แบบ สขร.1

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ค่าถ่ายเอกสารของภาควิชาสังคมวิทยาฯ ป.ตรี เดือนธค.64
จ้างเหมาบริการออกแบบปกและจัดหน้าวารสารจุดยืน ปีที่ 8 ฉบับที่
จ้2าางเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ของภาควิชาสังคมศาสตร์กับการ
พัฒนา เดือนตค.64 -มค.65
จ้างเหมาบริการล้างทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องประชุมธนีฯ
ค่าชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส ATK
จัดทาระบบฐานข้อมูลงานบริหารจัดการงบประมาณ ระบบจัดสรร
งบประมาณ การออกแบบ การบันทึก และจัดทารายงาน งวดที่ 1
จัดทาระบบฐานข้อมูลงานบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการเบิก
จ่ายเงิน งานออกแบบ การบันทึกข้อมูล และจัดทารายงาน งวดที่ 2

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 256๕
คณะสังคมศำสำตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วันที่ 1 - ๒๘ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 256๕
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ หรือจ้ำง
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
(รำคำกลำง)
เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟื่องฟ้าก็อปปี้ช็อป
2,058.75 ร้าน เฟื่องฟ้าก็อปปี้ช็อป
เฉพาะเจาะจง นายกิตติภูมิ ถนอมถิ่น
6,000.00 นายกิตติภูมิ ถนอมถิ่น
เฉพาะเจาะจง MR.JEFFREY JAMES MOYNIHAN
2,200.00 MR.JEFFREY JAMES MOYNIHAN
ห้างหุ้นส่วนจากัด วัฒนาแอร์ เซอร์วิส
หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์
ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จากัด

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จากัด

8,453.00
1,394.00
4,000.00
60,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด วัฒนาแอร์ เซอร์วิส
หจก.จรัสธุรกิจการพิมพ์
ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จากัด

40,000.00 บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จากัด

2,058.75
6,000.00
2,200.00
8,453.00
1,394.00
4,000.00
60,000.00

เหตุผล
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
ทีค่ ดั เลือก
ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
8105
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
8107
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
8119
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
ผู้มีอาชีพขายโดยตรง

8123
8097
8097
8135

40,000.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
8136

จ้างเหมาซ่อมแซมวงจรสายไฟคอนโทลเครือ่ งปรับอากาศห้องประชุม
ภาควิชาสังคมววิทยาฯ ชั้น 4

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน สมพงษ์ แอร์ เซอร์วิส

1,200.00 ร้าน สมพงษ์ แอร์ เซอร์วิส

1,200.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

10 จ้างเหมาบริการถ่ายทาและตัดต่อสื่อวีดีทัศน์ คลิปประติมากรรมจรัล
มโนเพ็ชร

-

เฉพาะเจาะจง นายนัฐพล สุกิจสุขสวัสดิ์

3,000.00 นายนัฐพล สุกิจสุขสวัสดิ์

3,000.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

11 จ้างเหมาบริการรถสี่ล้อรับจ้าง ไป-กลับ คณะสังคมศาสตร์-ย่านถนน
นิมมานฯ -คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มค.65

-

เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วสุพรรณ์

400.00 นายวินัย แก้วสุพรรณ์

400.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

12 จ้างเหมาบริการรถสี่ล้อรับจ้าง ไป-กลับ คณะสังคมศาสตร์-ย่านถนน
นิมมานฯ -คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มค.65

-

เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร จอมคา

400.00 นายวิเชียร จอมคา

400.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง

13 จัดทางานพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริการการศึกษา งวดที่ 1
14 จัดทางานพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริการการศึกษา งวดที่ 2
15 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดจุดพักขยะบริเวณตลาดร่มสักส่วนของ
16 คณะสั
จัดซื้อวังสคมศาสตร์
ดุเชื้อเพลิงเดือน มกราคม 65

-

เฉพาะเจาะจง ร้านสตูดิโอ ตูนู
เฉพาะเจาะจง ร้านสตูดิโอ ตูนู

-

เฉพาะเจาะจง นายพินิจ อยู่เป๊าะ

52,500.00 ร้านสตูดิโอ ตูนู
22,500.00 ร้านสตูดิโอ ตูนู
200.00 นายพินิจ อยู่เป๊าะ

52,500.00 ผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
22,500.00 ผูม้ ีอาชีพรับจ้างโดยตรง
200.00 ผูม้ ีอาชีพรับจ้างโดยตรง

8141
8142
8144

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

9,600.00 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

9,600.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง

8145

17 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

1,850.00 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

18 ชุดตรวจหาเชื้อโควิท (ATK)
19 ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ATK) และถุงมือ เบอร์
L 1 กล่อง

-

เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ เภสัช
เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

1,280.00 ร้านพิสิฐ เภสัช
2,599.00 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

1,850.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
1,280.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง
2,599.00 ผู้มีอาชีพขายโดยตรง

8148
8148

9

รวม

219,634.74

8137
8138
8140
8140

8146

