แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสที่ 3 (1 เมษำยน 2561 ถึง 30 มิถนุ ำยน 2561)
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

61213PS0010, ศธ
0590.25/784 ลงวันที่ 3/5/2561

ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า
เครือ่ งพิมพ์ (ประจาเดือนเมษายน 2561
จานวน 1 เครือ่ ง)
ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า
เครือ่ งพิมพ์ (ประจาเดือนพฤษภาคม
2561 จานวน 1 เครือ่ ง)
ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า
เครือ่ งพิมพ์ (ประจาเดือนมิถุนายน
2561 จานวน 1 เครือ่ ง)

852.80

852.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

1,438.60

1,438.60

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

1,154.20

1,154.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

4

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจาเดือน
เมษายน 2561)

0.00

0.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

-

5

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561)

1,460.00

1,460.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส

หจก.วันสิริ เซอร์วิส

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

6

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจาเดือน
มิถุนายน 2561)

920.00

920.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส

หจก.วันสิริ เซอร์วิส

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

7

ค่าไปรษณีย์ (ประจาเดือนเมษายน 2561)

786.00

786.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8

ค่าไปรษณีย์ (ประจาเดือนพฤษภาคม
2561)

123.00

123.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

9

ค่าไปรษณีย์ (ประจาเดือนมิถุนายน 2561)

85.00

85.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8,030.00

8,030.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาเครือ่ งเขียน

หจก.พะเยาเครือ่ งเขียน

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

3,000.00

3,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

1
2
3

10

11

วัสดุการศึกษา (จัดซื้อวัสดุการศึกษา
จานวน 2 รายการ ของสาขา
สถาปัตยกรรมภายใน)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสาขา (ค่า
น้ามันเชื้อเพลิงจัดกิจกรรมค่ายจิตอา
สาขาจัดห้องสมุดเพื่อน้อง สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน) 1 กิจกรรม

61213PS0011, ศธ
0590.25/1024 ลงวันที่
6/6/2561
61213PS0014, ศธ
0590.25/1224 ลงวันที่
6/7/2561
61213PO0010, ศธ
0590.25/1068 ลงวันที่
12/6/2561
61213PO0012, ศธ
0590.25/1112 ลงวันที่
3/7/2561
61213PE0115, ศธ
0590.25/822 ลงวันที่ 9/5/2561
61213PE0131, ศธ
0590.25/1069 ลงวันที่
20/6/2561
61213PE0138, ศธ
0590.25/1216 ลงวันที่
4/7/2561
61213PO0009, ศธ
0590.25/657 ลงวันที่ 9/4/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน เคลียร์เงินจากใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและในการจัดกิจกรรม
การเดินทาง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสที่ 3 (1 เมษำยน 2561 ถึง 30 มิถนุ ำยน 2561)
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

33,000.00

33,000.00

12

ค่าซ่อมแซม/ค่าบารุงรักษา (ซ่อมแซม
อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000
ขนาด 8 พอร์ท แบบ PoE อาคารปฎิบัติ
การหลังที่ 3 และ 6 )

13

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหลักสูตร (ค่าพิมพ์
เอกสาร+ค่าถ่ายเอกสาร สาขาดุริยางค
ศาสตร์สากล)

4,100.00

14

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหลักสูตร (ค่าถ่าย
เอกสาร สาขาศิลปะการแสดง)

4,000.00

15

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ (ค่าถ่ายเอกสาร สาขาดุริยางค
ศาสตร์สากล)

2,020.00

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ (ค่าถ่ายเอกสารและของที่ระลึก
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

1,529.00

16

17

18

19

20

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ (ค่าถ่ายเอกสาร สาขา
ศิลปะการแสดง)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ (ถ่ายเอกสาร+ซื้อของที่ระลึก
สาขาศิลปะและการออกแบบ)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะฯ (ค่าถ่ายเอกสาร สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน)
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ก (กิจกรรมทัศนศึกษา สาขาดุริ
ยางคศาสตร์สากล)(ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ตู้ 3 คัน จานวน 1 กิจกรรม)

4,100.00
4,000.00

2,020.00

1,529.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ลานนาคอม จากัด

บริษัท ลานนาคอม จากัด

เลือกผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

61213PS0012, ศธ
0590.25/1059 ลงวันที่
11/6/2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

1. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,000)
2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,500)
3. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,600)

1. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,000)
2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,500)
3. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (1,600)

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,487.00

1,487.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

276.00

276.00

6,410.00

6,410.00

ร้านกอปปี้ตงั ค์

ร้านกอปปี้ตงั ค์

1. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (630)
2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (500)
3. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (560)
4. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (330)

1. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (630)
2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (500)
3. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (560)
4. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (330)

1.ร้านเอ็น.เอส.บริการ (329)

1.ร้านเอ็น.เอส.บริการ (329)

2. น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ สุริยะวงศ์ (1,200)

2. น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ สุริยะวงศ์ (1,200)

ร้านกอปปี้ตงั ค์

ร้านกอปปี้ตงั ค์

1. ร้านมุกดาจักรสาน (1,000)

1. ร้านมุกดาจักรสาน (1,000)

2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (487)

2. ร้านเอ็น.เอส.บริการ (487)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็น.เอส.บริการ

ร้านเอ็น.เอส.บริการ

วิธีเฉพาะเจาะจง

-

-

ศธ 0590.25/263 ลงวันที่ 7/2/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน
ศธ 0590.25/319 ลงวันที่ 15/2/2561
การจัดกิจกรรม
ศธ 0590.25/439 ลงวันที่ 7/3/2562

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม

ศธ 0590.25/708 ลงวันที่
19/4/2561
ศธ 0590.25/882 ลงวันที่ 18/5/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน ศธ 0590.25/883 ลงวันที่ 18/5/2561
ศธ 0590.25/891 ลงวันที่ 21/5/2561
การจัดกิจกรรม
ศธ 0590.25/894 ลงวันที่ 22/5/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน ศธ 0590.25/1002 ลงวันที่ 4/6/2561
การจัดกิจกรรม
ศธ 0590.25/1001 ลงวันที่ 4/6/2561
เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม

ศธ 0590.25/940 ลงวันที่
1/6/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน ศธ 0590.25/1057 ลงวันที่ 8/6/2561
การจัดกิจกรรม
ศธ 0590.25/1056 ลงวันที่ 8/6/2562
เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม

ศธ 0590.25/1078 ลงวันที่
13/6/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน เคลียร์เงินจากใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
การเดินทาง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบไตรมำสที่ 3 (1 เมษำยน 2561 ถึง 30 มิถนุ ำยน 2561)
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

21

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต ก (กิจกรรมทัศนศึกษา สาขา
ศิลปะและการออกแบบ)(ค่าจ้างเหมารถ
บัสพร้อมน้ามัน จานวน 2 คัน จานวน 2
กิจกรรม)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

60,405.00

60,405.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1. นายเจษฎา คาแดง (28,800)

1. นายเจษฎา คาแดง (28,800)

ศธ 0590.25/906 ลงวันที่ 28/5/2561

เลือกร้านค้าตามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม

วิธีเฉพาะเจาะจง
1. นางแสงระวี มูลนิลตา (31,605) 1. นางแสงระวี มูลนิลตา (31,605)

ศธ 0590.25/1060 ลงวันที่11/6/2562

