


ลงวันที่ เลขที่
1 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง          1,008.00 2/1/2562 16733 1
2 0-503558006491 เฉพาะเจาะจง          3,210.00 3/1/2562 16736 1
3 0-107537000882 เฉพาะเจาะจง          2,650.00 4/1/2562 16737 1
4 3509900315758 เฉพาะเจาะจง        18,000.00 4/1/2562 16741 1
5 0-503560004557 เฉพาะเจาะจง        15,600.00 4/1/2562 16740 1
6 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง             160.00 7/1/2562 100448 1
7 0-503549002161 เฉพาะเจาะจง          2,247.00 8/1/2562 16749 1
8 0-503545001208 เฉพาะเจาะจง        11,400.00 9/1/2562 16751 1
9 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง             100.00 9/1/2562 100591 1
10 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          2,748.00 9/1/2562 16752 1
11 3500100294413 เฉพาะเจาะจง             801.00 10/1/2562 16753 1
12 0-503527001005 เฉพาะเจาะจง        21,935.00 10/1/2562 16785 1
13 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง          2,997.99 10/1/2562 16757 1

14 3501400289866 เฉพาะเจาะจง          2,407.50 10/1/2562 16757 1

15 3509900315758 เฉพาะเจาะจง        58,000.00 10/1/2562 16754 1
16 3550700063471 เฉพาะเจาะจง             875.00 10/1/2562 16755 1
17 0-505554004101 เฉพาะเจาะจง          1,410.00 11/1/2562 777/38831 1
18 0-503557000091 เฉพาะเจาะจง        15,000.00 11/1/2562 A6201/11-024 1
19 3500100294413 เฉพาะเจาะจง        13,754.00 11/1/2562 16759 1
20 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          1,995.00 11/1/2562 16760 1
21 0-505519000030 เฉพาะเจาะจง          1,500.00 13/1/2562 1202620100967 1
22 3420800132361 เฉพาะเจาะจง          3,000.00 13/1/2562 1--16 1
23 3509900315758 เฉพาะเจาะจง        11,000.00 14/1/2562 16766 1
24 1509901699243 เฉพาะเจาะจง          3,965.00 15/1/2562 16764 1
25  4760200001431 เฉพาะเจาะจง          4,780.00 15/1/2562 16762 1
26 3550700063471 เฉพาะเจาะจง             690.00 15/1/2562 16763 1
27 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง          1,696.00 16/1/2562 16765 1
28 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          5,010.00 17/1/2562 16768 1
29 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          1,846.00 17/1/2562 16773 1
30 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          2,100.00 17/1/2562 16774 1
31 3509900315758 เฉพาะเจาะจง        10,175.00 17/1/2562 16767 1
32 3550700063471 เฉพาะเจาะจง             535.00 17/1/2562 16769 1
33 0-503560004557 เฉพาะเจาะจง          4,108.00 17/1/2562 16770 1
34 3560600137708 เฉพาะเจาะจง          2,368.00 17/1/2562 16771 1
35 3550700063471 เฉพาะเจาะจง             400.00 17/1/2562 16772 1
36 3501500428655 เฉพาะเจาะจง          6,050.00 18/1/2562 021--01046 1
37 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          4,469.00 21/1/2562 16775 1
38 3560500286698 เฉพาะเจาะจง          1,500.00 21/1/2562 16779 1
39 3509900315758 เฉพาะเจาะจง          3,600.00 21/1/2562 16776 1

คําดอกไม๎ ต๎นไม๎ อุปกรณ๑ ตกแตํงสถานที่ งานรับปริญญา มช. คร้ังที่ 53

วสัดุไฟฟูา จ านวน 9 รายการ (หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม)

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ตํองาน

นายอดิศร  แก๎วช านาญ

งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสาร แบบสอบถามการมีงานท าของบณัฑิต ปกีารศึกษา 2561 คณะวจิติรศิลป ์มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ (งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพนักศึกษา)

บริษัท สุขุมเซอร๑วสิ จ ากัด สาขาแมํสะเรียง คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุก 6 ล๎อ ทะเบยีน 40-0563 เชียงใหมํ เดินทางไปโครงการ จ.แมํฮํองสอน คํายสร๎างสรรค๑สานฝันวนัเด็ก จ านวน 55.89 ลิตร
นายขุนศึก ทัดละมัย

