา 

5,038,524.72

6.หจก. ช ศกัดิ์สทิธิ์

ธนวัฒน ์เสนอราคา



7.บจ. ดดี ีเอ็นจิ

เนยีร่ิงแอนดซ์พัพลาย

7 จ๎างกอํสร๎างร้ัว

ทบึตดิล้าหว๎ย

แมเํหี๊ยะใน

571,500.- 571,483.01 วิธีคดัเลอืก 1.บ.เอ็มด ีไอเดยี 

เสนอราคา 

571,400.-

1.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 567,100.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

121/2559 

ลงวันที่ 14 

มนีาคม 25592.หจก. ว.วัฒนา

ประสบสขุ กอํสร๎าง 

เสนอราคา 
3.หจก.เอส.แอล 

นานา วัสดภุณัฑ ์

เสนอราคา 4.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 567,100.-5.หจก.ศรีจินตา 

กรุ๏ป เสนอราคา 

587,112.73

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื

จา้ง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..กรกฎาคม...................

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. กรกฎาคม.......พ.ศ. ...2559......



1 จ๎างปรับปรุง

พื้นที่เพื่อสร๎าง

สนามกฬีา

ภายในศนูย์วิจัย

สาธิตและ

ฝึกอบรม

การเกษตรแมํ

4,119,500 4,113,504.00 e-Auction 1.บริษทัธราวิทย์ 

คอนสตรัคชั่น จ้ากดั 

เสนอราคา 

4,050,000

1.บริษทัธราวิทย์ 

เสนอราคา 

3,890,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

138/2559 

ลงวันที่ 22 

เมย.59

2.หจก. พนธกร การ

โยธา เสนอราคา 

4,089,500

2 จ๎างพมิพ์

นติยสาร 

CMUSR ฉบบั

ภาษาอังกฤษ

267,000 257,966.66 พเิศษ 1.บริษทัโลกสขีาว 

เสนอราคา 

225,000

1.บริษทัโลกสขีาว 

เสนอราคา 

225,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

154/2559 

ลงวันที่ 26 

พค.59

2.ร๎าน ค ีแอณนท ์

พร้ินติ้ง เสนอราคา 

260,000

3.บจก.เฟซโิซ กรุ๏ป 

เสนอราคา 

288,9003 จัดซื้อเตยีง

นอนพร๎อม

เคร่ืองนอน

224,200 218,500 พเิศษ 1.หจก.เชียงใหมํ

อสีานบา๎นเฮา เสนอ

ราคา 218,500

1.หจก.เชียงใหมํ

อสีานบา๎นเฮา เสนอ

ราคา 218,500

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

151/2559 

ลงวันที2่3 

พค.59

2.บิ๊กวัน เฟอร์นเิจอร์

 เสนอราคา 

237,500



3.ร๎านสห 

เฟอร์นเิจอร์ เสนอ

ราคา 245,1004 จัดซื้ออุปกรณ์

เดนิสายไฟฟา้

แรงต่้า

298,882.- 298,882 วิธีพเิศษ 1.บริษทั อนิลายน ์

ซพัพลายส ์จ้ากดั 

เสนอราคา

300,061.17

1.บริษทัเอเชียการ

ไฟฟา้ จ้ากดั เสนอ

ราคา298,882

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

146/2559 

ลงวันที่ 27 

พค.59

2.บริษทัเอเชียการ

ไฟฟา้ จ้ากดั เสนอ

ราคา298,882

3.บริษทัเอสพเีอ็น 

อเิลคทริค จ้ากดั 

เสนอราคา

301,115.125 จ๎างบ้ารุงรักษา

ตน๎ไม๎

1,248,243.48 1,236,685.67 วิธีพเิศษ 1.ร๎าน นวลสมพงษ ์

เสนอราคา 

1,220,000

1.ร๎าน นวลสมพงษ ์

เสนอราคา 

1,220,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

144/2559 

ลงวันที่ 16 

พค.59

2.หจก.นอร์ทเทร์ิน 

แอสเสท กรุ๏ป เสนอ

ราคา 1,501,852

6 จัดซื้ออุปกรณ์

งานเดนิ

สายไฟฟา้แรงต่้า

302,629.17 298,882.- วิธีพเิศษ 1.บ.อนิลายน ์ซพั

พลาย เสนอราคา 

302,629.17

1.บ.อนิลายน ์ซพั

พลาย เสนอราคา 

302,629.17

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

146/2559 

ลงวันที่ 27 

พค.59



2.บจก.เอเชียการ

ไฟฟา้ เสนอราคา 

307,852

7 จัดซื้อโซฟา

รับแขก

114,550.- 151,550.- วิธีพเิศษ 1.ร๎านสห

เฟอร์นเิจอร์ เสนอ

ราคา 159,600.-

หจก.เชียงใหมอํสีาน

บา๎นเฮา เสอนราคา 

144,550.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

150/2559 

ลงวันที2่7 

พค.2559

2.ร๎านบิ๊กวัน  

เฟอร์นเิจอร์ เสนอ

ราคา 150,500.-

3.หจก.เชียงใหมํ

อสีานบา๎นเฮา เสอน

ราคา 144,550.-

8 จัดซื้อวัสดงุาน

ปรับปรุงภมูิ

ทศันบ์ริเวณ

รอบอาคาร

ส้านกังานหลงั

ที2่

123,675.- 123,171.75 วิธีพเิศษ 1.หจก.ทรัพย์มงคล

99 เสนอราคา 

123,171.75

1.หจก.ทรัพย์มงคล

99 เสนอราคา 

123,171.75

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

149/2559 

ลงวันที่ 26 

พค.59

2.หจก.นอร์ทเทร์ิน 

แอสเสท กรุ๏ป เสนอ

ราคา 144,699.75



9 จ๎างพมิพมิพ์

ขาํวสาร

ทองกวาว

287,700.- 287,700.- วิธีพเิศษ 1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

