
ลําดับ งานที่จัดซื้อหร ือจัดจ้าง  วงเง ินที่จัดซื้อ
หร ือจัดจ้าง  (บาท)

 ราคากลาง  
(บาท)

วิธ ีซื้อหร ือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสร ุป

1 จัดซื้อครุภ ัณฑ์สําน ักงาน  (ตู้เซฟ) 20,000.00                      20,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ัท  พรหมน ิมิตรคอมเพล็กซ์ จํากัด บริษ ัท  พรหมน ิมิตรคอมเพล็กซ์ จํากัด 20,000.00           เสนอราคาต่ําสุด 65132PO0002 24 พฤศจิกายน  2564

2 จ้างเหมาปรับปรุงพ ื้นท ี่จอดรถศูนย์สัตว์ทดลองเป ็นห ้องพั 825,000.00                    825,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก ัด  พภิพ การโยธา หา้งหุน้สว่นจําก ัด  พภิพ การโยธา 825,000.00         เสนอราคาต ่ําส ุด 65132PS0001 30 พฤศจิกายน 2564

แบบ สขร . 1

แบบสร ุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564      

ผู้ได้ร ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหร ือจ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา
หร ือข้อตกลงในการซื้อหร ือจ้าง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงนิท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุประกอบการฝึกอบรม 85,000.00        85,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญเกษตรเทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญเกษตรเทค 85,000.00  ราคาต  าสุด 3/2565 8/11/2564

2 จ้างท าแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สีกระดาษอาร์ตมัน

 105 แกรม ดิจิตอล

          10,000.00 10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายปัฐวี ชุมภู นายปัฐวี ชุมภู 10,000.00  ราคาต  าสุด 2/2565 1/11/2564

3 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โครงการลานนา 4.0           42,026.48     42,026.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท าถูก จ ากัด บริษัท ท าถูก จ ากัด     42,026.48 ราคาต  าสุด 3/2565 3/11/2564

4 จัดจ้างผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจ้ิมสุก้ีคีโต           30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่    30,000.00 ราคาต  าสุด 4/2565 3/11/2564

5 จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจ้ิงโกร่ง           40,000.00     40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่     40,000.00 ราคาต  าสุด 5/2565 3/11/2564

6 ค่าพิมพ์เอกสารและเข้าปกเย็บเล่ม สีเลเซอร์             3,285.00      3,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 4 ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 4      3,285.00 ราคาต  าสุด 13/2565 8/11/2564

7 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกเย็บเล่ม             3,800.00      3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 5 ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 5      3,800.00 ราคาต  าสุด 14/2565 8/11/2564

8 จ้างท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวสายน้ าแร่แจ้ซ้อน 

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

           18,457.00     18,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณบรรจุภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เอราวัณบรรจุภัณฑ์ จ ากัด     18,457.00 ราคาต  าสุด 15/2565 12/11/2564

9 จ้างท าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์           40,000.00     40,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้ิน มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้ิน มีเดีย     40,000.00 ราคาต  าสุด 16/2565 15/11/1964

10 จ้างท าใบประกาศนียบัตรพร้อมปก           13,250.00     13,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาเครื องเขียน     13,250.00 ราคาต  าสุด 17/2565 16/11/2564

11 จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าปกเย็บเล่ม             5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 3 ร้าน พี.ซีร็อกซ์ สาขา 4      5,000.00 ราคาต  าสุด 18/2565 16/11/2564

12 จ้างท าของแจกในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และศึกษาดูงานเทคโนโลยีเครื องก าจัดแมลงและไข่

แมลงในข้าว (UTD RF) โครงการลานนา 4.0 ฯ

          15,500.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์ โฆษณา ร้านรวมศิลป์ โฆษณา     15,500.00 ราคาต  าสุด 19/2565 22/11/1964

13 จ้างจัดสถานที พร้อมร้ือถอน           95,000.00    95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางโพสต์ หจก.ล าปางโพสต์    95,000.00 ราคาต  าสุด 20/2565 26/11/1964

14 จ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ไซรัปข้าวหอมใบเตย 180,394.00       180,394.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ 180,394.00 ราคาต  าสุด 5/2565 4/11/2564

15 จ้างผลิต ผลิตภัณฑ์นมผ้ึง ซอฟเจล          273,179.35    273,179.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีช แอนด์ โค คอเปอร์เรชั น จ ากัด บริษัท พีช แอนด์ โค คอเปอร์เรชั น จ ากัด    273,179.35 ราคาต  าสุด 6/2565 15/11/2564

16 จ้างเหมาบรรจุแคปซูลน้ ามันกระเทียม         237,000.00   237,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล อนิดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เคล อนิดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด   237,000.00 ราคาต  าสุด 7/2565 15/11/2564

17 งานจ้างเหมาบรรจุแคปซูลน้ ามันงาม้อน         240,000.00   240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคล อนิดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เคล อนิดัสทรีแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด   240,000.00 ราคาต  าสุด 8/2565 15/11/2564

18 งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชงดื มกระเจ๊ียบเขียว          145,360.00   145,360.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่   145,360.00 ราคาต  าสุด 9/2565 15/11/2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ปีงบประมำณ 2565

สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2564

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง