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

นายอดิศร  แก๎วช านาญ

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
นายอดิศร  แก๎วช านาญ

นายอดิศร  แก๎วช านาญ
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ร๎าน เอส.อาร๑.ที.พาณิชย๑ โดย นายสิรธรี๑ บญุศรี
ร๎าน เบสท๑ แอร๑ เซอร๑วสิ  โดยนายนพพร  แหวนวงศ๑
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด โชตนาการไฟฟูา

วสัดุคอมพิวเตอร๑ 1 รายการ (สาขาวชิาส่ือศิลปะฯ)
งานปรับปรุงภมูิทัศน๑บริเวณด๎านหน๎าอาคารโรงประลองประติมากรรม 1-4 จ านวน 1 งาน
งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารตารางการเรียนการสอนและใบบนัทึกกิจกรรม กระบวนวชิา 109117 (GE2) (งานบริการการศึกษาฯ)

วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 2 ชุด (หนํวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
วสัดุประกอบการเรียนการสอนกิจกรรมวจิติรศิลปสั์ญจร ณ โรงเรียนแมํใจวทิยาคม จ.พะเยา จ านวน 25 รายการ (สาขาจติรกรรม)

งานจา๎งเหมาบริการขุดลอกคลองระบบายน้ าพร๎อมขนทิ้ง บริเวณด๎านหน๎าอาคารเรียนประติมากรรม คณะวจิติรศิลป ์(หนวยอาคารสถานที่ฯ)
วสัดุประกอบการท ากิจกรรม 3 รายการ (สาขาวชิาสหศาสตร๑ศิลป)์
จา๎งเหมาบริการเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองปรับอากาศ ย๎ายติดต้ัง และท าความสะอาด 1 งาน (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)

คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุก 6 ล๎อ ทะเบยีน 40-0563 เชียงใหมํ เดินทางไปโครงการ จ.แมํฮํองสอน คํายสร๎างสรรค๑สานฝันวนัเด็ก จ านวน 53.268 ลิตร
หจก.เพชรน้ าแพรํเอ็นเนอร๑จี คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุก 6 ล๎อ ทะเบยีน 40-0563 เชียงใหมํ เดินทางไปโครงการ จ.แมํฮํองสอน คํายสร๎างสรรค๑สานฝันวนัเด็ก จ านวน 56.73 ลิตร

คําจา๎งเหมารถแดง พร๎อมน้ ามัน จ านวน 1 คัน 3 วนั เดินทางไปโครงการ จ.แมํฮํองสอน คํายสร๎างสรรค๑สานฝันวนัเด็ก

วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ (หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม)

ร๎าน FileShop โดยนายนราทัธ ประทุมเมศร๑

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์

งานจา๎งเหมาบริการปลูกหญ๎า บริเวณด๎านข๎างอาคารโรงประลอง 1-4 คณะวจิติรศิลป ์(หนํวยงานอาคารสถานที่ฯ)

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
ร๎าน ดอกไม๎เกศวรางค๑ โดย นางสาวเกศวรางค๑  สมศรี

งานจา๎งเหมาบริการพิมพ๑แผํนพับประชาสัมพันธ๑หลักสูตรการเรียนการสอนคณะวจิติรศิลป ์3000 แผํน  (งานบริการการศึกษาฯ)

งานจา๎งซํอมแซมระบบแขนกั้นเข๎า-ออกที่จอดรถยนต๑บริเวณด๎านหน๎าคณะวจิติรศิลป ์1 งาน (หนํวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
แบตเตอร่ีส าหรับอุปกรณ๑บนัทึกภาพวดีีโอ RONIN-PART51-4S-BATTERY For RONIN-MX (สาขาวชิาส่ือศิลปะฯ)

วสัดุโครงการท ากิจกรรมวจิติรศิลปสั์ญจร จ านวน 11 รายการ (สาขาสหศาสตร๑ศิลป)