 นนัทกานตก์ราฟฟคิ 

เสนอราคา 

287,616.-

1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั 

นนัทกานตก์ราฟฟคิ 

เสนอราคา 

287,616.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

10/2559 ลง

วันที่ 13 ตค.
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10 จ๎างกอํสร๎าง

อาคาร

ส้านกังานหนวํย

ไฟฟา้

3,444,200.- 3,443,263.02 e-Auction 1.บ.สตรัคเจอร์ 

ดไีซน ์แอนด ์คอน

สตรัคชั่น เสอนราคา

 3,425,000

1.บ.สตรัคเจอร์ 

ดไีซน ์แอนด ์คอน

สตรัคชั่น เสอนราคา

 3,425,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

87/2559 ลง

วันที่ 30 

ธันวาคม 

25582.บ.เอสแอลนานา

วัสดภุณัฑ ์เสนอ

ราคา3,431,263

3.หจก.ไขแํกว๎อาร์คิ

เทค เสนอราคา

3,437,260

4.หจก.ว.วัฒนา

ประสบสขุ เสนอ

ราคา 3,437,236

5.บ.อันนาเทรดดิ้ง 

เสนอราคา 

3,437,2366.บ.เอ็มดไีอเดยี

เสนอราคา

3,437,263



11 จ๎างปรับปรุง

อาคารเรือน

รับรองอาํงแกว๎

11,250,000 10,807,039 วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บจ.ซมิพลฟิาย 

พร็อพเพอร์ตี้ เสนอ

ราคา9,399,999

1.บจ.ซมิพลฟิาย 

พร็อพเพอร์ตี้ เสนอ

ราคา9,399,999

เสนอราคาต่้าสดุ 93/2559 ลง

วันที่ 13 

มกราคม 25592.บจ.วิษณุโชค 

เสนอราคา

9,944,499

3.บจ.เอส พ ีเอ็นอิ

เลก็ทริค เสนอราคา

10,000,000

4.หจก.ว วัฒนา

ประสบสขุ เสนอ

ราคา10,699,989

5.บจ.อันนา เทรดดิ้ง

 เสนอราคา

10,700,000

6.บจ.ทเีอ็ม ฟวิเจอร์ 

เสนอราคา

10,787,039

7.บจ.เอ็มด ีไอเดยี 

เสนอราคา 

10,787,039

12 จ๎างกอํสร๎าง

อาคารจอดรถ 

ประตวูิจิตรศลิป์

173,400,000 ################# e-Auction 1.บจ.เชียงใหมริํม

ดอย เสนอราคา

160,584,259

1.บจ.เชียงใหมริํม

ดอย เสนอราคา

160,584,259

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

92/2559 ลง

วันที่ 12 มค.
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2.บมจ.ทศพร เอ็นจิ

เนยีร่ิง กรุ๏ป เสนอ

ราคา 

160,983,0003.บจ.ไทยไดโฮ 

เสนอราคา 

160,984,000

4.บจ.ซวีิล พ ีเสนอ

ราคา

160,984,2595.บมจ.เอ็นแอลดี

เวลลอปเมนต ์เสนอ

ราคา

160,984,259.97

6.บจ.ไทย อนิเตอร์ 

คอนตเินนตลั เสนอ

ราคา

160,984,259.97

7.บจ.ไอเอสโอ เอ็นจิ

เนยีร่ิง เสนอราคา

160,984,259.97

8.บจ.วี.สถาปตัย์ 

เสอนราคา

160,984,259.97

13 งานจ๎างตดิตัง้

ไฟฟา้สนามกฬีา

116,795.- 116,795.- วิธีพเิศษ 1.หจก.นวิเคลยีร์ 

ซพัพลาย เสนอ

ราคา116795.-

1.หจก.นวิเคลยีร์ 

ซพัพลาย เสนอราคา

116795.-

เลขที่

157/2559

ลงวันที่ 13 

มยิ.59



14 จ๎างท้าความ

สะอาดพื้นที่

สวํนกลาง

2,017,216.66 1,998,538.72 e-Auction 1.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา

1,844,000.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา

1,844,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

14/2559 ลง

วันที่ 13 ตค.

582.หจก.พรพพิธิ 

เสนอราคา 

1,876,768.34

15 จ๎างท้าความ

สะอาดถนน

สายหลกัเฟส 2

743,800.32 736,913.28 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.เอพคีลนีนิ่ง 

