
ล าดับท่ี งานจัดซื้อหรอื

จัดจ้าง

วงเงนิท่ีจะซื้อ

หรอืจ้าง

ราคากลาง วิธซีื้อ

หรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลง

ซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา หรอืข้อตกลง

ในการซื้อ หรอืจ้าง

1 จา้งตดิตัง้มเิตอร์

ดจิติอล TOU

3,500,000.- 3,493,731.04 e-bidding บ.แอด๊วานซ ์อคิ

วปิเมน้ท์ โซลูชั่น

 จ ากัด เสนอ

ราคา

3,100,000.-

บ.แอด๊วานซ ์อคิ

วปิเมน้ท์ โซลูชั่น 

จ ากัด เสนอ

ราคา

3,100,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที1่20/2561

 ลงวันที่ 3 พค.61

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน..สิงหาคม.................

(ชือ่หนว่ยงาน)......งานพสัดุ กองคลัง......................

วันท่ี ...... เดอืน. สิงหาคม....พ.ศ. ...2561......



2 จัดซื้อเคร่ืองฉาย

ภาพโปรเจคเตอร์

1,262,600.- 1,260,460.- e-bidding หจก.สยาม

บอสสแ์อนดซ์ัพ

พลายส ์เสนอ

ราคา

1,249,800.-

หจก.สยาม

บอสสแ์อนดซ์ัพ

พลายส ์เสนอ

ราคา

1,249,800.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที1่43/2561

 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 

61



3 จัดซื้อระบบพมิพ์

บัตรนักศกึษา

พร้อมชุดไฟสตู 

Printerส าหรับ

พมิพบ์ัตรพร้อม

ตดิตัง้

238,800.- 238,000.- วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

ร้าน J one nine 

soft เสนอราคา 

238,000.-

ร้าน J one nine 

soft เสนอราคา 

238,000.-

ด าเนนิการดว้ย

วธิี

เฉพาะเจาะจง

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป

 และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่ไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที่ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบสัง่ซื้อเลขที่

142/2561 ลงวันที่ 11

 กค.61



4 จา้งออกแบบ

โครงการกอ่สร้าง

อาคารกจิกรรม

นักศกึษา

2,000,000.- 2,000,000.- e-bidding บ.พเีอ็มดไีซน์

จ ากัด เสนอราคา

 2,000,000.-

ไดค้ะแนน92.56

บ.พเีอ็มดไีซน์

จ ากัด เสนอราคา

 2,000,000.- 

ไดค้ะแนน92.56

เป็นผู้ได้

คะแนนสูงสุด

สัญญาเลขที1่33/2561

 ลงวันที่18 มยิ.61

หจก. กรีนไลท์ 

สถาปนกิ ได้

คะแนน 83.22

บ.พรวเิศษ วศิว ์

จ ากัด ไดค้ะแนน

 61.22

บ.แผลงฤทธิ์ ได้

คะแนน 84.11



5 จ้างท าความสะอาด

หอประชุม

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

600,000.- 575,000.- e-bidding 1.บ.เอพคีลนีนิง่ ซัพ

พลายส ์จ ากัดเสนอราคา

 549,552.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง จ ากัด (ประเทศ

ไทย) เสนอราคา 

478,500.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที4่/2561 ลงวนัที่17 

ตค.60

2.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง จ ากัด (ประเทศ

ไทย) เสนอราคา 

478,500.-

3.บ.ยูนเิพสท ์จ ากัด 

เสนอราคา 600,000.-



6 จา้งท าความสะอาด ณ 

อาคารกจิกรรมนักศกึษา

 อาคาร1-2

436,000.- 253,200.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.มานะกรบริการ 

เสนอราคา 58,800.-

หจก.มานะกรบริการ 

เสนอราคา 58,800.-

เนื่องจากการจัดซื้อ

จัดจา้งพัสดุที่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป และ

มวีงเงนิในการจัดซื้อ

จัดจา้งคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

ใบสั่งจา้งเลขที่ 105/2561 ลง

วันที่ 21 มนีาคม 2561



7 จา้งเหมาท าความ

สะอาดโรงอาหาร

อาคารกจิกรรมนักศกึษา

 (อมช)

436,000.- 253,200.- วธิเีฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง (ประเทศไทย) 

เสนอราคา 

194,400.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็นจิ

เนยีร่ิง (ประเทศไทย) 