วสัดุส านักงาน 5 รายการ (ภาควชิาศิลปะไทย)
วสัดุประกอบการเรียนการสอนกระบวนวชิา 104100 (ภาควชิาศิลปะไทย)
วสัดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ วจิติรสัญจร คร้ังที่ 1 ป ี2562 5 รายการ (งานบริการการศึกษาฯ)
วสัดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ วจิติรสัญจร คร้ังที่ 1 ป ี2562 จ านวน 2 รายการ (งานบริการการศึกษาฯ)

งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ วจิติรสัญจร ประจ าป ี2562 คร้ังที่ 1 (งานบริการการศึกษาฯ)

วสัดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฎบิติัการ วจิติรสัญจร 7 รายการ (สาขาวชิาศิลปะภาพพิมพ๑)

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์

วสัดุประกอบการเรียนการสอนโครงการ The Forest Curriculum collective 7 รายการ(สาขาวชิาสหศาสตร๑ศิลป)์

ร๎านโปรโซนิค โดย นายมนตรี  วภิาษา

วสัดุดอกไม๎ในพิธเีปดินิทรรศการ (งานบริหารงานวจิยั)

งานจา๎งเหมาบริการติดต้ังราวกั้นรถบริเวณอาคารเรียนคณะวจิติรศิลป ์มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ (หนํวยอาคารสถานที่ฯ)
งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารและเข๎าเลํมหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาศิลปะไทย 5 เลํม (สาขาวชิาศิลปะไทย)
งานจา๎งเหมาบริการท าใบประกาศนียบตัร 400 แผํน และไวนิล 1 ผืน (งานบริการการศึกษาฯ)
งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (ภาควชิาศิลปะไทย)

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ร๎านสุมินทร๑จกัสาน

บริษัท แฝดสามศรีจอมทอง จ ากัด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์ วสัดุส านักงาน เชือกฟาง (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เจที คอมพิวเตอร๑ เน็ตเวริ๑ค แอนด๑ เซอร๑วสิ
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อช าระบตัรเติมน้ ามัน
นายอดิศร  แก๎วช านาญ
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ตํองาน

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เอส.เอ็น.โอเอ.มาร๑เก็ตต้ิง แอนด๑ เซอร๑วสิ
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พี แอนด๑ เอ ซิสเตมส๑

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) น้ ามันเชื้อเพลิง แก๏สโซฮอล๑ เคร่ืองตัดหญ๎า จ านวน 6.100 ลิตร

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) น้ ามันเชื้อเพลิง แก๏สโซฮอล๑ รถมอเตอร๑ไซค๑ งงง 24 เชียงใหมํ จ านวน 3.70 ลิตร

วสัดุคอมพิวเตอร๑ สาย UTP Cat5e 305M (หนํวยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษาฯ)
น้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561
งานจา๎งเหมาบริการร้ือถอนต๎นไผํและขุดลอกรํองระบายน้ า ด๎านหน๎าอาคารเรียนประติมากรรม คณะวจิติรศิลป ์1 งาน



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

40 3500100294413 เฉพาะเจาะจง             390.00 22/1/2562 16780 1
41 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง          1,026.01 23/1/2562 16781 1
42 3509901382823 เฉพาะเจาะจง          1,277.00 24/1/2562 16782 1
43 0-503532001395 เฉพาะเจาะจง        10,000.00 24/1/2562 16783 1
44 0-503560004557 เฉพาะเจาะจง             400.00 25/1/2562 0362-0004 1
45 3500100294413 เฉพาะเจาะจง          5,600.00 28/1/2562 16784 1
46 0-503560007777 เฉพาะเจาะจง        35,738.00 30/1/2562 16787 1
47 0-503543003475 เฉพาะเจาะจง          1,232.00 30/1/2562 16789 1
48 0-503545001208 เฉพาะเจาะจง          5,500.00 30/1/2562 16788 1