ซพัพลายส ์เสนอ

ราคา629,160.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

598,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

15/2559 ลง

วันที่ 13 ตค.
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2.หจก.พรพพิธิ 

เสนอราคา

696,600.-

3.หจก.ธัญวรัตน ์

เสนอราคา 

598,000.-

4.บ.เควี เฟสท ์

จ้ากดั เสนอราคา 

725,888.-

16 จ๎างตดิตัง้ไฟฟา้สนามกฬีา116,795.- 116,795.- วิธีพเิศษ 1.ร๎านสหไฟฟา้ 

เชียงใหม ํเสนอราคา

130,145.-

2.หจก.นวิเคลยีร์ 

ซพัพลาย เสนอราคา

 116,795.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

157/2559 

ลงวันที่ 13 

มยิ.59

2.หจก.นวิเคลยีร์ 

ซพัพลาย เสนอราคา

 116,795.-



17 งานจ๎างเดนิทอํ

เมนน้้าประปา

คณะ

วิทยาศาสตร์

ถงึหอพกัหญงิ

อาคาร3

4,713,500 4,713,370.77 e-Auction 1.หจก.เจแอนดซ์นั

กรุ๏ป เสนอราคา

4,413,370

1.บ.ดดีเีอ็นจิเนยีร่ิง 

เสนอราคา

3,035,400

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

122/2559 

ลงวันที่ 18 

มนีาคม 2559

2.บ.พเีอส เพาเวอร์

ลายส ์เสนอราคา

4,200,000

3.หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา

4,198,000

4.บ.สยิามา เสนอ

ราคา 3,700,000

5.บ.ลาภจรัส เสนอ

ราคา3,439,000

6.บ.เชียงใหมโํฮมรี

แพร์ เสนอราคา

3,290,000

7.บ.ดดีเีอ็นจิเนยีร่ิง 

เสนอราคา

3,035,400

8.หจก.ล้าปางไบร์ 

เสนอราคา

3,048,000



9.หจก.ไทยธาน ีเอ็น

จิเนยีร่ิง เสนอราคา

4,300,000

18 จ๎างเดนิทอํเมน

น้้าประปา 

บริเวณหอ

นาฬกิาถงึ

ปั๊มน้้ามนั ปตท.

5,048,524.72 5,048,524.72 e-Auction 1.หจก.ไทยบเีวอร์ 

เสนอราคา

4,999,000

1.บจ.ดดี ีเอ็นจิเนยีร่ิง

 เสนอราคา

4,890,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

114/2559 

ลงวันที่ 29 

กมุภาพนัธ์ 

2559
2.หจก.สธุากรุ๏ป 

เสนอราคา

5,027,000

3.หจก.ล้าปางไบร์ 

เสนอราคา

5,035,000

4.หจก.เจแอนดซ์นั 

กรุ๏ป เสนอราคา

5,038,524

5.หจก.ทรัพย์ธนพงษ์

 เสนอราคา

5,038,524.72

6.หจก.ชศกัดสืทิธิ์ 

เสนอราคา

7.บจ.ดดี ีเสนอราคา

4,890,000



19 จ๎างกอํสร๎างโรง

จอดรถยนต์

ประจ้าศนูย์

การศกึษา

มหาวิทยาลยัเชีย

งใหมํ

500,000 498,654.31 วิธีพเิศษ 1.บ.บา๎น1243 

จ้ากดั เสนอราคา

475,000

1.บ.บา๎น1243 

จ้ากดั เสนอราคา

475,000

ตามขอ๎บงัคบั14(ข) การ

จัดซื้อจัดจ๎างพสัดทุี่มกีาร

ผลติจ้าหนาํยหรือ

ใหบ๎ริการทั่วไปและมี

วงเงนิการจัดซื้อจัดจ๎าง

คร้ังหนึ่งไมเํกนิ 500,000

เลขที่

145/2559 

ลงวันที่ 23 

พค.59

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. สิงหาคม.......พ.ศ. ...2559......

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..สิงหาคม...................



1 จ๎างกอํสร๎าง

อาคารหอพกั

นกัศกึษา 2 

หลงั ล้าพนู 

งวดที่1

59,569,800.- 59,539,694.16 e-Auction บ.เชียงใหมริํมดอย

จ้ากดั เสนอราคา 

59,339,000.-

บริษทั เชียงใหมริํม

ดอย จ้ากดั เสนอ

ราคา 

59,339,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ 103/2559 

ลงวันที่ 28 

มค.59

บ. วี.สถาปตัย์ เสนอ

ราคา 

59,439,694.162 จัดซื้อคลอรีน

ชนดิเมด็ความ

เขม๎ขน๎ 65%

508,464.- 480,216.- วิธีคดัเลอืก 1.หจก. คศา เสนอ

ราคา 522,588.-

1.บ. เวิลด ์เคมคีอล 

เอ็นเตอร์ไพรส ์เสนอ

ราคา 475,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

140/2559 

ลงวันที่ 4 พค.
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2.บ. เวิลด ์เคมคีอล 

เอ็นเตอร์ไพรส ์เสนอ

ราคา 480,216.-

3 งานจ๎างท้าทอํ

ระบายน้้าฝน

แนวตัง้อาคาร

ส้านกังาน

710,100.- 709,716.29 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 697,640.-

1.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 660,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

