
  แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบ2และกล้อง 
webcamera

บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด

     64,120.00 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด

     64,120.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6705

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด      19,550.00 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด      19,550.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6706
3 จัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์  จ ำกัด      10,155.80 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์  จ ำกัด      10,155.80 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6707
4 โครงกำรสร้ำงควำมสะอำดปลอดภัยห่ำงไกลCOVID-19  - เฉพำะเจำะจง

 - จัดซ้ือเส้ือผ้ำยืด คอปก POLO สีน้ ำเงิน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท บีจีที คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)      31,500.00 บริษัท บีจีที คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)      31,500.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6711
 - จัดซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำด  ถุงมือ  - เฉพำะเจำะจง บริษัทยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด        4,340.00 บริษัทยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด        4,340.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6711
 - จัดซ้ือผ้ำอเนกประสงค์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ)จ ำกัด           587.00 บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ)จ ำกัด           587.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6711

5 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดจุดพักขยะบริเวณตลำดร่มสัก 
เดือน กพ.64

 - เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ  อยู่เปำะ           200.00 นำยพินิจ  อยู่เปำะ           200.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6712
6 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด        4,264.00 บริษัท ปตท. จ ำกัด        4,264.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6713
7 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองพิมพ์เอกสำรฯ งำนกำรเงินฯ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        4,880.10 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        4,880.10 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6714
8 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองพิมพ์เอกสำรฯ งำนบริกำรกำรศึกษำฯ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        2,337.60 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        2,337.60 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6715
9 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองพิมพ์เอกสำรส่วนเกินของงำนบริหำร

ท่ัวไปฯ
 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด           221.92 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด           221.92 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6716

10 จ้ำงเหมำบริกำรเคร่ืองพิมพ์เอกสำรของภำควิชำสังคมศำสตร์
กับกำรพัฒนำฯ

 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        2,392.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด        2,392.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6717
11 จ้ำงปรับปรุงและพัฒนำระบบจัดกำรเน้ือหำเว็บไซต์  - เฉพำะเจำะจง นำยภำนุพงศ์ ศิริรัตน์      35,000.00 นำยภำนุพงศ์ ศิริรัตน์      35,000.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6718
12 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท พลังงำนนครพิงค์ จ ำกัด        2,500.00 บริษัท พลังงำนนครพิงค์ จ ำกัด        2,500.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6719
13 จัดซ้ือเคร่ืองจ่ำยแอลกอฮอล์พร้อมท่ีวัดอุณหภูมิอินฟรำเรด  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิโก (ประเทศไทย) จ ำกัด        3,390.00 บริษัท ยูนิโก (ประเทศไทย) จ ำกัด        3,390.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6719
14 จัดพิมพ์หนังสือควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสังคมวิทยำ  - เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์      90,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วนิดำกำรพิมพ์      90,000.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6720
15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             42.00 ร้ำนสมบูรณ์กิจรุ่งเรือง             42.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6721
16 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำกัด           153.00 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำกัด           153.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6721
17 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมเสวนำฯ  - เฉพำะเจำะจง นำงรัสดำ ใจตุ้ย        2,000.00 นำงรัสดำ ใจตุ้ย        2,000.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6722
18 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพำะเจำะจง บ.ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก           800.00 บ.ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก           800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6723
19 ค่ำถ่ำยเอกสำรทำงวิชำกำรฯ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       1,295.55 ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       1,295.55 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6724

20 ค่ำถ่ำยเอกสำรงำนกำรเรียนกำรสอน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก
พันธ์ ใจตุ้ย

       3,020.40 ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก
พันธ์ ใจตุ้ย

       3,020.40 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6725
21 ค่ำถ่ำยเอกสำรของส ำนักงำนเลขำคณะฯ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       6,804.60 ร้ำน เฟ่ืองฟ้ำก็อปป้ีช็อป โดยนำยเอก

พันธ์ ใจตุ้ย
       6,804.60 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6726

22 โครงกร Culture night ประจ ำปี 2563 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง

