
ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ 

(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

1 หนังสือภาษาไทย จํานวน 30 เลม         8,151.70          8,151.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        8,151.70 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        8,151.70 ราคาต่ําสุด PO 10526 4-08-2564

2 หนังสือภาษาไทย จํานวน 3 เลม         1,068.30          1,068.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        1,068.30 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        1,068.30 ราคาต่ําสุด PO 10527 4-08-2564

3 หนังสือภาษาไทย จํานวน 22 เลม         5,625.00          5,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        5,625.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        5,625.00 ราคาต่ําสุด PO 10528 4-08-2564

4 หนังสือภาษาไทย จํานวน 2 เลม           450.00            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

          450.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

          450.00 ราคาต่ําสุด PO 10529 4-08-2564

5 หนังสือภาษาไทย จํานวน 20 เลม         4,729.60          4,729.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        4,729.60 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

        4,729.60 ราคาต่ําสุด PO 10530 4-08-2564

6 หนังสือภาษาไทย จํานวน  3 เลม           756.00            756.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

          756.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

          756.00 ราคาต่ําสุด PO 10532 9-08-2564

7 เกมกระดาน (Board Game) จํานวน 42 ชิ้น       79,944.00        79,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

      79,944.00 ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

      79,944.00 ราคาต่ําสุด PO 10535 10-08-2564

8 เครื่องควบคุมความชื้น จํานวน 3 เครื่อง 

และเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จํานวน

 1 เครื่อง

    268,784.00      268,784.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กาเซีย จํากัด     268,784.00 บริษัท กาเซีย จํากัด     268,784.00 ราคาต่ําสุด PO 10536 13-08-2564

9 โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด       14,000.00        14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานนงคนุช โตะหมูบูชา       14,000.00 รานนงคนุช โตะหมูบูชา       14,000.00 ราคาต่ําสุด PO 10537 15-08-2564

10 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ จํานวน 1 

เครื่อง

      55,900.00        55,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 

จํากัด

      55,900.00 บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 

จํากัด

      55,900.00 ราคาต่ําสุด PO 10538 15-08-2564

11 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 21 รายการ       62,694.01        62,694.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร 

จํากัด

      62,694.01 บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร 

จํากัด

      62,694.01 ราคาต่ําสุด PO 10539 15-08-2564

12 ฐานขอมูล OnePetro       84,407.00        84,407.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

      84,407.00 บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด

      84,407.00 ราคาต่ําสุด PO 10541 16-08-2564

13 มิเตอรไฟฟา จํานวน 1 ตัว และหมอแปลง

ไฟฟา จํานวน 3 ตัว

      32,560.10        32,560.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลังสวิตชบอรด จํากัด       32,560.10 บริษัท คลังสวิตชบอรด จํากัด       32,560.10 ราคาต่ําสุด PO 10543 16-08-2564

14 เครื่องดูดฝุน-ดูดน้ํา จํานวน 1 เครื่อง และ

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง

      10,999.99        10,999.99 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ก.พัฒนสิน       10,999.99 หางหุนสวนจํากัด ก.พัฒนสิน       10,999.99 ราคาต่ําสุด PO 10542 17-08-2564

15 ไฟฉายฉุกเฉินติดผนัง จํานวน 20 ชุด และ

โทรโขง พรอมชุดขารต จํานวน 10 ชุด

      22,577.00        22,577.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหซัพพลาย ไฟร 

แอนด เซฟตี้ จํากัด

      22,577.00 บริษัท สหซัพพลาย ไฟร 

แอนด เซฟตี้ จํากัด

      22,577.00 ราคาต่ําสุด PO 10544 17-08-2564

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่   3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง  วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ 

(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง (บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่   3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564

ลําดับที่  งานจัดซื้อ/จัดจาง  วงเงิน

งบประมาณที่

จะซื้อ/จาง

 ราคากลาง 

(บาท)

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

16 โคมไฟโซลาเซลล จํานวน 5 ชุด       12,750.00        12,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  โชตนาการไฟฟา  

