
  แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด

       5,980.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด

       5,980.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6643
2 จัดซ้ือม่านม้วนพร้อมติดต้ัง  - เฉพาะเจาะจง ร้าน เซนโต      39,840.00 ร้าน เซนโต      39,840.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6647
3 จ้างเหมาบริการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ 

ป้ายไวนิล Web-banner
 - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ ทาจันทร์        4,600.00 นายณัฐกานต์ ทาจันทร์        4,600.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6648

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด

       7,950.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด

       7,950.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6649
5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด        1,500.00 บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด        1,500.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6650
6 จัดซ้ือก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านต้นพยอมมอเตอร์             50.00 ร้านต้นพยอมมอเตอร์             50.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6651
7 จัดซ้ือก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           140.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           140.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6651
8 โครงการออกภาคสนามหมู่บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 - จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทาง  - เฉพาะเจาะจง นายนิคม ดวงอาภัย        5,400.00 นายนิคม ดวงอาภัย        5,400.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6652
 - จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทาง  - เฉพาะเจาะจง นายพิภพ ค้าผล        5,400.00 นายพิภพ ค้าผล        5,400.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6652

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        3,330.10 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        3,330.10 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6652
10 โครงการออกภาคสนามหมู่บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 - จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทาง  - เฉพาะเจาะจง นายวิชา  แสงสุเนตร        5,400.00 นายวิชา  แสงสุเนตร        5,400.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6653
 - จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,670.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)        1,670.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6653

11 จ้างเหมาบริการเช่าพ้ืนท่ีเว็บโฮสด้ิง(Webhosting)  - เฉพาะเจาะจง MR.JEFFREY JAMES MOYNIHAN        2,200.00 MR.JEFFREY JAMES MOYNIHAN        2,200.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6654
12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิขิตศิลป์        8,219.99 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิขิตศิลป์        8,219.99 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6655
13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ แอล.เค. มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
       6,700.13 บริษัท เชียงใหม่ แอล.เค. มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
       6,700.13 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6656

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้นางานครัว  - เฉพาะเจาะจง บริษัทศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ 
จ ากัด

          428.00 บริษัทศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ 
จ ากัด

          428.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6657
15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           230.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           230.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6658
16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจสยามอลูมิเนียม           171.00 ร้านกิจสยามอลูมิเนียม           171.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6658
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ซีดี อาร์ด จ ากัด        1,290.00 บริษัท เชียงใหม่ซีดี อาร์ด จ ากัด        1,290.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6658
18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด           670.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด           670.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6658
19 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)      10,620.00 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)      10,620.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6659
20 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดจุดพักขยะบริเวณตลาดร่มสัก 

เดือน ธค.63
 - เฉพาะเจาะจง นายพินิจ อยู่เป๊าะ           200.00 นายพินิจ อยู่เป๊าะ           200.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6660

21 จัดซ้ือม่านปรับแสง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ดีไซน์ จ ากัด      19,181.89 บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ดีไซน์ จ ากัด      19,181.89 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6661
10 จ้างเหมาบุผนังกันเสียงและติดต้ังวอลเปเปอร์ติดผนัง  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ดีไซน์ จ ากัด      75,520.60 บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ดีไซน์ จ ากัด      75,520.60 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 6662
11 จัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พลังงานนครพิงค์ จ ากัด        5,800.00 บริษัท พลังงานนครพิงค์ จ ากัด        5,800.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6663
12 จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมท่ีวัดอุณหภูมิอินฟราเรด  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิโก (ประเทศไทย) จ ากัด        3,490.00 บริษัท ยูนิโก (ประเทศไทย) จ ากัด        3,490.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6663
13 จัดซ้ือลูกบิดประตู  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           200.00 ร้านสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง           200.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6665

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วันท่ี  1 - 31 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