เสนอราคา 194,400.-

เนื่องจากการจัดซื้อ

จัดจา้งพัสดุที่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป และ

มวีงเงนิในการจัดซื้อ

จัดจา้งคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

ใบสั่งจา้งเลขที่ 103/2561 ลง

วันที่ 20 มคี. 2561



8 จา้งปรับปรุงหอ้ง

อบรมสัมมนา

กองอาคารฯ

750,000.- 749,937.45 e-bidding หจก.ที เอส ซ ี

วอเตอร์วัพ

พลายส ์เสนอ

ราคา 

697,490.-

หจก.ที เอส ซ ีวอ

เตอร์วัพพลายส ์

เสนอราคา 

697,490.-

ผ่านคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไข

สัญญาเลขที1่28/2561

 ลงวันที่ 1 มยิ.61



9 จา้งปรับปรุงใต้

ถุนหอ้งอาคาร

บริหารและ

สวัสดกิารฯ

220,145.41 219,925.36 วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

บ.พโีกศล 

วศิวกรรม จ ากัด 

เสนอราคา 

218,700.-

บ.พโีกศล 

วศิวกรรม จ ากัด 

เสนอราคา 

218,700.-

เนื่องจากการจัดซื้อ

จัดจา้งพัสดุที่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป และ

มวีงเงนิในการจัดซื้อ

จัดจา้งคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

สัญญาเลขที1่34/2561

 ลงวันที่ 18 มยิ.2561



10 จ้างท าหนงัสอืโปรติ

โอกลยัแคนฯ

147,500.- 147,500.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

วนดิาการพมิพ ์

เสนอราคา 

147,500.-

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

วนดิาการพมิพ ์

เสนอราคา 

147,500.-

เนื่องจากการจัดซื้อ

จัดจา้งพัสดุที่มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั่วไป และ

มวีงเงนิในการจัดซื้อ

จัดจา้งคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

ใบสั่งจ้างเลขที1่46/2561 

ลงวันที่ 17 กค.2561



11 จ้างท าหนงัสอืปวด

คอและปวดศรีษะ

จากกระดกูสนัหลงั

สว่นคอ

106,000.- 106,000.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

วนดิา การพมิพ ์

เสนอราคา 

106,000.-

หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

วนดิา การพมิพ ์

เสนอราคา 

106,000.-

เนื่องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไป และมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ่งไม่

เกนิวงเงนิตามที่

ก าหนดในกฏ

กระทรวง

ใบสั่งจ้างเลขที1่45/2561 

ลงวันที่ 17 กค.2561



12 จัดซื้อรถดดูสิ่งปฏกิลู 3,000,000.- 2,900,000.- e-bidding 1.บ.อคีอน เอ็นจิ

เนยีร่ิง พลสั จ ากดั 

 เสนอราคา 

2,700,000.-

3.บ.รัตนชัย รีช 

จ ากดั เสนอราคา 

2,484,945.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที1่23/2561 

ลงวันที่ 18 พค.2561

2.บ.เอ็มด ีทรัค 

เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 

เสนอราคา 

2,600,000.-

3.บ.รัตนชัย รีช 

จ ากดั เสนอราคา 

2,484,945.-



13 จ้างปรับปรุงพื้นที่ภุ

มทิศันท์ศิตะวันตก 

อา่งแกว้

4,613,300.- 4,562,678.70 e-bidding 1.บ.พซีเีอ็น คอร์ป

 จ ากดั เสนอราคา

 3,999,999.27

7.บ.ไทค า 

วศิวกรรม จ ากดั 

เสนอราคา 

3,790,000.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที1่00/2561 ลง

วันที่ 19 เมย.61

2.หจก.ป.ธรีะ

กอ่สร้าง เสนอราคา

 4,272,000.-

3.หจก.นทพีายัพ

ทศิ เสนอราคา 

4,197,000.-

4.หจก.ก.น ารุ่ง

กอ่สร้าง เสนอราคา

 4,390,878.-

5.หจก.เชยีงใหม่

สปริงเกอร์เทรดดิ้ง 

เสนอราคา 

4,172,373.-



6.หจก.ทรพัย์มงคล

 99 เสนอราคา 

3,850,745.-

7.บ.ไทค า 

วศิวกรรม จ ากดั 

เสนอราคา 

3,790,000.-

8.บ.ท ีซ ีจีโอคอน 

2552 จ ากดั 

เสนอราคา 

4,171,223.50

9.หจก.วนิทติย์

วัสดภุณัฑ ์เสนอ

ราคา 

4,249,000.-

10.หจก.เอมแบน

การชา่ง เสนอราคา

 4,100,000.-



14 จ้างปรับปรุงมเิตอร์

ไฟฟา้แสงสวา่งและ

ปรับปรุงหอ้งเกบ็ของ

ใตถ้นุอาคารเรือน

รับรองหอประชุม

และเรือนรับรองอา่ง

แกว้

3,650,000.- 3,609,508.02 e-bidding 1.บ.เพอร์เฟค 

อคีวปิเมน้ท ์จ ากดั 

เสนอราคา 

3,420,000.-

3.หจก.นทพีายัพทศิ

 เสนอราคา 

3,140,000.-

เสนอราคาต่ าสดุ สญัญาเลขที่ 49/61 ลงวันที่

 2 มคี.2561

2.หจก.ป.ธรี

กอ่สร้าง เสนอราคา

 3,140,000.-

3.หจก.นทพีายัพ

ทศิ เสนอราคา 

3,140,000.-

4.บ.เอส พ ีเอ็น 

อเิลก็ทริค จ ากดั 

เสนอราคา 

3,450,000.-