104/2559 

ลงวันที2่9 

มนีาคม 2559

2.บ. เอสแอลลนา

นาวัสดภุณัฑ ์จ้ากดั 

เสนอราคา 

709,008.-



3.หจก.ป.ธีรกอํสร๎าง

 เสนอราคา 

710,000.-4.หจก.บศุยพงศ ์

เสนอราคา 

722,857.234 งานขุดลอก

ตะกอนทราย

และซอํมแซม

ระบบระบายน้้า

เขือ่นกกัทราย

อาํงเกบ็น้้าอาํง

แกว๎

2,000,000.- 1,999,813.70 วิธีคดัเลอืก 1.หา๎งฯ วาส 2007

 เสนอราคา 

988,000.-

1.หา๎งฯ บรูณ์พนัธ์

กอํสร๎าง 

780,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

137/2559 

ลงวันที่ 19 

เมษายน 2559

2.หา๎งฯ พรวิษณุกรม

 บลิติ้ง เสนอราคา 

1,690,000.-

3.หา๎งฯ ทศันจักร

กอํสร๎าง 

796,000.-4.หา๎งฯ บรูณ์พนัธ์

กอํสร๎าง 

780,000.-



5.หา๎งฯ เอ แอนด ์

เอ็นเชียงใหมคํอน

สตรัคชี่น เสนอราคา

 1,739,000.-

6.หา๎งฯ สธุากรุ๏ป 

เสนอราคา 

1,750,000.-7.หา๎งฯ สยามไทย

พฒันา เสนอราคา 

1,250,000.-

5 จ๎างกอํสร๎าง

อาคาร

ส้านกังาน หลงั

ที3่

50,051,500.- 47,848,020.45 e-Auction 1.บ. ส.ใจด ีคอน

สตรัคชั่น จ้ากดั 

เสนอราคา 

47,520,000

1.บ. ส.ใจด ีคอน

สตรัคชั่น จ้ากดั 

เสนอราคา 

47,520,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

120/2559 

ลงวันที่ 11 

มนีาคม 2559

2.บ. เชียงใหมริํม

ดอย จ้ากดั เสนอ

ราคา 

47,668,020.453.หจก.อยํูสขุ

กอํสร๎าง เสนอราคา

 47,754,020.45

4.หจก.ศรีสนิ

กอํสร๎าง เสนอราคา

 47,758,020.45



5.บ. วี.สถาปตัย์ 

จ้ากดั เสนอราคา 

47,758,020.45

6.หจก. อ.ทวี 

กอํสร๎าง เสนอราคา

 47,758,020.45

6 จ๎างที่ปรึกษา

ออกแบบ

ตกแตงํภายใน

อาคาร

ส้านกังาน 2

498,300.- วิธีพเิศษ 1.บริษทั หนึ่งบวก

หนึ่ง ซนิเนอร์จี 

จ้ากดั เสนอราคา 

498,300.-

1.บริษทั หนึ่งบวก

หนึ่ง ซนิเนอร์จี จ้ากดั

 เสนอราคา 

498,300.-

ตามขอ๎บงัคบัฯ ขอ๎58(1)

 การจ๎างออกแบบและ

ควบคมุงานกอํสร๎าง โดย

วิธพเิศษ ไดแ๎กกํารจ๎าง

คร้ังหนึ่ง ซึง่มวีงเงนิคาํ

กอํสร๎างตามโครงการ

หนึ่งๆ ไมเํกนิ 

100,000,000 บาท

เลขที่

12/2559 ลง

วันที่ 14 

ตลุาคม 2558



7 จ๎างย๎ายแนว

และปรับปรุง

อุปกรณ์ระบบ

ไฟฟา้แรงสงู 

22KV ในไรํแมํ

เหี๊ยะ

3,500,000.- 3,493,692.09 e-Auction 1.หจก.ศภุกติติ์การ

ไฟฟา้ เสนอราคา 

1,872,500.-

1.หจก.ศภุกติติ์การ

ไฟฟา้ เสนอราคา 

1,872,500.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

132/2559 

ลงวันที่ 7 

เมษายน 2559

2.บ.เอส พ ีเอ็น 

อเิลคทริค เสนอ

ราคา 2,320,000.-

3.หจก.มลัตเิคลิ ลาจ

เนจ็ เสนอราคา 

2,299,999.-

4.บ.บาเนยี จ้ากดั 

เสนอราคา 

3,474,000.-5.บ.พ.ีเอส.เพาเวอร์

ลายส ์จ้ากดั เสนอ

ราคา2,700,000.-

6.บ.อาร์ เอ็ม เอส 

พาวเวอร์ จ้ากดั 

เสนอราคา

3,100,000.-



7.หจก. เอ็ม.ท.ีจี.