49 1509901576842 เฉพาะเจาะจง 105,000.00     30/1/2562 16790 1

50 3550700063471 เฉพาะเจาะจง          1,752.50 31/1/2562 16791 1
51 0-503535003038 เฉพาะเจาะจง          9,373.00 31/1/2562 203--10134 1
52 0-105536080112 เฉพาะเจาะจง          1,100.00 1/2/2562 IV0000016136 1
53 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 1,294.00         1/2/2562 PO62011 1
54 0-505538001071 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         3/2/2562 1054/52688 1
55 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 98.10              4/2/2562 100239 1
56 3500700527354 เฉพาะเจาะจง 5,400.00         4/4/2562 ใบเสร็จรับเงิน .1/149 1
57 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 11,083.00       4/2/2562 PO62017 1
58 0-105535099511 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         4/2/2562 31980/1598985 1
59 3510101044313 เฉพาะเจาะจง 4,000.00         3/2/2562 ใบส าคัญรับเงิน 1
60 0107537000882-5247 เฉพาะเจาะจง 2,650.00         4/2/2562 16797 1
61 0-505560015496 เฉพาะเจาะจง 1,708.00         4/2/2562 QTA-00-19-1 1
62 3509901216583 เฉพาะเจาะจง 2,889.00         5/2/2562 PRON022019/0054 1
63 3509901453356 เฉพาะเจาะจง 2,400.00         5/2/2562 เลํมที่3 เลขที่79 1
64 0-505547004346 เฉพาะเจาะจง 2,996.00         6/2/2562 REP19-00736 1
65 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 2,356.00         7/2/2562 PO62015 1
66 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 1,129.00         7/2/2562 PO62016 1
67 0-503551005465 เฉพาะเจาะจง 240.75            7/2/2562 16810 1
68 1509901699243 เฉพาะเจาะจง 700.00            7/2/2562 po16813 /06/0267 1
69 3509900315758 เฉพาะเจาะจง 83,475.00       7/2/2562 16814 1
70 3509900315758 เฉพาะเจาะจง 2,050.00         7/2/2562 16811 1
71 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 156.00            7/2/2562 16815 1
72 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 6,744.00         8/2/2562 PO16816 1
73 0-503540001951 เฉพาะเจาะจง 500.00            8/2/2562 162/8055 1
74 0-993000075706 เฉพาะเจาะจง 38,520.00       9/2/2562 RR6202000051 1
75 0-105555096011 เฉพาะเจาะจง 23,904.00       7/3/2562 R2019-01-010 1
76 0-543560000918 เฉพาะเจาะจง          1,220.00 12/1/2562 020/0980 1
77 0-505519000030 เฉพาะเจาะจง             800.00 13/1/2562 1802620100289 1
78 0-503549004619 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         13/2/2562 IV0000016609 1

คําวารสารตํางประเทศ จ านวน 7 รายการ หนํวยบริหารหอ๎งสมุดคณะวจิติรศิลป์

หจก.นพรัตน๑ปโิตเลียมชัยงใหมํ

บริษัท เดอะ สมิธ โปรเจค จ ากัด

บริษัท โตโยต๎า เชียงใหมํ จ ากัด

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
หจก.สหทวปีโิตรเลียม

นายอดิศร แก๎วช านาญ

คําบริการพื้นที่ จดักิจกรรม วนัที่ 18-23 มิถุนายน 2562 นิทรรศการศิลปะนิพนธ๑ สาม โล ร๎อย

งานจา๎งซํอมแซม ตรวจเช็ค ระบบอากาศ รถต๎ูทะเบยีน นง687 เชียงใหมํ 4 รายการ
วสัดุแสดงงานนิทรรศการโครงการ Midterm Exhibition 2/2561 จ านวน15 รายการ

จา๎งเหมาท า โรสเตอร๑ ขนาด A3
ก๏อกน้ าแสตนเลสหวัฝักบวัส าหรับอํางล๎างมือ
งานจา๎งเหมาท าบอร๑ดนิทรรศการ สาขาวชิาสหศาสตร๑ศิลป ์ชั้น 1 อาคารประติมากรรม พร๎อมทาสี ติดต้ังไฟ และพร๎อมติดต้ัง จ านวน 9 ชุด

น้ ามันเชื้อเพลิงหลํอล่ืน เดินทางไปจงัหวดัล าพูน 13 กุมภาพันธ๑ 2562 จ านวน 37.30 ลิตร

วสัดุการศึกษาการเรียนการสอน วชิา 10115 จ านวน 4 รายการ
น้ ามันเชื้อเพลิงหลํอล่ืน ไปพิพิธภณัฑ๑แหงํชาติล าพูน วนัที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2562 จ านวน 19.39 ลิตร