 - ซุ้มถ่ำยภำพชุดประจ ำชำติ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเช่ำชุดเชียงใหม่&wedding        2,100.00 ร้ำนเช่ำชุดเชียงใหม่&wedding        2,100.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ค่ำเช่ำชุดประจ ำภำค  16 ชุด  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัลลังแก้วแม่โจ้        4,800.00 ร้ำนบัลลังแก้วแม่โจ้        4,800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ค่ำเช่ำเลนส์ถ่ำยรูป 2 รำยกำร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เลนส์ฟร้อนท์ยู           800.00 หจก.เลนส์ฟร้อนท์ยู           800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ซุ้มถ่ำยภำพชุดประจ ำชำติ ค่ำวัสดุโคมล้ำนนำ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงใหม่โคมล้ำนนำ        1,400.00 ร้ำนเชียงใหม่โคมล้ำนนำ        1,400.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุดยอดพลำสติกและเบ็ดเตล็ด             25.00 ร้ำนสุดยอดพลำสติกและเบ็ดเตล็ด             25.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ซุ้มหมำล่ำเซียมซี หมำล่ำเสียบไม้ส ำเร็จรูป 400 ไม้  - เฉพำะเจำะจง นำยดนัย  สิงห์ค ำ        1,500.00 นำยดนัย  สิงห์ค ำ        1,500.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มช.             52.00 ร้ำนสหกรณ์มช.             52.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร           222.00 บ.สยำมแม็คโคร           222.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ซุ้มย ำใบชำ ย ำใบชำ  - เฉพำะเจำะจง Yashiki Yuki        2,075.00 Yashiki Yuki        2,075.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

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



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

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

 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำสหกรณ์มช.             68.00 ร้ำสหกรณ์มช.             68.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร           553.00 บ.สยำมแม็คโคร           553.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มช.           122.00 ร้ำนสหกรณ์มช.           122.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - ซุ้มข้ำวจ่ี ค่ำวัสดุฯ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มช.        1,449.00 ร้ำนสหกรณ์มช.        1,449.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร           198.00 บ.สยำมแม็คโคร           198.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนผำงประทีปดอยหล่อ-เชียงใหม่           350.00 ร้ำนผำงประทีปดอยหล่อ-เชียงใหม่           350.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลังมอเคร่ืองครัว             70.00 ร้ำนหลังมอเคร่ืองครัว             70.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเวที เคร่ืองเสียง ไฟแสงสี พร้อมเต็นท์
สนำม

 - เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิมล  เจริญนวกุล      15,000.00 นำงสำวพรพิมล  เจริญนวกุล      15,000.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6727

 - จัดซ้ือของรำงวัล  - เฉพำะเจำะจง บ.โมชิ โมชิ เจแปน        4,702.00 บ.โมชิ โมชิ เจแปน        4,702.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือของท่ีระลึก  - เฉพำะเจำะจง บ.ซิงไท่เทรดด้ิง        1,838.00 บ.ซิงไท่เทรดด้ิง        1,838.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือของรำงวัล  - เฉพำะเจำะจง บ.สยำมแม็คโคร        1,178.00 บ.สยำมแม็คโคร        1,178.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือของท่ีระลึก  - เฉพำะเจำะจง บ.โมชิโมชิเจแปน           537.00 บ.โมชิโมชิเจแปน           537.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือของท่ีระลึก  - เฉพำะเจำะจง ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญปรินท์        1,800.00 ร้ำนเจริญปรินท์        1,800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวมุมศิลป์หลังมอ           440.00 ร้ำนหัวมุมศิลป์หลังมอ           440.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มช.           401.00 ร้ำนสหกรณ์มช.           401.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนไม้ไผ่        1,800.00 ร้ำนไม้ไผ่        1,800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6727
 - จ้ำงเหมำบริกำรกำรแสดงวงดนตรีพ้ืนเมือง  - เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ มณีวงค์        1,500.00 นำยชัยณรงค์ มณีวงค์        1,500.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6727
 - จ้ำงเหมำบริกำรแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง  - เฉพำะเจำะจง น.ศ.พนิตกำนต์ ศรีเลิศ น.ศ.พนิตกำนต์ ศรีเลิศ ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6727

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ จ ำกัด        2,070.00 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ จ ำกัด        2,070.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6728
24 จัดซ้ือแผนท่ีชุด L7018 1/50,000  - เฉพำะเจำะจง กรมแผนท่ีทหำร        7,200.00 กรมแผนท่ีทหำร        7,200.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6729
25 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภนันทน์พร้ินท์           350.00 ร้ำนศุภนันทน์พร้ินท์           350.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6730
26 จ้ำงเหมำออกแบบและจัดผังงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำน 

ประสำนงำนกำรจัดนิทรรศกำร
 - เฉพำะเจำะจง นำยวิศรุต แสนค ำ      40,020.00 นำยวิศรุต แสนค ำ      40,020.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6731

27 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรโครงกำรฯ  - เฉพำะเจำะจง นำงรัสดำ ใจตุ้ย             72.00 นำงรัสดำ ใจตุ้ย             72.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6732
28 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติพม่ำศึกษำ คร้ังท่ี 3

 - บอร์ดจัดนิทรรศกำร อลูมิเนียมถอดประกอบได้พร้อมชุด
ระบบไฟบอร์ด

 - เฉพำะเจำะจง นำยช่ำงเขียนแบบ Online      96,500.00 นำยช่ำงเขียนแบบ Online      96,500.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6733