อเีลคทริค เอ็นจิ

เนยีร่ิง เสอนราคา 

2,373,652.-8.บ.อนิเตอร์เทค 

เทคโนโลยี จ้ากดั 

เสนอราคา 

3,460,000.-

9.บ.แอ็ดวานซ ์

อคิคปิเมน๎ท ์เสนอ

ราคา โซลชูั่น เสนอ

ราคา 2,228,000.-

10. บ. ควิ ท ีซ ี

เซอร์วิส เชียงใหม ํ

เสอนราคา 

2,290,00011.บ.เค.ท.ีเทคนคิ

คอลซพัพลายส ์

จ้ากดั เสนอราคา 

2,189,220.-12.บ.เอ็นจิเนยีร่ิง 

ไซน ์จ้ากดั เสนอ

ราคา2,900,000.-

13 บ. แอลแมกซ ์

จ้ากดั เสนอราคา 

2,390,000.-



14.บ. ไพรมเินนท ์

เอ็นจิเนยีร่ิง เซอร์วิส

 จ้ากดั เสนอราคา 

3,469,692.-

15.บ. ไทยสวัสดิ์ ซสี

เตม็ส ์จ้ากดั เสนอ

ราคา 2,600,000.-

16.บ. สนิทวีเอ็นจิ

เนยีร่ิง จ้ากดั เสนอ

ราคา 2,400,000.-

17.หจก.เออาร์อาร์ 

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 2,481,509.-

8 จ๎างบ้ารุงรักษา

ตน๎ไมท๎ี่ย๎าย

จากพื้นที่

เตรียมการ

กอํสร๎างอาํง

เกบ็น้้าหว๎ยตาด

ชมภู

1,248,243.48 1,236,685.67 วิธีพเิศษ 1.ร๎านนวลสมพงศ ์

เสนอราคา 

1,220,0000.-

1.ร๎านนวลสมพงศ ์

เสนอราคา 

1,220,0000.-

เสนอราคาต่้าสดุและ

เสนออยํูในวงเงนิ

งบประมาณ

เลขที่ 

144/2559 

ลงวันที่ 16 

พฤษภาคม 

2559



2.หจก.นอร์ทเทร์ิน 

แอสเสท กรุ๏ป เสนอ

ราคา 1,501,852.-

9 จ๎างพมิพ์

วารสารลกูช๎าง

สมัพนัธ์

3,315,000.- 2,870,000.- วิธีพเิศษ 1.บริษทั นพบรีุการ

พมิพจ์้ากดั เสนอ

ราคา 3,180,000.-

1.บริษทั นพบรีุการ

พมิพ ์จ้ากดั เสนอ

ราคา 3,180,000.-

เนื่องจากการด้าเนนิการ 

ตอ๎งการผ๎ูประกอบการที่

มฝีีมอืเฉพาะ มคีวาม

ช้านาญพเิศษ มคีวาม

ตอํเนื่องในการท้างาน 

และเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของมหาวิทยาลยั

เลขที่

51/2558ลง

วันที่ 16 

เมษายน 2558

10 จ๎างท้าผนงั

ดา๎นขา๎งลฟิท ์

อาคาร

ยุทธศาสตร์

วิธีพเิศษ ใบสั่งจ๎างเลขที่

 49191 ลง

วันที่ 31 พค.
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แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..กันยายน...................

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. กันยายน......พ.ศ. ...2559......



ล าดับ

ท่ี

งานจัดซื้อหรอื

จัดจ้าง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรอืจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรปุ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรอื

ข้อตกลงในการ

ซื้อ หรอืจ้าง1 จ๎างปรับปรุง

หลงัคาคลมุพื้น

ชัน้ดาดฟา้หอ

ชาย 5

2,800,000.- 2,741,722.16 วิธีพเิศษ 1.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 3,688,290

1.บ.เทพบรูพาโยธา

การ เสนอราคา 

2,520,000.-

เสนอราคาต่้าสดุและ

เสนอราคาอยํูในวงเงนิ

งบประมาณที่มอียํู

เลขที่

162/2559 

ลงวันที่ 8 กค.

59

2.หจก.บศุยพงศ ์

เสนอราคา 

3,815,553.72

3.บ.เทพบรูพาโยธา

การ เสนอราคา 

2,520,000.-

2 จ๎างเดนิทอํเมน

น้้าประปา 

HDPE ขนาด 

63 มม.และ 

160 มม.

1,487,410.98 1,487,410.98 วิธีคดัเลอืก 1.บ.ดดี ีเอ็นจิเนยีร่ิง

 แอนด ์ซพัพลายส ์

เสนอราคา 

1,204,043.-

1.หจก.ล้าปางไบร์ 

เสนอราคา 

1,089,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

148/2559 

ลงวันที่ 31 

พฤษภาคม 

2559



2.หจก.ไทยบเีวอร์ 

คอนสตรัคชั่น เสนอ

ราคา 1,345,000.-

3.บ.เอสพเีอ็น 

อเิลก็ทริค จ้ากดั 

เสนอราคา 

1,350,000.-

4.หจก. ทเีอสซ ีวอ

เตอร์ซพัพลายส ์

เสนอราคา 

1,440,000.-

5.หจก.ล้าปางไบร์ 

เสนอราคา 

1,089,000.-

3 เคร่ืองตกัขยะ

พร๎อมสายพาน

ตอํเนื่อง

1,320,000.- 1,318,240.- วิธีคดัเลอืก 1.บ.จันทรชาต ิเอ็นจิ

เนยีร่ิง เสนอราคา 

948,000.-

1.บ.จันทรชาต ิเอ็นจิ

เนยีร่ิง เสนอราคา 

948,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่

139/2559 

ลงวันที่ 3 

พฤษภาคม 

2559



2.หจก.พทีเีอส 

จักรกล เสนอราคา 

1,155,600.-

3.บ.อัลเจนเทค 

เสนอราคา 

1,165,000.-

4.หจก.ศนูย์ศกึษา

ภณัฑ ์เสนอราคา 

1,100,000.-

4 จ๎างปรับปรุง

พื้นที่เพื่อสร๎าง

สนามกฬีา

ภายในศนูย์วิจัย

สาธิตและ

ฝึกอบรม

การเกษตรแมํ

เหี๊ยะ

4,119,500.- 4,113,504.- วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิ

ส์

1.บ.ธาราวิทย์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 4,050,000.-

1.บ.ธาราวิทย์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา

 3,890,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ 138/2559 

ลงวันที่ 22 

เมษายน 2559



2.หจก.พนธกร การ

โยธา เสนอราคา 

4,089,500.-

5 จัดซื้อรถน้้า

เอนกประสงค์

2,500,000.- 2,450,000.- e-Auction 1.บ.ฤทธิกร 

วิศวกรรม จ้ากดั 

เสนอราคา 

2,480,000.-

บริษทั เอ็มด ีทรัค 

เอ็นจิเนยีร่ิง จ้ากดั 

เสนอราคา 

2,450,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

189/2559 

ลงวันที่ 20 

มยิ.2559

2.บ.เอ็มด ีทรัค เอ็น

จิเนยีร่ิง จ้ากดั เสนอ

ราคา 2,465,000.-

6 จ๎างเปลี่ยน

อุปกรณ์และ

ปรับปรุง

ไฟฟา้แรงสงูฝ่ัง

เชิงดอย

3,000,000.- 2,998,010.10 e-Auction 1.บ.สนิทวี เอ็นจิ

เนยีร่ิง จ้ากดั เสนอ

ราคา 1,800,000.-

1.หจก.เออาร์อาร์ 

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 1,590,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

155/2559 

ลงวันที่ 2 มยิ.