วสัดุไฟฟูา หลอดไฟ จ านวน 3 รายการ (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)

งานจา๎งเหมาปฏบิติังานโครงการพัฒนหลักสูตรศิลปดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ คณะวจิติรศิลป ์10 เดือน 1 ก.พ.-30 ก.ย.2562

วสัดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน 110350,110351,110231 จ านวน 13 รายการ สาขาวชิาการออกแบบ

แผํนทองเหลือง 200 แผํน และ ชุดเหล็กตอก ดุลลาย 5 ชุด ใช๎ในวชิา 110100

ปนูต า
คําน้ ามันเชื่อเพลิง ประจ าเดือน มกราคม 2562

บริษัท บางจากกรีนท จ ากัด

นายแสง ตนขัน

คําน้ ามันเชื้อเพลิง ไป อ.แมํแจมํ จ.เชียงใหมํ จ านวน 37 ลิตร

วสัดุประกอบการเรียนการสอนกระบวนวชิา 101115 (ภาควชิาทัศนศิลป)์
วสัดุฟองน้ าบบุอร๑ด จ านวน 19 ชุด (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)
วสัดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ  (สาขาวชิาการออกแบบ)
งานจา๎งซํอมแซมครุภณัฑ๑กล๎องถํายภาพทางอากาศ โดรน D JL Movic-Pro Combo Extra (สาขาวชิาส่ือศิลปะ)

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

บริษัท ช๎างมํอยฟาร๑มาซี จ ากัด
ร๎านหายตัน เซอร๑วสิ โดยนายเจดิชรินทร๑ พันธศุาสตร๑

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ร๎านเชียงฮง โดยนางสุพร วศิิษฏ๑สุวรรณ
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เชียงใหมํ ธรีะพานิช เอ็นจเินียร่ิง

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เยลล่ีเคอร๑เทน
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ศิริวงศ๑พานิช

บริษัทเชียงใหมํลักษณพงษ๑ จ ากัด (ส านักงานใหญํ)

ธนาคารกรุงไทย เพื่อ

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พี แอนด๑ เอ ซิสเตมส๑

นายธรรศเมธ ีมณีวงั

นายบญุราช ไชยวงัโส

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 323

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัดเชียงใหมํเดํนเสมอ

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 323

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ตํองาน

บริษัท ปโิตรเลียมไทยคอร๑ปปอเรชั่น จ ากัด

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)
จา๎งเหมารถต๎ูพร๎อมคนขับ ไป จ.เชียงราย วนัที3่0 ม.ค.2562 -  1 ก.พ. 2565 จ านวน 3 วนั

วสัดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน 107225 จ านวน 5 รายการ ภาควชิาทัศนศิลป์

จา๎งเหมาบริการถํายเอกสาร ขาว-ด า จ านวน 80 ใบ

วสัดุส าหรับการเรียนการสอนวชิา 110350 และ110351 การออกแบบสร๎างสรรค๑ส่ิงทอ ผ๎า จ านวน 2 รายการ

น้ ามันเชื้อเพลิง แก๏สโซฮอล๑ รถมอเตอร๑ไซค๑ งงง 24 เชียงใหมํ จ านวน 3.620 ลิตร

วสัดุส านักงาน 1 รายการ (ภาควชิาทัศนศิลป)์

งานจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอน สาขาวชิาทัศนศิลป ์ป.โท

วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ (หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม)
วสัดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 11 รายการ (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)

คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถต๎ู ทะเบยีน 30-3249 เชียงใหมํ เดินทางไป จ.เชียงราย วนัที่ 30 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ๑ 2562 จ านวน 42.081 ลิตร

วสัดุแสดงงานนิทรรศการโครงการ Midterm Exhibition 2/2561 จ านวน 9 รายการ

คําน้ ามันเชื่อเพลิง เดินทางไป วดัพระธาตุล าปางหลวง จ านวน 37.97 ลิตร 

ร๎านวโิรจน๑เคร่ืองเงินชาวเขา โดย นางสาวสมจติร อินทะยะ

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด โปรดัคครีเอชั่น (สนญ)
ร๎านเอส.อาร๑.ที.พาณิชย๑ โดนนายสิรธรี๑ บญุศรี