จํากัด

      12,750.00 บริษัท  โชตนาการไฟฟา  

จํากัด

      12,750.00 ราคาต่ําสุด PO 10545 17-08-2564

17 จางเหมาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ

 Millennium งวดที่ 3  ราคา 18,215.40 

ดอลลารสหรัฐ

    612,476.67      612,476.67 วิธีเฉพาะเจาะจง  INTERFACES 

INCORPORATION.,U.S.A

    612,476.67  INTERFACES 

INCORPORATION.,U.S.A

    612,476.67 ราคาต่ําสุด PO 10546 17-08-2564

18 จางเหมาเจาพิธีสูตรถอนตนไมใหญ บริเวณ

รอบอาคารสํานักหอสมุด

        6,600.00          6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  วงศสวาง         6,600.00 นายอาทิตย  วงศสวาง         6,600.00 ราคาต่ําสุด PO 10552 19-08-2564

19 จางเหมาบริการยายจุดหัวรับน้ําดับเพลิง 

อาคารสํานักหอสมุด

      34,133.00        34,133.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส รีแพร แอนด 

เซอรวิส จํากัด

      34,133.00 บริษัท เคเอส รีแพร แอนด 

เซอรวิส จํากัด

      34,133.00 ราคาต่ําสุด PO 10553 19-08-2564

20 จางเหมาบริการตัดแตงกิ่งไม และตนไมที่

ยืนตนบริเวณโดยรอบอาคารสํานักหอสมุด

      85,000.00        85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเดช  ศรีบุญเรือง       85,000.00 นายเดช  ศรีบุญเรือง       85,000.00 ราคาต่ําสุด PO 10555 19-08-2564

21 วัสดุสําหรับใชในกิจกรรมของงานบริการ

สารสนเทศ

      18,619.99        18,619.99 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริวงศ

พานิช

      18,619.99 หางหุนสวนจํากัด ศิริวงศ

พานิช

      18,619.99 ราคาต่ําสุด PO 10548 20-08-2564

22 ระบบจัดเก็บขอมูลกลางของสํานักหอสมุด 

จํานวน 1 ระบบ

  2,557,300.00    2,557,300.00  วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

บริษัท ซ-ีพลัส จํากัด   2,557,300.00 บริษัท ซ-ีพลัส จํากัด   2,557,300.00 ราคาต่ําสุด PO 10597 20-08-2564

23 เครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 4 ชุด     168,000.00      168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร 

จํากัด

    168,000.00 บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร 

จํากัด

    168,000.00 ราคาต่ําสุด PO 10551 20-08-2564

24 จางเหมาจัดทําตะแกรงเหล็กสําหรับจัดเก็บ

ขยะ

      35,000.00        35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรันดร  สายแกว       35,000.00 นายนิรันดร  สายแกว       35,000.00 ราคาต่ําสุด PO 10565 21-08-2564

25 คาถายเอกสารสี และขาว-ดํา จํานวน 6 

เครื่อง

      10,370.33        10,370.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

      10,370.33 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

      10,370.33 ราคาต่ําสุด PO 10554 21-08-2564

26 จางเหมาบริการเขาเลมเอกสาร

ประกอบการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการประจําสํานักหอสมุด ครั้งที่ 

3/2564 ในวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2564

          600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เฟองฟาก็อปปช็อป           600.00 เฟองฟาก็อปปช็อป           600.00 ราคาต่ําสุด PO 10566 23-08-2564

27 จางเหมาปรับปรุงระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

    375,433.00      375,433.00  วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 

จํากัด

    375,433.00 บริษัท กูดสปด คอมพิวเตอร 

จํากัด

    375,433.00 ราคาต่ําสุด PO 10601 25-08-2564

28 ศาลพระภูมิ และศาลเจาที่พรอมอุปกรณใน

ศาล

      27,358.00        27,358.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานไพศาลพาณิชย       27,358.00 รานไพศาลพาณิชย       27,358.00 ราคาต่ําสุด PO 10558 25-08-2564



ผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ 

(บาท)
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วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

29 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน

ใตฝาเพดาน ยี่หอ DAIKIN ระบบ Inverter

      69,800.00        69,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมจิตรแอร เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

      69,800.00 บริษัท สมจิตรแอร เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

      69,800.00 ราคาต่ําสุด PO 10560 27-08-2564
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