
ล าดับ

ท่ี

งานจัดซื้อหรอื

จัดจ้าง

วงเงนิท่ีจะซื้อ

หรอืจ้าง

ราคากลาง วิธซีื้อ

หรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อ

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา หรอื

ข้อตกลงในการ

1 จา้งปรับปรุงโรง

จอดรถไฟฟา้

เดมิบริเวณ

ดา้นหลังตลาด

ร่มสักเป็นโรงพัก

994,487.33 991,079.68 e-bidding 1.บ.จันทรชาต ิเอ็นจิ

เนยีร่ิง จ ากัด เสนอ

ราคา924,680.-

1.บ.เอส แอล 

นานาวัสดุภัณฑ ์

เสนอราคา 

872,974.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่

65/2561 ลง

วันที่18 มค.61

2.หจก.บุศยพงษ์ 

เสนอราคา 

907,866.72

3.หจก.ป.ธีรกอ่สร้าง 

เสนอราคา 

940,000.-

4.บ.เอส แอล นานา

วัสดุภัณฑ ์เสนอราคา

 872,974.-

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน..กรกฎาคม.................

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

วันท่ี ...... เดอืน. กรกฎาคม.....พ.ศ. ...2561......



2 จา้งดูแลความ

สะอาดพื้นที่

สว่นกลาง

ดา้นหนา้

มหาวทิยาลัยเชยีง

ใหม่

1,977,000.- 1,976,813.02 วธิีคัดเลอืก 1.หจก.มงคลโปรดักส์

 ซัพพลาย เสนอราคา

1,969,992.-

1.หจก.ธัญวรัตน ์

เอ็นจเินยีร่ิง เสนอ

ราคา 

1,798,500.-

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขที่ 

16/2561 ลงวันที่

 17 ตค.60

2.หจก.ธัญวรัตน ์เอ็น

จเินยีร่ิง เสนอราคา 

1,798,500.-

3.บ.เชยีงใหมธ่รี 

เซอร์วสิ จ ากัด เสนอ

ราคา 1,943,448.-



3 จัดซื้อรถยนต์

โดยสารขนาด 

12 ที่นัง่

4,500,000 4,485,000 วธิีคัดเลอืก บ.นอร์ทเวฟ จ ากัด 

เสนอราคา 

4,485,000

บ.นอร์ทเวฟ 

จ ากัด เสนอราคา

 4,400,000.-

เสนอราคาต่ าสุด

และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของ

มหาวทิยาลัยทุก

ประการ

สัญญาเลขที่

101/2561 ลง

วันที่ 30 มคี.61



4 จัดซื้อเคร่ืองฝึก

พายเรือคยัค

222,000.- 220,000.- วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

ร้านสมมติร คยัคแคนู 

เสนอราคา 

220,000.-

ร้านสมมติร คยัค

แคนู เสนอราคา 

220,000.-

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไปและมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่วงเงนิ

ไมเ่กนิที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ใบสัง่ซื้อเลขที่

139/2561 ลง

วันที่ 5 กค.61



5 จา้งท ากระเป๋า 410,000.- 406,000.- วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

ร้านKOKKADEC เสนอ

ราคา406,000.-

ร้านKOKKADEC 

เสนอราคา

406,000.-

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไปและมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่วงเงนิ

ไมเ่กนิที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ใบสัง่จา้งเลขที่ 

140/2561 ลง

วันที่ 6 กค.61



6 จา้งปรับปรุง

ถนนบริเวณ

สหกรณ์ร้านคา้

และคณะ

สังคมศาสตร์

471,000.- 470,974.51 วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

บ.กาญจนาธุรกจิ

กอ่สร้าง จ ากัด เสนอ

ราคา 431,000.-

บ.กาญจนาธุรกจิ

กอ่สร้าง จ ากัด 

เสนอราคา 

431,000.-

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไปและมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่วงเงนิ

ไมเ่กนิที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

สัญญาเลขที่

122/2561 ลง

วันที่ 21 พค.61



7 จา้งปรับปรุง

ถนนทางเขา้

คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

109,900.- 109,812.60 วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

บ.กาญจนาธุรกจิ

กอ่สร้าง เสนอราคา 

109,000.-

บ.กาญจนาธุรกจิ

กอ่สร้าง เสนอ

ราคา 109,000.-

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไปและมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่วงเงนิ

ไมเ่กนิที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

สัญญาเลขที่

129/2561 ลง

วันที่ 22 พค.61



10 จัดซื้อประตูโปโล

น้ าและทุน่ลูต่ัด

คลืน่

250,000.- 249,880.- วธิี

เฉพาะเจาะ

จง

บ.ซาคานา พูล แอนด์

 สวมิ จ ากัด เสนอ

ราคา 249,000.-

บ.ซาคานา พูล 

แอนด ์สวมิ จ ากัด 

เสนอราคา 

249,000.-

เนือ่งจากการ

จัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุที่มกีารผลติ 

จ าหนา่ย กอ่สร้าง

 หรือใหบ้ริการ

ทั่วไปและมวีงเงนิ

ในการจัดซื้อจัด

จา้งคร้ังหนึง่วงเงนิ

ไมเ่กนิที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

สัญญาเลขที่

125/2561 ลง

วันที่ 22 พค.61

บ.MC GROUP 

จ ากัด เสนอราคา

 250,000.-
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