59

2.บ.โพรมเินนท ์เอ็น

จิเนยีร่ิง เซอร์วิส 

จ้ากดั เสนอราคา 

2,504,000.-



3.หจก.เออาร์อาร์ 

เอ็นจิเนยีร่ิง เสนอ

ราคา 1,590,000.-

4.บ.แอ๏ดวานซ ์อคิ

วิปเมน๎ท ์โซลชูั่น 

จ้ากดั เสนอราคา 

1,595,959.-

5.หจก. ศภุกติติ์การ

ไฟฟา้ เสนอราคา 

1,690,000.-

6.บ.แอลแมกซ ์

จ้ากดั เสนอราคา 

2,050,000.-

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.. ตุลาคม..................

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. ตุลาคม.....พ.ศ. ...2559......



1 จัดซื้อรถ

แทรกเตอร์

789,500.- 789,500.- วิธีพเิศษ 1.หจก.ท.ีแอล.ท ี

เซอร์วิส เสนอราคา

 789,000.-

1.หจก.ท.ีแอล.ท ี

เซอร์วิส เสนอราคา 

769,000.-

มคีณุสมบตัถิกูตอ๎ง

ครบถว๎น

เลขที่

121/2559 

ลงวันที่ 30 

กย. 59
2 จ๎างกอํสร๎าง

หอ๎งน้้าโรง

อาหารอาคาร

กจิกรรม

นกัศกึษา

739,200.- 738,153.08 วิธีพเิศษ 1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั

 บศุยพงษ ์เสนอ

ราคา 724,419.54

1.หา๎งหุน๎สวํนจ้ากดั 

บศุยพงษ ์เสนอราคา

 710,000.-

ตามขอ๎บงัคบั มช. วํา

ดว๎ยการพสัด ุขอ๎ 14(ช) 

เปน็พสัดทุี่เกี่ยวพนักบั

พสัดทุี่ไดจ๎ัดซื้อจัดจ๎างไว๎

กอํนแลว๎และมคีวาม

จ้าเปน็ตอ๎งจัดซื้อจัดจ๎าง

เพิ่มเตมิ เพื่อความ

สมบรูณ์ หรือตอํเนื่องใน

การใช๎พสัดนุัน้ โดยมลูคาํ

ของพสัดทุี่จัดซื้อจัดจ๎าง

เพิ่มเตมิจะตอ๎งไมสํงูกวํา

พสัดทุี่ไดจ๎ัดซื้อจัดจ๎างไว๎

กอํนแลว๎

เลขที่ 

174/2559 

ลงวันที่ 19 

สงิหาคม 2559

ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

(ชื่อหน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดือน. พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...2559......

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.. พฤศจิกายน.................



1 จ๎างปรับปรุง

หอ๎งประชุมชัน้ 

5 อาคาร

ส้านกังาน

มหาวิทยาลยั2

1,850,000.- 1,809,992.20 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา 

1,650,000.-

1.หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา 

1,650,000.-

เปน็ผ๎ูเสนอราคาที่มี

คณุสมบตัคิรบถว๎นและ

เสนอราคาต่้าสดุ

เลขที่ 

175/2559 

ลงวันที่ 5 

กนัยายน 2559

2.บ. ตนานวุัฒน ์

จ้ากดั เสนอราคา 

1,819,323.95

3.บ.เอส แอล นานา

วัสดภุณัฑ ์จ้ากดั 

เสนอราคา 4.หจก.ปธีรกอํสร๎าง 

เสนอราคา 

1,785,0002 จ๎างปรับปรุง

และเปลี่ยน

อุปกรณ์

ไฟฟา้แรงสงู f1 

1,315,774.75 1,315,774.75 วิธีคดัเลอืก 1.บ.เค.ท ีเทคนคิคอ

ลซพัพลาย จ้ากดั 

เสนอราคา 

1,173,790

6.บ.แอ๏ดวานซ ์อคิริป

เมนท ์โซลชูั่น เสนอ

ราคา980,000.-

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

178/2559 

ลงวันที่ 12 

กนัยายน 25592.หจก.ไทยเมเจอร์ 

เสนอราคา 

1,053,625.433.บ.สนิทวีเอ็นจิ

เนยีร่ิง จ้ากดั 

1,219,800.-4.บ.วี เอ อาร์ เอส 

จ้ากดัเสนอราคา 

987,712.725.บ.เอลแมกซ ์จ้ากดั

 เสนอราคา 

1,090,887.256.บ.แอ๏ดวานซ ์อคิริป

เมนท ์โซลชูั่น เสนอ

ราคา983,710.90



7.หจก.นวิเคลยีร์

ซพัพลาย เสนอราคา

 1,045,042.-8.บ.เอ อาร์ อาร์ 

เอ็นจิเนยีร่ิง จ้ากดั 

เสนอราคา9.หจก.มลัตเิคล ลาจ

เนจ็ เสนอราคา 

1,086,787.503 จ๎างปรับปรุงหอ๎งประชุมชัน้51,850,000.- 1,809,992.20 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.นท ีพายัพทศิ 1.หจก.นท ีพายัพทศิ เสนอราคาต่้าสดุ เลขที1่75/2559

