
  แบบ สขร.1

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

1 โครงการสังคมศาสตร์ มช. รวมใจร่วมบริจาคโลหิต
 - จัดซ้ือของท่ีระลึก  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา        3,125.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา        3,125.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6670

2 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเบนซิน  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           600.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           600.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6671
3 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงดีเซล  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,600.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,600.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6672
4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดจุดพักขยะบริเวณตลาดร่มสัก  - เฉพาะเจาะจง นายพินิจ อยู่เป๊าะ           200.00 นายพินิจ อยู่เป๊าะ           200.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6673
5 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารงานบริหารท่ัวไป  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอชซี ซัพพลาย      21,600.04 ร้านเอเอชซี ซัพพลาย      21,600.04 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6674
6 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารส่วนเกินของงานบริหารท่ัวไป  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด           336.68 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด           336.68 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6675
7 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารของงานการเงินฯ   - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      18,017.04 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      18,017.04 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6676
8 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารงานบริการการศึกษาฯ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      15,899.39 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      15,899.39 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6677
9 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารของภาควิชาสังคมศาสตร์

กับการพัฒนา
 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด        9,236.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด        9,236.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6678

10 จ้างเหมาบริการเคร่ืองพิมพ์เอกสารของภาควิชาภูมิศาสตร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      50,400.03 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      50,400.03 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6679
11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             51.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             51.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6680
12 จ้างท าอาร์เวิร์คพร้อมปก ใบรูปแบบ ไฟล์ PDF  - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา บุญป๋ัน      25,000.00 นางสาวรุ่งทิวา บุญป๋ัน      25,000.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6681
13 ค่าถ่ายเอกสารส านักงานและวิชาการของภาควิชาสตรีศึกษา  - เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟ่ืองฟ้าก็อปป้ีช็อป โดยนายเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
     19,770.50 ร้าน เฟ่ืองฟ้าก็อปป้ีช็อป โดยนายเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
     19,770.50 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6682

14 จัดซือวัสดุการศึกษา  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

     17,139.40 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

     17,139.40 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6688
15 งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์  - เฉพาะเจาะจง นายรักเกียรติ ชมภูค า      46,000.00 นายรักเกียรติ ชมภูค า      46,000.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6689
16 งานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กฮ-2481 ชม.  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นัติมอเตอร์ จ ากัด        1,316.00 บริษัท นัติมอเตอร์ จ ากัด        1,316.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6690
17 จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าไม้มีบังตาและเก้าอ้ี  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด    108,300.00 บริษัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด    108,300.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6691
18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             85.00 สมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             85.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6692
19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             80.00 สมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             80.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6692
20 จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด   - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,949.00 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,949.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6693
21 จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด   - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,499.00 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,499.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6694
22 จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด   - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,199.00 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,199.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6695
23 ค่าถ่ายเอกสารทางวิชาการของสาขาสังคมวิทยาฯ ป.เอก-โท  - เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟ่ืองฟ้าก็อปป้ีช็อป โดยนายเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       2,841.75 ร้าน เฟ่ืองฟ้าก็อปป้ีช็อป โดยนายเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       2,841.75 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6696

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม        1,055.00 บ.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม        1,055.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6697
25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ซีดี-อาร์             90.00 บ.เชียงใหม่ซีดี-อาร์             90.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6697
26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ จ ากัด        2,760.00 บริษัท โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ จ ากัด        2,760.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6698
27 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,600.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,600.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6700
28 จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด   - เฉพาะเจาะจง ภัทรศิริย์ ไตรสิริกุล           500.00 ภัทรศิริย์ ไตรสิริกุล           500.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6701
29 จัดซ้ือไมโครโฟนชุดประชุม  ไมค์ประธาน  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอเอชซี ซัพพลาย      63,500.00 ร้านเอเอชซี ซัพพลาย      63,500.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6702
30 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด        2,600.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ จ ากัด        2,600.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6703
31 จัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด   - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,499.00 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จก.        1,499.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6704

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

วันท่ี  1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