จา๎งเหมาบริการติดต้ังก๏อกน้ า ทํอน้ าทิ้งเคร่ืองซักผ๎า และติดต้ังปล๊ักไฟ อาคารเรียนออกแบบ 1 งาน
จา๎งเหมาบริการถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอน

นายอดิศร แก๎วช านาญ

หจก.เอซีพี เอ็นเนอร๑จี คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลรถต๎ูทะเบยีน นง687 ชม. เดินทางไป อ.ลอง จ.แพรํ วนัที่ 12-13 มกราคม 2562 จ านวน 46.30 ลิตร
บริษัท สุขุมเซอร๑วสิ จ ากัด สาขาสารภี คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลรถต๎ูทะเบยีน นง687 ชม. เดินทางไป อ.ลอง จ.แพรํ วนัที่ 12-13 มกราคม 2562 จ านวน 30.26 ลิตร

ยาสามัญประจ าบา๎น จ านวน 20 รายการ
จา๎งเหมาตรวจเช็คทะลวงทํอน้ าทิ้งอํางล๎างหน๎าและชักโครก หอ๎งน้ าหญิง ชั้น 2 อาคารเรียนและส านักงาน คณะวจิติรศิลป์

หอศิลปวฒันธรรมแหงํกรุงเทพมหานคร



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

79 0-505540001431 เฉพาะเจาะจง 6,099.00         11/2/2562 03--2562 1
80 0-503545001208 เฉพาะเจาะจง 9,600.00         11/2/2562 02--2562 1
81 3100502302571 เฉพาะเจาะจง 1,500.00         11/2/2562 01--2562 1
82 0-503526001214 เฉพาะเจาะจง 14,330.00       12/2/2562 PO16818 1
83 0-503531001821 เฉพาะเจาะจง 8,310.00         12/2/2562 PO16819 1
84 0-503527001005 เฉพาะเจาะจง 2,054.40         12/2/2562 PO16817 1
85 3569900166761 เฉพาะเจาะจง 1,200.00         13/2/2562 ศธ6593(12).3/201 1
86 3119900057850 เฉพาะเจาะจง 245.00            11/2/2562 055/2734 2
87 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 3,700.00         13/2/2562 16822 1
88 0-503545001208 เฉพาะเจาะจง 3,800.00         13/2/2562 po16821 1
89 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 3,700.00         14/2/2562 PO16822 1
90 0-505533000157 เฉพาะเจาะจง 579.00            12/2/2562 S01-PXT6202-0417 2
91 0-503531001821 เฉพาะเจาะจง 365.00            15/2/2562 NSC6202-0051 1
92 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 7,191.00         14/2/2562 PO16823 1
93 5502001045308 เฉพาะเจาะจง 1,350.00         15/2/2562 13/0623 1
94 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 860.00            15/2/2562 101251 1
95 0-503549002161 เฉพาะเจาะจง 749.00            15/2/2562 po16825 1
96 0-503551004001 เฉพาะเจาะจง 7,200.00         18/2/2562 ใบเสร็บรับเงิน 1
97 0-623535000348 เฉพาะเจาะจง 1,355.14         15/2/2562 175--8740 1
98 0-525555000613 เฉพาะเจาะจง 1,800.00         15/2/2562 TIO0000162000580 1
99 0-635525000029 เฉพาะเจาะจง 700.00            16/2/2562 TIO000016202000415 1

