
  แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผล เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
(รำคำกลำง) ท่ีคัดเลือก ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง         500.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง         500.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6627

2 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซม เลขทะเบียน 40-0411 ชม  - เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เซอร์วิส      5,938.50 ร้าน อ.เซอร์วิส      5,938.50 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6628

3 วัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง หจก.พรไพศาลการไฟฟ้าเชียงใหม่      2,339.02 หจก.พรไพศาลการไฟฟ้าเชียงใหม่      2,339.02 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6629

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด      2,070.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด      2,070.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6630

5 ไส้กรองเคร่ืองฟอกอากาศ  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอชซี ซัพพลาย    27,680.00 ร้านเอเอชซี ซัพพลาย    27,680.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6631

6 จัดจ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนาแอร์ เซอร์วิส    14,017.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนาแอร์ เซอร์วิส    14,017.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6632

7 นักศึกษาออกนอกพ้ืนท่ีภาคสนาม ม่อนแจ่ม 

หมู่บ้านหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ  - เฉพาะเจาะจง นายศักด์ินรินทร์  คุณยศย่ิง      1,800.00 นายศักด์ินรินทร์  คุณยศย่ิง      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ  - เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  คุณยศย่ิง      1,800.00 นายบุญส่ง  คุณยศย่ิง      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ  - เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  กาบวัง      1,800.00 นายบุญส่ง  กาบวัง      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ  - เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  ตันจรัสสกุล      1,800.00 นายวิชิต  ตันจรัสสกุล      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ นายรุ่งโรจน์  แสงเดช      1,800.00 นายรุ่งโรจน์  แสงเดช      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ  - เฉพาะเจาะจง นายชัยเดช  นิยม      1,800.00 นายชัยเดช  นิยม      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - จ้างเหมาบริการรถตู้ ไป-กลับ นางศุภาวรรณ  ญาหน้อย      1,800.00 นางศุภาวรรณ  ญาหน้อย      1,800.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6633

 - วัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีทองโชตนา จ ากัด      2,390.00 บริษัท ศรีทองโชตนา จ ากัด      2,390.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6633

8 โครงการ "สัมมนา 159490 ตอน 005"
 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ เจแปน จ ากัด         319.00 บริษัท โมชิ เจแปน จ ากัด         319.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด         282.00 บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด         282.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด         287.00 บริษัท บีทูเอส จ ากัด         287.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ ากัด         219.00 บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ ากัด         219.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ ากัด         189.00 บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จ ากัด         189.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียใหม่ จ ากัด         309.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียใหม่ จ ากัด         309.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

 - ค่าของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด         129.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด         129.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6634

9 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ  - เฉพาะเจาะจง นางรัสดา ใจตุ้ย         500.00 นางรัสดา ใจตุ้ย         500.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6635

10 น้ ามันเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด      1,370.00 บริษัท ปตท. จ ากัด      1,370.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6636

11 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดจุดพักขยะบริเวณตลาดร่มสัก 
เดือน กย63-พย63

 - เฉพาะเจาะจง นายพินิจ อยู่เป๊าะ         600.00 นายพินิจ อยู่เป๊าะ         600.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6637

12 เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด    24,900.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด    24,900.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6638

13 เคร่ืองปรับอากาศชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน  - เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ทคูลเซอร์วิส แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง    46,010.00 หจก. อาร์ทคูลเซอร์วิส แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง    46,010.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6639

14 วัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ซีดีอาร์ จ ากัด         120.00 บริษัท เชียงใหม่ ซีดีอาร์ จ ากัด         120.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6640

15 วัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           94.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           94.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6640

16 วัสดุงานบ้านงานครัว  - เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียใหม่ จ ากัด         189.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียใหม่ จ ากัด         189.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6640

17 จ้างเหมาบริการเปล่ียนบานประตูส านักงานและห้องเรียน  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จ ากัด    88,414.72 บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จ ากัด    88,414.72 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6641

18 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  - เฉพาะเจาะจง ร้านของเพ่ือน      1,475.00 ร้านของเพ่ือน      1,475.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6642

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วันท่ี  1 - 31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


