
ล าดับ

ท่ี

งานจัดซื้อหรอื

จัดจ้าง

วงเงนิท่ีจะซื้อ

หรอืจ้าง

ราคากลาง วิธซีื้อหรอื

จ้าง

รายชือ่ผู้เสนอ

ราคา และ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลง

ซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและ

วันท่ีของ

สัญญา หรอื

ข้อตกลงใน

การซื้อ หรอื1 จ้างท าความสะอาด

หอประชุม

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

ปลอดภยั เค.เอ็ม.

อนิเตอร์เทค จ ากดั 

เสนอราคา 

674,400.-

หจก.มงคลโปรดกัส์

 ซพัพลาย เสนอ

ราคา 549,996.-

เสนอราคาต  าสดุ สญัญาเลขที 

18/2562 ลง

วันที  11 ตลุาคม

 2561

2.หจก.มงคลโปร

ดกัส ์ซพัพลาย 

เสนอราคา 

549,996.-

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน..พฤศจกิายน.................

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

วันท่ี ...... เดอืน. พฤศจกิายน..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 จ้างบคุคลเพื่อบริหาร
จัดการส านักงาน
บริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

300,000.- 300,000.- เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ ์ ธญัญ
พงศ์ชัย

นายประสิทธ ์ ธญัญา
พงศ์ชัย

เนื องจากการ

จัดซื้อจัดจ้าง

พัสดทุี มกีาร

ผลติ จ าหนา่ย 

กอ่สร้าง หรือ

ใหบ้ริการทั วไป

 และมวีงเงนิใน

การจัดซื้อจัด

จ้างคร้ังหนึ งไม่

เกนิวงเงนิ

ตามที ก าหนด

ในกฏกระทรวง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
2/2562 ลงวนัที่1
 ตุลาคม 2561



3 จัดซ้ือสารเคมีส าหรับ
ผลิตคอลรีนไดออกไซด์

348,000.- 348,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ดีแอนด์จี 
เคมีภณัฑ์แอนด์เทรด
ด้ิง จ ากัด เสนอราคา
 348,000.-

บ.ดีแอนด์จี เคมีภณัฑ์
แอนด์เทรดด้ิง 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 ลงวนัที่
 5 ต.ค.61



4 จ้างเหมาท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงานมหาวทิยาลัย

6,300,000.- 5,852,797.80 e-bidding 1.บริษทัรักษาความ
ปลอดภยั ที.เอส.จี 
อินเตอร์การ์ด เสนอ
ราคา 5,600,000.-

1.บริษทัรักษาความ
ปลอดภยั ที.เอส.จี 
อินเตอร์การ์ด เสนอ
ราคา 5,600,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
20/2562 ลงวนัที่
 11 ตุลาคม 2561

2.หจก.มานะกรบริ
การ เสนอราคา 
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 จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภยั อาคาร
จอดรถ ถนนสุเทพ มช.
S1

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

บ.รักษาความ
ปลอดภยั ทอ๊ปการ์
เดียน จ ากัด เสนอ
ราคา 990,000.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่
4/2562 ลงวนัที่ 
5 ตุลาคม 2561

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



6 จ้างเหมาบริการท า

ความสะอาด อาคาร

จอดรถ ถนนสเุทพ 

มช.S1

500,000.- 424,800.- วธิี

เฉพาะเจาะจง

1.บ.เอพคีลนีนิ ง

ซพัพลายส ์จ ากดั 

เสนอราคา 

423,720.-

1.บ.เอพคีลนีนิ งซพั

พลายส ์จ ากดั 

เสนอราคา 

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 ลงวันที 

 3 ตลุาคม 2561



7 จ้างปรับปรุงหอ้ง

ท างานส านกังานการ

ตรวจสอบภายใน

1,390,100.- 1,390,093.68 e-bidding 1.บ.เอส.แอล.

นานาวัสดภุณัฑ ์

เสนอราคา 

1,315,827.-

1.หจก.ศริิชัยรุ่งเรือง

 เสนอราคา 

1,313,542.70

เสนอราคาต  าสดุ สญัญาเลขที 

173/2561 ลง

วันที  26 

กนัยายน 2561

2.หจก.ศริิชัย

รุ่งเรือง เสนอราคา

 1,313,542.70



8 จ้างรักษาความ
ปลอดภยั 4 นาย ณ.
งานกีฬาและอาคาร
กิจกรรมนักศึกษา

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

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

เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  
11/2562 ลงวนัที  8
 ตุลาคม 2561

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



9 จ้างดูแลท าความ
สะอาดพื้นที ส่วนกลาง
บริเวณรอบอ่างแก้ว

1,500,000.- 1,478,628.61 e-bidding 1.บ.เอ  คลีนนิ ง ซัพ
พลายส์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,413,294.02

1.หจก.ธญัวรัตน์ เอ็นจิ
เนียริ ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
1,400,000.-

เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  
22/2562 ลงวนัที  
16 ตุลาคม 2561

2.หจก.ธญัวรัตน์ เอ็น
จิเนียริ ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา 1,400,000.-



10 จัดซ้ือสารโพลี
อลูมิเนียมคลอไรด์
(PAC)

999,400.- 999,400.- e-bidding บ.เจ แอล แซมโท
นิค จ ากัด เสนอ
ราคา 924,480.-

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

เสนอราคา
ต่ าสุด

สัญญาเลขที่
111/2561 
วันที ่5 มิย.61



11 จ้างท าความสะอาดภมูิ
ทศัน์ศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

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

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

เสนอราคาต  าสุด สัญญาเลขที  
19/2562 ลงวนัที  5
 ตค.61

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



12 จ้างปรับปรุงร้ัว
มหาวทิยาลัยด้านทศิ
ตะวนัตกอาคาร
ส านักงาน 2

902,800.- 887,293.41 e-bidding 1.บ.บเีอ็น ลีฟวิง่
ดีไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 794,855.13

1.บ.บเีอ็น ลีฟวิง่ดีไซน์
 จ ากัด เสนอราคา 
794,855.13

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่ 
166/2561

2.บ.เอสแอลนานา 
วสัดุภณัฑ์ เสนอราคา
 814,964.-

3.หจก.นิล เอ็นจิ
เนียร่ิงแอนด์คอน
สตรัคชั่น เสนอราคา
 857,000.-






