
ล าดับท่ี งานจัดซื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิท่ีจะซื้อ

หรอืจ้าง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชือ่ผู้

เสนอราคา 

และราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือก

และราคาท่ี

ตกลงซื้อ

หรอืจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สัญญา 

หรอื

ข้อตกลงใน

การซื้อ 1 จ้างท าความสะอาด

หอประชุม

600,000.- 674,681.- e-bidding 1.บ.รักษาความ

ปลอดภยั เค.

เอ็ม.อนิเตอร์เทค 

จ ากดั เสนอราคา

 674,400.-

หจก.มงคล

โปรดกัส ์ซพั

พลาย เสนอ

ราคา 

549,996.-

เสนอราคาต  าสดุ สญัญาเลขที 

18/2562 ลง

วันที  11 

ตลุาคม 2561

2.หจก.มงคล

โปรดกัส ์ซพั

พลาย เสนอราคา

 549,996.-

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน..ธันวาคม.................

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

วันท่ี ...... เดอืน. ธันวาคม..พ.ศ. ...2561......



3.บ.เชียงใหม่ ธรี
เซอร์วสิ เสนอราคา
 720,000.-

4.บ.เควเีพสท ์
จ ากัด เสนอราคา 
658,692.-

5.หจก.กฤษณา
เซอร์วสิ 2559 
เสนอราคา 
566,999.-
6.หจก. ธญัวรัตน์ 
เอ็นจิเนียร่ิง เสนอ
ราคา 578,000.-

7.บ.เอ.พ.ีคลีนนิ่ง 
ซัพพลายส์ จ ากัด 
เสนอราคา 
552,120.-



2 จ้างบคุคลเพื่อบริหารจัดการ
ส านักงานบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

300,000.- 300,000.- เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ ์ 
ธญัญพงศ์ชัย

นายประสิทธ ์ 
ธญัญาพงศ์ชัย

เนื องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั วไป 

และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
2/2562 ลง
วนัที่1 ตุลาคม 
2561



3 จัดซ้ือสารเคมีส าหรับผลิตคอ
ลรีนไดออกไซด์

348,000.- 348,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ดีแอนด์จี 
เคมีภณัฑ์แอนด์เท
รดด้ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 348,000.-

บ.ดีแอนด์จี 
เคมีภณัฑ์แอนด์
เทรดด้ิง จ ากัด 
เสนอราคา 
348,000.-

เนื องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั วไป 

และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 
16/2562 ลง
วนัที่ 5 ต.ค.61



4 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานมหาวทิยาลัย

6,300,000.- 5,852,797.80 e-bidding 1.บริษทัรักษา
ความปลอดภยั ที.
เอส.จี อินเตอร์
การ์ด เสนอราคา 
5,600,000.-

1.บริษทัรักษา
ความปลอดภยั 
ท.ีเอส.จี 
อินเตอร์การ์ด 
เสนอราคา 
5,600,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
20/2562 ลง
วนัที่ 11 ตุลาคม
 2561

2.หจก.มานะ
กรบริการ เสนอ
ราคา 
5,727,197.-

ลดราคาเหลือ
5,592,000.-

3.บ.เชียงใหม่ธรี
เซอร์วสิ เสนอราคา
 6,137,823.-

4.บ.ยูนิเพสท ์
จ ากัด เสนอราคา 
6,422,400.-



5 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั อาคารจอดรถ ถนน
สุเทพ มช.S1

1,100,000.- 1,080,000.- e-bidding 1.บ.รักษาความ
ปลอดภยั ทอ๊ปการ์
เดียน เสนอราคา 
993,588.-

บ.รักษาความ
ปลอดภยั ทอ๊ป
การ์เดียน จ ากัด 
เสนอราคา 
990,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
4/2562 ลง
วนัที่ 5 ตุลาคม 
2561

2.บ.รักษาความ
ปลอดภยั เคแอนด์
พ ีเบสท ์เซอร์วสิ 
จ ากัด เสนอราคา 
1,063,152.-



6 จ้างเหมาบริการท าความ

สะอาด อาคารจอดรถ 

ถนนสเุทพ มช.S1

500,000.- 424,800.- วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บ.เอพคีลนีนิ ง

ซพัพลายส ์จ ากดั

 เสนอราคา 

423,720.-

1.บ.เอพคีลนี

นิ งซพัพลายส ์

จ ากดั เสนอ

ราคา 

423,720.-

เนื องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั วไป 

และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที ก าหนด

ในกฏกระทรวง

สญัญาเลขที 

3/2562 ลง

วันที  3 ตลุาคม

 2561



8 จ้างรักษาความปลอดภยั 4 
นาย ณ.งานกีฬาและอาคาร
กิจกรรมนักศึกษา

936,000.- 940,800.- e-bidding 1.บ.รักษาความ
ปลอดภยั เคแอนด์
พ ีเบสท ์เซอร์วสิ 
จ ากัด เสนอราคา 
782,400.-