เสนอราคา 1,650,000เสนอราคา 1,650,000 ลงวันที่ 5 กย.59

2.บ.ตนานวุัฒน ์เสนอ

ราคา 1,819,323.95

3.บ.เอส แอล นานา

วัสดภุณัฑ ์เสนอราคา

1,721,630.-

4.หจก.ป.ธีรกอํสร๎าง

เสนอราคา 1,785,000

4 ปรับปรุงลานกจิกรรมแยก142,663.65 132,910.43 วิธีพเิศษ 1.บริษทั ด ี-เวิร์ค 1.บริษทั ด ี-เวิร์ค วิธีพเิศษ ขอ๎14(ข) เลขที1่98/2559

คณะบริหารธุรกจิ เสนอราคา130,787 เสนอราคา130,787 การจัดซื้อจัดจ๎าง ลงวันที่ 23 กย.59

พสัดทุี่มกีารผลติ

จ้าหนาํยหรือให๎

บริการทั่วไป และมี

วงเงนิในการจัดซื้อจัด

จ๎างคร้ังหนึ่งไมเํกนิ

500,000.-บาท

แบบ สขร.1



ล าดบั

ท่ี

งานจดัซื้อ

หรอืจดัจา้ง

วงเงนิท่ีจะซื้อหรอื

จา้ง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา

 และราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการ

คัดเลอืกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สญัญา หรอื

ขอ้ตกลงใน

การซื้อ หรอื

จา้ง1 งานจ๎างตดิตัง้

อุปกรณ์

ปอ้งกนัสตัว์

584,423.86 548,423.86 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.แอ๏ดวานซอ์คิ

วิปเมน๎ทโ์ซลชูั่น 

จ้ากดัเสนอราคา 

530,454.75

1.หจก.แอ๏ดวานซอ์คิ

วิปเมน๎ทโ์ซลชูั่น 

จ้ากดัเสนอราคา 

520,000

เสนอราคาต่้าสดุ เลขที่ 

206/2559 

ลงวันที่ 27 

กนัยายน 2559

2.บ.เอสพเีอ็น อิ

เลก็ทริค จ้ากดั

เสนอราคา 

548,423.86

2 จ๎างกอํสร๎าง 1,999,900.- 1,999,667.52 วิธีพเิศษ 1.บ.สตรัคเจอร์ หจก.ป.ธีร เสนอราคา เลขที2่19/59

บา๎นพกั1หลงั ดไีซนแ์อนด์ กอํสร๎าง ต่้าสดุ ลงวันที่

(บา๎นแฝด) คอนสรัคชั่น เสนอ เสนอราคา 21 ตค.59

ราคา 1,990,000

2,618,277.06

2.บ.อันนา 

เทรดิ้ง เสนอราคา

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน.. ธันวาคม.................

(ชื่อหนว่ยงาน)......งานพสัด ุกองคลงั......................

วันท่ี ...... เดอืน. ธันวาคม.....พ.ศ. ...2559......



2,971,022.38

3.หจก.ป.ธีร

กอํสร๎าง เสนอราคา

1,990,000.-

3 จ๎างรังวัดและ 617,100.- 617,059.50 วิธีพเิศษ 1.หจก.เชียงใหมํ 1.หจก.เชียงใหมํ เสนอราคา เลขที่

ตรวจสอบแนว สามมติร สามมติร อยํูในวง 207/2559

เขตพื้นที่ เสนอราคา เสนอราคา เงนิงบ ลงวันที่

ล้าพนู 615,000.- 615,000.- ประมาณ 30 กย.59

ที่มอียํู

4 จ๎างกอํสร๎าง 369,962.67 369,962.67 วิธีพเิศษ 1.หจก.เชียงใหมํ 2.หจก. เสนอราคา เลขที่ 150/59

โรงเกบ็วัสดุ วิริยะพงศเ์สนอ บศุยพงษ์ ต่้าสดุ ลงวันที่

อุปกรณ์ ราคา350,082 เสนอราคา 20 กย.59

2.หจก.บศุยพงษ์ 311,491.50

เสนอราคา

311,491.50

3.นายชูเกยีรติ

ปาแกว๎ เสนอราคา

367,167,67

5 จ๎างปรับปรุง 185,700.- 158,185.- วิธีพเิศษ บ.อัลเจนเทค บ.อัลเจนเทค ตามขอ๎ เลขที1่80/59

แนวทอํระบบ เสนอราคา เสนอราคา บงัคบั ลงวันที่ 

บ้าบดัน้้าเสยี 157,000.- 175,000 มหาวิทยา 6 กย.59

ลยัเชียงใหมํ

วําดว๎ย

การพสัดุ



ขอ๎14(ข)

6 จัดซื้อรถยนต์ 1,200,000.- 1,075,000.- วิธีพเิศษ 1.บ.โตโยตา๎ บริษทั โตโยตา๎ เสนอ เลขที1่68/59

