
ล าดับท่ี งานจัดซื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิท่ีจะซื้อหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดย

สรปุ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรอืข้อตกลงในการซื้อ 

หรอืจ้าง

1 งานจา้งรักษาความ

ปลอดภัย 6 พื้นที ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

8,672,400.- 8,672,400.- วธิคีัดเลือก 1.บริษัทรักษาความ

ปลอดภัย ไลออนส์การ์ด 

จ ากดั เสนอราคา

7,920,000.-

1.บริษัทรักษาความปลอดภัย

 ไลออนส์การ์ด จ ากดั เสนอ

ราคา7,920,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่45/2561 ลง

วันที ่13 ธค.60

2.บริษัทรักษาความปลอดภัย 

เคแอนดพ์ ีเบสท์

เสนอราคา 8,479,200.-

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน.พฤษภาคม...................

(ชือ่หน่วยงาน)......งานพัสดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดอืน. พฤษภาคม.......พ.ศ. ...2561......



2 จ้างปรับปรุงและตอ่

เตมิอาคาร

หอประชุมเรือน

รับรองอ่างแกว้

2,134,000.- 2,133,941.95 e-Auction 1.หจก.เชยีงใหมท่รัพย์

สมบูรณ์ เสนอราคา 

2,128,000.-

หจก.ป.ธีรกอ่สร้าง เสนอ

ราคา 2,120,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที1่79/2560 

ลงวนัที ่26 กค.60

2.หจก.ป.ธีรกอ่สร้าง

เสนอราคา

2,120,000.-

3.บ.อันนาเทรดดิ้ง จ ากัด

เสนอราคา

2,129,941.95

4.หจก.เฉลมิชัย

เฟอร์นเิจอร์ เสนอราคา

2,128,941.95

5.บ.เอสพเีอ็น อิเลคทริค

 จ ากัด เสนอราคา

2,125,941.95

6.บ.เอสแอลนานาวสัดุ

ภัณฑ ์เสนอราคา

2,129,941.-

7.หจก.บุศยพงษ ์เสนอ

ราคา2,128,941.95

8.หจก.ไทยบเีวอร์คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

2,129,940.-

9.หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา

2,124,941.-



10.หจก.ศรีจินตากรุ๊ป

เสนอราคา

2,125,000.-

11.หจก.อังคณา

(1994) เสนอราคา

2,129,000.-

12.หจก.ฉันทพันธุ ์

เสนอราคา 

2,129,500.-

13.หจก.โชคเพิม่ทรัพย์

การชา่ง เสนอราคา 

2,125,941.95



3 ซื้อสทีาพื้นสนาม 

จ านวน 4 รายการ

227,040.- 225,984.- วธิีเฉพาะเจาะจง บ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล

 จ ากัด เสนอราคา 

225,984.-

บ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล 

จ ากัด เสนอราคา 

225,984.-

เนือ่งจากการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุทีม่กีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทัว่ไป และมี

วงเงนิในการจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึง่ไมเ่กนิ

วงเงนิตามทีก่ าหนดใน

กฏกระทรวง

ใบสัง่ซื้อเลขที่102/2561

 ลงวนัที ่20 มคี.2561



4 จ้างเหมาบริการ

สุขอนามัย ก าจัด

เชื้อ กลิน่ หอ้งน้ า 

อาคารส านักงานฯ

และอาคาร

ยุทธศาสตร์

150,000.- 134,820.- วธิีเฉพาะเจาะจง บ.เร็นโทคลิ อินนเิชยีล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 123,585.-

บ.เร็นโทคลิ อินนเิชยีล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 123,585.-

เนือ่งจากการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุทีม่กีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทัว่ไป และมี

วงเงนิในการจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึง่ไมเ่กนิ

วงเงนิตามทีก่ าหนดใน

กฏกระทรวง

ใบสัง่จ้างเลขที ่33/2561

 ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2560



5 จ้างพมิพข์า่วสาร

มหาวทิยาลัยเชยีงให

มร่ายสัปดาห์

767,832.- 767,823.- วธิีคัดเลอืก 1.หจก.นันทกานต ์

กราฟฟคิ การพมิพ ์

เสนอราคา 

631,984.40

1.หจก.นันทกานต ์กราฟ

ฟคิ การพมิพ ์เสนอราคา 

631,984.40

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่36/2561 

ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560

2.บ.สมาร์ท โคตติ้ง 

แอนด ์เซอร์วสิ จ ากัด 

เสนอราคา 670,000.-



6 จัดซื้อสารเคมี

ส าหรับผลติคลอรีน

ไดออกไซต์

348,000.- 348,000.- วธิีพเิศษ 1.บ.ด ีแอนด ์จี 

เคมภีัณฑ ์แอนดเ์ทรดดิ้ง

 จ ากัด เสนอราคา 

348,000.-

1.บ.ด ีแอนด ์จี เคมภีัณฑ์

 แอนดเ์ทรดดิ้ง จ ากัด 

เสนอราคา 348,000.-

วธิีพเิศษขอ้ 14(ข) 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ทีม่กีารผลติจ าหนา่ย

หรือใหบ้ริการทัว่ไป

และมวีงเงนิในการ

จัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึง่

วงเงนิไมเ่กนิ 

500,000.- บาท

ใบสัง่ซื้อเลขที่18/2561 

ลงวนัที ่12 ตุลาคม 2560



7 จัดซื้อเคร่ือง

ไมโครคอมพวิเตอร์

 จ านวน 1 โครงการ

1,500,000.- 1,569,400.- e-bidding บ.ชชิางคอมพวิเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา

1,482,400.-

บ.ชชิางคอมพวิเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา1,482,400.-

ราคาทีเ่สนออยู่ใน

วงเงนิงบประมาณและ

เนือ่งจากจากประกวด

ราคาคร้ังนี้ ใชเ้กณฑ์

ราคาเป็นเกณฑต์ัดสนิผู้

เสนอราคา โดยบริษัท

ชชิางเป็นผู้เสนอราคา

รายเดยีวจึงเป็นราคา

ต่ าสุดในการเสนอ

ราคาคร้ังนี้

สัญญาเลขที ่88/2561 

ลงวนัที ่5 มนีาคม 2561



8 จ้างพมิพข์า่วสาร

มหาวทิยาลัยเชยีงให

มร่ายสัปดาห์

767,832.- 767,832.- วธิีคัดเลอืก 1.หจก.นันทกานต ์

การฟฟคิ การพมิพ ์

เสนอราคา 

631,984.80

1.หจก.นันทกานต ์การฟ

ฟคิ การพมิพ ์เสนอราคา 

631,984.80

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่36/2561 

ลงวนัที ่19 ตค.2560

2.บ.สมาร์ท โคตติ้ง 

แอนด ์เซอร์วสิ จ ากัด 

เสนอราคา 670,000.-



9 จ้างกอ่สร้างแนวร้ัว

เหล็กเพือ่กัน้อาณา

เขต

553,888.- 535,046.52 e-bidding 1.หจก.นลิ.เอ็นจิเนยีร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชั่น 

500,000.-

1.หจก.นลิ.เอ็นจิเนยีร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชั่น 

500,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่82/2561 

ลงวนัที ่2 มนีาคม 2561

2.หจก.ไอทวีวิ ซัพพลาย

เสนอราคา 509,000.-

3.บ.เอส พ ีเอ็น อิเลคท

ริค จ ากัด เสนอราคา 

510,000.-

4.หจก.ป.ธีรกอ่สร้าง 

เสนอราคา518,950.-

5.บ.กา้วไกล 2560 

จ ากัด เสนอราคา 

522,461.21

6.บ.ซุปเปอร์คลูอินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ

ราคา 535,000.-



10 จ้างซอ่มแซมแนว

ทอ่น้ าเสยีบอ่สูบ3

121,700.- 121,640.- วธิีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

121,640.-

หจก.ไทยบเีวอร์ คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

121,640.-

ด าเนนิการดว้ยวธิี

เฉพาะเจาะจง 

เนือ่งจากการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุทีม่กีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทัว่ไป และมี

วงเงนิในการจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึง่ไมเ่กนิ

วงเงนิตามทีก่ าหนดใน

กฏกระทรวง

ใบสัง่จ้างเลขที7่6/2561 

ลงวนัที ่31 มค.61

หมายเหต:ุ มงีานลด

จ านวน 109,350.-



11 จ้างตดิตัง้มเิตอร์

ดจิิตอล

1,865,000.- 1,863,429.08 e-bidding 1.บ.แอ็ดวานซ ์อิควปิ

เมน้ท ์โซลูชั่น จ ากัด เสนอ

ราคา 1,279,352.81

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที9่5/2561 

ลงวนัที ่5 มนีาคม 2561



12 จ้างปรับปรุง

อาคารสถานไีฟฟา้

ย่อยและพื้นที่

ดา้นขา้งอาคาร

substation ใหไ้ด้

มาตราฐาน

523,455.- 355,292.20 e-bidding 1.หจก.ทเีอสซวีอเตอร์ 

ซัพพลาย เสนอราคา 

330,900.-

2.บ.เอส พ ีเอ็น อิลคทริค

 จ ากัด เสนอราคา 

320,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที8่6/2561 ลง

วนัที ่2 มนีาคม 2561

2.บ.เอส พ ีเอ็น อิลคท

ริค จ ากัด เสนอราคา 

320,000.-



13 งานจ้างวางทอ่เมน

น้ าประปา HDPE 

ขนาด 110มม.

และ63มม. 

(วทิยาลัยนานาชาติ

เดมิถงึสนาม

ฟุตบอลหนา้หอพัก

 40 ป ีและไร่ฟอร์

ดถงึหนา้หอ

นทิรรศการ

ศิลปวฒันธรรม

600,000.- 598,844.65 e-bidding 1.หจก.เชยีงใหม ่สปริง

เกอร์ เทรดดิ้ง เสนอราคา

 538,000.-

4.หจก.กรงทอง888 

เสนอราคา 384,872.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที8่1/61 ลง

วนัที ่28 กพ.61

2.หจก.เชยีงใหม ่

เอกพัฒน ์คอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา 444,444.-

3.หจก. พทีเีอส จักรกล 

เสนอราคา 415,000.-

4.หจก.กรงทอง888 

เสนอราคา 384,872.-



14 จ้างตดิตัง้พร้อม

ปรับปรุงระบบขา่ย

โทรศัพท์

700,500.- 700,499.72 e-bidding 1.บ.ซ.ีเค.มัลตมิเีดยี 

จ ากัด เสนอราคา 

607,000.-

1. บ.เค.ท.ีเทคนคิคอ

ลซัพพลาย จ ากัด เสนอ

ราคา 533,930.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที ่85/2561 

ลงวนัที ่22 กพ.61

2.บ.เค.ท.ีเทคนคิคอ

ลซัพพลาย จ ากัด เสนอ

ราคา 533,930.-



15 จ้างปรับปรุงพื้นที่

จุดจอดรับ-สง่ของ

รถไฟฟา้ ขส.มช.

142,600.- 142,427.70 วธิีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา 135,000.-

1.หจก.นทพีายัพทศิ 

เสนอราคา 135,000.-

ด าเนนิการดว้ยวธิี

เฉพาะเจาะจง 

เนือ่งจากการจัดซื้อจัด

จ้างพัสดุทีม่กีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทัว่ไป และมี

วงเงนิในการจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึง่ไมเ่กนิ

วงเงนิตามทีก่ าหนดใน

กฏกระทรวง

สัญญาเลขที9่9/2561 ลง

วนัที ่27 มนีาคม 2561


