100 0-635525000029 เฉพาะเจาะจง 1,400.00         16/2/2562 TIO000016202000416 1
101 0-635525000029 เฉพาะเจาะจง 1,270.00         18/2/2562 TIO000316202000206 1
102 0-105537121254 เฉพาะเจาะจง 1,500.00         18/2/2562 1624660010000650 1
103 3630800078054 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         18/2/2562 126--26 1
104 0-635525000029 เฉพาะเจาะจง 1,530.00         18/2/2562 TIO000316202000207 1
105 0-505560015194 เฉพาะเจาะจง 960.00            18/2/2562 TI1902-00989 1
106 1639800051905 เฉพาะเจาะจง 10,000.00       18/2/2562 2--10 1
107 3509901154561 เฉพาะเจาะจง 9,897.50         14/2/2562 po16824 1
108 3509900587553 เฉพาะเจาะจง 4,000.00         23/2/2562 ใบส าคัญรับเงิน 1
109 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 454.00            18/2/2562 PO16832 1
110 503516000070 เฉพาะเจาะจง 296.00            18/2/2562 po16833 1
111 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 830.00            20/2/2562 PO16834 1
112 3509900166655 เฉพาะเจาะจง 1,200.00         20/2/2562 ใบเสร็จรับเงิน 1
113 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 6,719.00         20/2/2562 PO16835 1
114 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 6,605.00         20/2/2562 PO16837 1
115 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 7,073.00         20/2/2562 Po16836 1
116 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง 298.00            21/2/2562 PO16838 1
117 3560500286698 เฉพาะเจาะจง 500.00            20/2/2562 1.3 3
118 3560500286698 เฉพาะเจาะจง 500.00            18/2/2562 1.31 3

จา๎งเหมาบริการรถแดง ส่ีล๎อ 2 คัน คันละ600
ลูกปดิประตู 1 ชุด

คําผลิตสปอตวทิยุการอบรมศิลปะส าหรับเด็กภาคฤดูร๎อน ป ี2562
ซ้ือวสัดุการศึกษา สาขาประติมากรรม ภาควชิาทัศนศิลป ์จ านวน 12 รายการ

สีทองค า สูตรน้ า AU-10 ขนาด 1/4 กล. 1 กระปอ๋ง

ซ้ือวสัดุส านักงาน ภาควชิาทัศนศิลป ์จ านวน 3 รายการ

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด BO and BOOM

บริษัท ศรีทองเจด็ยอด จ ากัด

บริษัท แมํสอดปโิตรเลียม จ ากัด

บริษัท ภตัรานครเขลางค๑ ปโิตรเลียม จ ากัด

วสัดุการศึกษา สารเคมี จ านวน 3 รายการ 

วสัดุคอมพิวเตอร๑ กลํองแปลงสัญญาณวดีีโอจากกล๎องไปยังคอมพิวเตอร๑
จา๎งเหมาบริการถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอน สาขาวชิาส่ือศิลปะ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561

หจก.นอร๑ทเทอร๑น เคมิเคิล แอนด๑ กาสแวร๑

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑
พี พี ภณัฑ๑ (ส านักงานใหญํ)

แก๏สหงุต๎ม48 กก. 1 ถัง
คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถมินิบสั 32 ที่นั่ง  ไปอ.หางดง จ านวน 31.570 ลิตร
จา๎งซํอมกล๎องวงจรปดิ เปล่ียนAdapter 12Vdc/2A  บริเวณชั้น 4 อาคารเรียนออกแบบ จ านวน 1 ตัว

จา๎งเหมารถ กระบะ 4x4 เข๎า-ออก อุทยานน้ าตกทีลอซู 5 คัน คันละ 2000 บาท วนัที่ 16-18 ก.พ. 2562

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

หจก.เอส.เอ็น.โอเอ.มาร๑เก็ตต้ิง แอนด๑ เซอร๑วสิ

ร๎านลัดดาแก๏ส

จา๎งเหมาท าไวนิล 2 รายการ
วสัดุหมึก จ านวน5 รายการ

ซ้ือวสัดุการศึกษา สาขาประติมากรรม ภาควชิาทัศนศิลป ์จ านวน 5 รายการ

คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถต๎ู ทะเบยีน นง.7169 ชม. เดินทางไป น้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 27.64 ลิตร

คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถบรรทุก ทะเบยีน 40-0563 ไปน้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 51.603 ลิตร

คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถบรรทุก ทะเบยีน 40-0563 ไปน้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 54.825 ลิตร

จา๎งเหมาถํายเอกสารส านักงานภาควชิาส่ือศิลปะ ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561

วสัดุการศึกษาการเรียนการสอน วชิา 107333 จ านวน 23 รายการ

จา๎งเหมารถต๎ู 1 คัน จ านวน 4 วนั วนัละ 1800 บาท (ศธ6593.12.4/122)
คําน้ ามันเชื่อเพลิงดีเซล รถต๎ู นง 687 ชม. ไป น้ าตกทีลอซู จ านวน 53.53 ลิตร 