1.บ.รักษาความ
ปลอดภยั เค
แอนด์พ ีเบสท ์
เซอร์วสิ จ ากัด 
เสนอราคา 
782,400.-

เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  
11/2562 ลงวนัที 
 8 ตุลาคม 2561

2.บ.รักษาความ
ปลอดภยั เชียงใหม่
กู๊ดการ์ด จ ากัด 
เสนอราคา 
808,920.-



10 จัดซ้ือสารโพลีอลูมิเนียม
คลอไรด์(PAC)

999,400.- 999,400.- e-bidding บ.เจ แอล แซม
โทนิค จ ากัด 
เสนอราคา 
924,480.-

บ.เจ แอล 
แซมโทนิค 
จ ากัด เสนอ
ราคา 
924,480.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
111/2561 
วันที ่5 มิย.61



11 จ้างท าความสะอาดภมูิทศัน์
ศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

1,652,546.84 1,652,546.84 e-bidding 1.หจก.มานะกร
บริการ เสนอราคา 
1,715,904.-

2.หจก.วนั
สะอาด เซอร์วสิ 
เสนอราคา 
1,638,608.-

เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  
19/2562 ลงวนัที 
 5 ตค.61

2.หจก.วนัสะอาด 
เซอร์วสิ เสนอราคา
 1,638,608.-



12 จ้างท าหนังสือสารานุกรมค า
ประพนัธใ์หม่

119,000.- 119,000 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
119,000.-

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 119,000.-

เนื องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั วไป 

และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



13 จ้างท าหนังสือการจัดการราย
ฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

134,000.- 134,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
134,000.-

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 134,000

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



14 จ้างท าหนังสือการประเมิน
ความเส่ียงสุขภาพ

138,000 138,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
138,000.-

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 138,000.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



15 จ้างท าหนังสือการประเมิน
ความคุ้มค่าทางการแพทย์

132,000.- 132,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
132,000

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 132,000

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



16 จ้างท าหนังสือจุลชีววทิยา 104,000.- 104,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
104,000.-

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 104,000.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



17 จ้างท าหนังสือการแปลภาษา
พม่า

111,500.- 111,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา 
111,500.-

หจก.วนิดา การ
พมิพ ์เสนอราคา
 111,500-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่



18 จ้างปรับปรุงหลังคาคลุม
ดาดฟา้หอพกัอ่างแก้ว

980,600.- 849,313.52 e-bidding 1.บ. ซีอาร์สเปเชีย
ลิสต์ จ ากัด เสนอ
ราคา 
712,345.67

1.บ. ซีอาร์สเป
เชียลิสต์ จ ากัด 
เสนอราคา 
712,345.67

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่ 
12/2562 ลง
วนัที่ 11 ตค.61

2.หจก.ไจยะ คอน
สตรัคชั่น เสนอ
ราคา 739,500.-

3.บ.เอส แอล 
นานาวสัดุภณัฑ์ 
เสนอราคา 
754,020.-

4.หจก.วนัค าแสน 
เสนอราคา 
789,000.-

5.หจก.เอส ว ีเอ็น
 คอน เสนอราคา 
790,000.-

6.หจก.บศุยพงษ ์
เสนอราคา 
791,170.13



19 จ้างปรับปรุงหอ้งท างานหน่วย
พสัดุ อาคารส านักงาน 3 ชั้น 1

309,000.- 279,177.41 วธิเีฉพาะเจาะจง 1.หจก.บศุยพงศ์ 
เสนอราคา 
299,759.48

บ.เอส แอล 
นานาวสัดุภณัฑ์ 
เสนอราคา 
276,537.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
189/2561 ลง
วนัที่ 28 กย.61

2.บ.เอส แอล 
นานาวสัดุภณัฑ์ 
เสนอราคา 
276,537.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง



20 จ้างท าเส้ือกีฬา 145,520 145,520.- เฉพาะเจาะจง บ.ของเพือ่น 
จ ากัด เสนอ
ราคา 
145,520.-

บ.ของเพือ่น 
เสนอราคา 
145,520.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้าง
เลขที่
52/2562 
ลงวันที ่29 
พฤศจิกายน 
2561



21 จ้างท าเส้ือโปโล 248,240.- 248,240.- เฉพาะเจาะจง บ.ของเพือ่น 
จ ากัด เสนอ
ราคา 
248,240.-

บ.ของเพือ่น 
จ ากัด เสนอ
ราคา 
248,240.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่
 59/2562 
ลงวันที ่14 
ธันวาคม 
2561



22 จัดซ้ือพรรณไม้ดอกไม้
ประดับและวัสดุ
การเกษตร งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

171,720.- 171,720.- เฉพาะเจาะจง ร้านพีระภัฒน์
การเกษตร 
เสนอราคา 
171,720.-

ร้านพีระภัฒน์
การเกษตร 
เสนอราคา 
171,720.-

เนื่องจากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง
 หรือใหบ้ริการ
ทั่วไป และมี
วงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดใน
กฏกระทรวง

ใบส่ังซ้ือเลขที่
34/2562 
ลงวันที ่1 
พฤศจิกายน 
61


