ขับเคลื่อน4ลอ๎ เชียงใหม ํจ้ากดั เชียงใหมํ คณุลกัษณะ ลงวันที่

จ้านวน 1 คนั 2.บ. โตโยตา๎ เสนอราคา และราย 16 กย.59

ลา๎นนา จ้ากดั 1,130,000.- ละเอยีด

3.บ. โตโยตา๎ริช เงือ่นไข

จ้ากดั ตามที่

มหาวิทยาลยั

ก้าหนด

และเสนอ

ราคาอยํู

ในวงเงนิ

งบประมาณ

7 จ๎างกอํสร๎าง 1,834,600.- 1,406,159.83 วิธีพเิศษ 1.หจก.ล้าปาง หจก.เลศิชาย ตามขอ๎ เลขที1่5/60

ถนน 2 ชํอง ณัฐวัชการโยธา เจริญกจิ บงัคบัฯ ลงวันที่

ทางจารจร เสนอราคา เสนอราคา ขอ๎14(ค) 7 ตค.59

1,315,000 1,405,000 เนื่องจาก

2.หจก.เลศิชาย จะตอ๎งจัด

เจริญกจิเสนอราคา จ๎างโดย

1,405,000 เรํงดวํน

3.หจก.ล้าพนู หากลาํช๎า

วันเฉลมิเสนอราคา อาจเสยี

1,607,000.- หายแกํ

มหาวิทยา



ลยั

และเสนอ

ราคาต่้าสดุ

8 จ๎างปรับปรุง 781,400.- 623,464.36 วิธีพเิศษ 1.หจก.เชียงใหมํ บ.เชียงใหมํ ตามขอ๎ เลขที4่3/60

ถนนทางเขา๎ วิริยะพงศเ์สนอราคา ทวีผล บงัคบัฯ ลงวันที2่7

อาคารปฏบิตัิ 619,811.- เสนอราคา ขอ๎14(ค) ตค.59

การยุทธศาสตร์ 2.บ.เชียงใหมํ 530,000.- เนื่องจาก

ทวีผล เสนอราคา จะตอ๎งจัด

530,000.- จ๎างโดย

3.หจก.ไทยบเีวอร์ เรํงดวํน

เสนอราคา หากลาํช๎า

669,600.- อาจเสยี

4.บ.ส.เชียงราย หายแกํ

เสนอราคา มหาวิทยา

613,213.62 ลยั

และเสนอ

ราคาต่้าสดุ

9 งานจ๎างเดนิสาย 5,466,999.14 5,243,953.56 e-Auction 1.บ.วี เอ อาร์ เอส บ.แอ๏ดวานซ์ เสนอราคา เลขที่

ไฟฟา้แรงสงู จ้ากดั เสนอราคา อคิวิปเมน๎ท์ ต่้าสดุ

22KV ใหมํ 5,233,953.- โซลชูั่น จ้ากดั

บริเวณอาํงเกบ็ 2.บ.สนิทวี เอ็นจิเนยี เสนอราคา

น้้าตาดชมพู ร่ิง จ้ากดั เสนอราคา 5,200,000.-

5,233,000.-

3.บ.แอ๏ดวานซ์



อคิวิปเมน๎ทโ์ซลชูั่น

จ้ากดั เสนอราคา

5,213,000.-

4.บ.แอลแมกซ ์

จ้ากดั เสนอราคา

5,233,000.-

5.หจก.ฮ่ัวฮะการ

ไฟฟา้บรีุรัมย์

เสนอราคา

5,231,400.-

10 จ๎างกอํสร๎าง เงนิงบประมาณ 48,063,818.63 e-Auction 1.หจก.ทรัพย์ปกรณ์ บ.พซีเีอ็น คอร์ป เสนอราคา เลขที1่26/59

อาํงเกบ็น้้าหว๎ย 19,441,500 เสนอราคา เสนอราคา ต่้าสดุ ลงวันที่

ตาดชมพู เงนินอกงบประมาณ 46,080,000.- 38,800,000 25 มคี.59

พร๎อมระบบผัน 29,162,300.- 2.บ.พซีเีอ็น คอร์ป

น้้า เสนอราคา 

38,800,000.-

3.หจก.แสงสร๎อย

เทรดดิ้ง เสนอราคา

45,686,619.-

4.หจก.รัตนพนัธ์

เสนอราคา

42,200,000.-

5.หจก.สี่แควการโย

ธา เสนอราคา



41,500,000.-

6.หจก.ปฐมศริิ

เสนอราคา 

48,302,000.-

7.หจก.สงิหวัฒน์

พฒันา เสนอราคา

48,512,785.37

11 จ๎างปรับปรุง 540,000.- 446,426.97 วิธีคดัเลอืก 1.หจก.พมิพล์ภสั หจก.พมิพล์ภสั เสนอราคา เลขที1่97/59

หอ๎งควบคมุ การโยธา เสนอราคา เสนอราคา ต่้าสดุ ลงวันที่ 

ระบบและหอ๎ง 361,000.- 361,000.- 23 กย.59

ปฏบิตังิานเจ๎า 2.บ.เอ็มด ีไอเดยี

หนา๎ที่แมเํหี๊ยะ เสนอราคา 

397,990.-

3.หจก.ไทยบเีวอร์

คอนสตรัคชั่นเสนอ

ราคา 434,690.-

4.บ.เอสแอลนานา

วัสดภุณัฑ ์เสนอราคา

399,436.-

5.บ.เทพบรูพาโยธา

การ เสนอราคา

410,000.-