 - จ้ำงเหมำออกแบบบอร์ดนิทรรศกำร  - เฉพำะเจำะจง นำยช่ำงเขียนแบบ Online        1,200.00 นำยช่ำงเขียนแบบ Online        1,200.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6733
 - สติกเกอร์เคลือบด้ำนติดผนังบอร์ดโครงไม้  - เฉพำะเจำะจง หจก.โปรดัคครีเอช่ัน      39,162.00 หจก.โปรดัคครีเอช่ัน      39,162.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6734
 - ไวนิลปล่อยขอบขึงโครงขนำด พร้อมไฟขำหนีบส่องป้ำยไวนิล  - เฉพำะเจำะจง หจก.โปรดัคครีเอช่ัน        5,800.00 หจก.โปรดัคครีเอช่ัน        5,800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6734

 - สติกเกอร์ขำวด้ำนติดบนพลำสวูดหนำ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสตูดิโอ โซสมอล      30,000.00 ร้ำนสตูดิโอ โซสมอล      30,000.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6735
 - ผ้ำสีขำวส ำหรับงำนป้ำยขนำดใหญ่กันน้ ำ  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสตูดิโอ โซสมอล           720.00 ร้ำนสตูดิโอ โซสมอล           720.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6735
 - จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำเว็ปไซด์  - เฉพำะเจำะจง บ.ไมซ์เร้นท์ดอทคอม จก.      60,000.00 บ.ไมซ์เร้นท์ดอทคอม จก.      60,000.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6736

29 โครงกำรอำเซียนสถำปัตยรรมปีกำรศึกษำ 2563
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.เกศษิณี  สงวนศิลป์           800.00 น.ส.เกศษิณี  สงวนศิลป์           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
คณะสังคมศำสำตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

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

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร เป็งแก้ว           800.00 นำยวิเชียร เป็งแก้ว           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยวุฒิภัทร  คงตัน           800.00 นำยวุฒิภัทร  คงตัน           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  พวงทอง           800.00 นำยสมชำย  พวงทอง           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.กฤศิกำ  สุภำษิต           800.00 น.ส.กฤศิกำ  สุภำษิต           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยกิติพงศ์  ท้ำวค ำมำ           800.00 นำยกิติพงศ์  ท้ำวค ำมำ           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยดวงค ำ  ตำน้อย           800.00 นำยดวงค ำ  ตำน้อย           800.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6737
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวมุมศิลป์ หลังมอ           455.00 ร้ำนหัวมุมศิลป์ หลังมอ           455.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6737
 - จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่           615.00 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่           615.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6737

30 จ้ำงเหมำบริกำรบันทึกภำพงำนปะชุมวิชำกำรนำนำชำติพม่ำ
ศึกษำ

 - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์ อินดี      10,095.00 นำยภูมินทร์ อินดี      10,095.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6738

31 วัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ จ ำกัด        7,219.98 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ จ ำกัด        7,219.98 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6739
32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)           309.00 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)           309.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6740
33 โครงกำรออกภำคสนำมสวนป่ำปำล์ม ต.ทุ่งหลวง

 - จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพำะเจำะจง บ.ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก           800.00 บ.ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก           800.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6741
34 โครงกำรออกภำคสนำมบ้ำนเต่ือฝัน

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับ ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  จันทรำษฎร์#
3100903450139

          500.00 นำยสมคิด  จันทรำษฎร์#
3100903450139

          500.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6742

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับ ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำงอ ำพร  ใจเสมอ#
3580400343762

          500.00 นำงอ ำพร  ใจเสมอ#
3580400343762

          500.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6742

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับ ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยวินัย  แก้วสุพรรณ์#
3500200371568

          500.00 นำยวินัย  แก้วสุพรรณ์#
3500200371568

          500.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6742

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับ ไป-กลับ  - เฉพำะเจำะจง นำยทุน ใจเสมอ#3500100428789           500.00 นำยทุน ใจเสมอ#3500100428789           500.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6742

35 ออกภำคสนำมย่ำนถนนนิมมำนเหมินทร์
 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง  - เฉพำะเจำะจง นำยอินทอง  ดวงค ำอ้ำย#

4500100017256
          400.00 นำยอินทอง  ดวงค ำอ้ำย#

4500100017256
          400.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6743

 - จ้ำงเหมำบริกำรรถส่ีล้อรับจ้ำง  - เฉพำะเจำะจง นำยทูน  ใจเสมอ#3500100428789           400.00 นำยทูน  ใจเสมอ#3500100428789           400.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6743

36 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลท ำควำมสะอำดจุดพักขยะบริเวณตลำดร่ม
สัก

 - เฉพำะเจำะจง นำยพินิจ  อยู่เปำะ           200.00 นำยพินิจ  อยู่เปำะ           200.00 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง 6747

37 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด        1,970.00 บริษัท ปตท. จ ำกัด        1,970.00 ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง 6748


