
แบบ สขร.1

รานพลอยกอปป โดยนาง
วรรณาพร ประจนปจจนึก

687.00        รานพลอยกอปป โดยนาง
วรรณาพร ประจนปจจนึก

687.00        

สหกรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด

590.00        สหกรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด

590.00        

2 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 
หองสมุด 8 เครื่อง

20,000.00           20,000.00   เฉพาะเจาะจง รานสมเกียรติแอรเซอรวิส โดย
นายสมเกียรติ เดชะกันธ

20,000.00   รานสมเกียรติแอรเซอรวิส โดย
นายสมเกียรติ เดชะกันธ

20,000.00   เกณฑราคา 18801 27/11/2564

3 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด  18 
นิ้ว จํานวน 11 ตัว

20,350.00           20,350.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอนอน จํากัด 20,350.00   บริษัท ไอโอนอน จํากัด 20,350.00   เกณฑราคา 18773 4/11/2564

4 แบบทดสอบเชาวนปญญาเว็กส
เลอรสําหรับผูใหญ ฉบับที่ 4 
จํานวน 2 เครื่อง

120,000.00        120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 120,000.00 บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 120,000.00 เกณฑราคา 18774 8/11/2564

5 โทรทัศน LED ขนาด 55 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง และอุปกรณ
สลับสัญญาณ HDMI จํานวน 1 
ชุด

55,000.00           55,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 
จํากัด

53,500.00   บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 
จํากัด

53,500.00   เกณฑราคา 18783 11/11/2564

6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผลทั่วไป จํานวน 4 
เครื่อง

88,000.00           88,000.00   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมารท มารท 88,000.00   หางหุนสวนจํากัด สมารท มารท 88,000.00   เกณฑราคา 18799 23/11/2564

7 อุปกรณจัดเก็บบันทึกขอมูล
จราจรเครือขายคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 ชุด

450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

450,000.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

450,000.00 เกณฑราคา 18777 10/11/2564

8 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 880 
VA จํานวน 4 เครื่อง

10,000.00           10,000.00   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจัด สมารท มารท 8,800.00      หางหุนสวนจัด สมารท มารท 8,800.00      เกณฑราคา 18800 23/11/2564

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ 2,267.01             2,267.01      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,267.01      บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 2,267.01      เกณฑราคา 18805 25/11/2564

10 HP TONER #CE278AC 
(WHITE BOX) จํานวน 2 กลอง

5,300.00             5,300.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมารท มารท 5,300.00      หางหุนสวนจํากัด สมารท มารท 5,300.00      เกณฑราคา 18813 30/11/2564

11 อุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับ
เครื่องแมขาย จํานวน 2 อัน 
และอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับ
ระบบ Backup ขอมูลเครื่องแม
ขาย จํานวน 4 อัน

60,000.00           60,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

60,000.00   บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

60,000.00   เกณฑราคา 18786 12/11/2564

1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วัสดุอุปโภคบริโภคและอื่นๆ 
จํานวน 3 รายการ

1,277.00             1,277.00      เฉพาะเจาะจง เกณฑราคา 18804 25/11/2564

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

12 กลองไปรษณีย จํานวน 5 กลอง
และบับเบิลกันกระแทก จํานวน
 20 แผน

300.00               300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 300.00        บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 300.00        เกณฑราคา 18797 22/11/2564

13 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL 
Certificate)

1,284.00             1,284.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ต เวย คอม มูนิเคชั่น
 จํากัด

1,284.00      บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด

1,284.00      เกณฑราคา 18811 30/11/2564

14 พวงหรีดดอกไมสด จํานวน 1 
พวง

1,000.00             1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานดอกระมิงคฟลาวเวอร ช็อป 1,000.00      รานดอกระมิงคฟลาวเวอร ช็อป 1,000.00      เกณฑราคา 18765 3/11/2564

15 วัสดุ-กอสราง จํานวน 4 รายการ 1,120.00             1,120.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 1,120.00      บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 1,120.00      เกณฑราคา 18795 16/11/2564

16 วัสดุ-กอสราง จํานวน 3 รายการ 9,750.00             9,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 9,750.00      บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 9,750.00      เกณฑราคา 18796 16/11/2564

17 ชุดตรวจ COVID-19 ATK DEEP
 BLUE (จากจมูก) จํานวน 30 
กลอง

2,700.00             2,700.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร มช.

2,700.00      ศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร มช.

2,700.00      เกณฑราคา 18798 22/11/2564

18 วัสดุ-กอสราง จํานวน 18 
รายการ

17,642.00           17,642.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียการไฟฟา จํากัด 17,642.00   บริษัท เอเซียการไฟฟา จํากัด 17,642.00   เกณฑราคา 18802 24/11/2564

19 เมล็ดกาแฟ จํานวน 2 ลัง 4,143.00             4,143.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,143.00      บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,143.00      เกณฑราคา 18803 24/11/2564

20 วัสดุ-กอสราง จํานวน 6 รายการ 3,965.00             3,965.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 3,965.00      บริษัท ฮกวัสดุ เชียงใหม จํากัด 3,965.00      เกณฑราคา 18806 26/11/2564

21 วัสดุ-กอสราง จํานวน 3 รายการ 1,168.00             1,168.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส จํากัด 1,168.00      บริษัท มนตรีแมชชินทูลส จํากัด 1,168.00      เกณฑราคา 18807 26/11/2564

14 พวงหรีดดอกไมสด จํานวน 1 
พวง

1,000.00             1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานดอกระมิงคฟลาวเวอร ช็อป 1,000.00      รานดอกระมิงคฟลาวเวอร ช็อป 1,000.00      เกณฑราคา 18812 30/11/2564

15 คาถายเอกสาร ประจําเดือน
ตุลาคม 2564

3,456.00             3,456.00      เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสารพลอยก็อปป 3,456.00      รานถายเอกสารพลอยก็อปป 3,456.00      เกณฑราคา 18764 3/11/2564

16 DOCKING BELKIN CONNECT
 USB-C 3.1 11-IN-1 100W 
จํานวน 1 ตัว

2,990.00             2,990.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร 
กรุป จํากัด

2,990.00      บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร 
กรุป จํากัด

2,990.00      เกณฑราคา 18815 30/11/2564

17 ระบบกลองวงจรปดแบบ
เครือขาย จํานวน 35 จุด

490,000.00        490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

490,000.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

490,000.00 เกณฑราคา 18780 10/11/2564

18 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 880 
VA จํานวน 11 เครื่อง

27,500.00           27,500.00   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจัด สมารท มารท 27,500.00   หางหุนสวนจัด สมารท มารท 27,500.00   เกณฑราคา 18814 30/11/2564



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

19 ชุดการทดสอบเฉพาะทางนิติ
จิตวิทยาดานความนาเชื่อถือ
ของการลงมือกระทําการทํางาน
ของสมองและความจํา จํานวน 
1 ชุด

35,000.00           35,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 35,000.00   บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 35,000.00   เกณฑราคา 18761 1/11/2564

20 เครื่องบันทึกสัญญาณทางดาน
สรีรวิทยา

374,500.00        374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซานเอนซ จํากัด 374,500.00 บริษัท หริกุล ซานเอนซ จํากัด 374,500.00 เกณฑราคา 18982 8/11/2564

19 ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยา
มาตรฐาน

168,500.00        168,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 168,500.00 บริษัท ซ.ีที.เชียงใหม จํากัด 168,500.00 เกณฑราคา 18884 8/11/2564


	พฤศจิกายน 2564