คําน้ ามันเชื่อเพลิงดีเซล รถต๎ู นง 687 ชม. ไป น้ าตกทีลอซู จ านวน 46.131 ลิตร

บริษัท แมํสอดปโิตรเลียม จ ากัด
บริษัท แมํสอดปโิตรเลียม จ ากัด

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ล าปางศรีทองบริการ

คําน้ ามันเชื่อเพลิงดีเซล รถต๎ู นง 687 ชม. ไป น้ าตกทีลอซู จ านวน 25.082 ลิตร
คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถบรรทุก ทะเบยีน 40-0563 ไปน้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 66.323 ลิตร

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

บริษัท นพดลพานิช จ ากัด

บริษัท ปตท.บริหารธรุกิจค๎าปลีก จ ากัด

นายณัฐพงษ๑ ขาวหอม

ร๎านทรัพย๑แมํกลอง คําน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถบรรทุก ทะเบยีน 40-0563 ไปน้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 33.23 ลิตร
บริษัท แมํสอดปโิตรเลียม จ ากัด คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถต๎ู ทะเบยีน นง.7169 ชม. เดินทางไป น้ าตกทีลอซู จ.ตาก จ านวน 55.576 ลิตร

ร๎านโอ๐โปสเตอร๑ 
โดยนางสาว ธญัธร สุเมธานุภาพ


ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์

นายถาวร จอมมาวรรณ

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์
ร๎านเกศวรางค๑ ฟลอรีส

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

พวงหรีดดอกไม๎สด 1 พวง รํวมไวอ๎าลัยนายประทีป สุริยวงศ๑ อดีตนายชํางศิลป ์ภาควชิาทัศนศิลป์

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด โปรดัคครีเอชั่น (สนญ)
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พี แอนด๑ เอ ซิสเตมส๑
goody bake studio นายธรณินทร๑ ตรีวทิย๑
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ก.พัฒนสิน (ส านักงานใหญํ) 
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด นอร๑ทเทอร๑นเคมิเคิล แอนด๑ กลาสแวร๑
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด โชตนาการไฟฟูา
นายบญุชํวย นนท๑ศรี

วสัดุส านักงานโครงการสขาวชิาสหาสตร๑ศิลป ์จ านวน 2 รายการ 

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พี แอนด๑ เอ ซิสเตมส๑
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

วสัดุกรอบรูปภาพถําย     สีด า จ านวน 37 กรอบ 

จา๎งเหมาถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาขาวชิาท สนศิลป ์จ านวน 2 รายการ
ชุดไม๎ไผํขด 80 ชุด ชุดละ 15 บาท ใช๎ในการเรียนการสอนวชิา 110100 (ศธ6593.12.2/260)

พวงหรีดดอกไม๎สด 1 พวง รํวมไวอ๎าลัยนายประทีป สุริยวงศ๑ อดีตนายชํางศิลป ์ภาควชิาทัศนศิลป์
ร๎านเกศวรางค๑ ฟลอรีส

วสัดุส านักงานจ านวน 2 รายการ งานบริหารทั่วไป
วสัดุประกอบการเรียนการสอนกระบวนวชิา 110240 สาขาวชิาการออกแบบ ภาควชิาศิลปะไทย จ านวน 6 รายการ 
จา๎งเหมารถแดง 4 ล๎อ คณะวจิติรศิลป ์ไป ออบขาน 5 คัน 1 วนั คันละ 400 บาท

วสัดุการศึกษาการเรียนการสอน วชิา 107335 จ านวน 22 รายการ สาขาศิลปะภาพพิมพ๑
วสัดุการศึกษาการเรียนการสอน วชิา จ านวน 2 รายการ สาขาศิลปะภาพพิมพ๑
วสัดุการศึกษาการเรียนการสอน วชิา 107334 จ านวน 15 รายการ สาขาศิลปะภาพพิมพ๑

นางสาวประกาย ทะมองชัย
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

119 1840100214348 เฉพาะเจาะจง 2,150.00         20/2/2562 2--11 1
120 3509901363659 เฉพาะเจาะจง 1,595.00         5/2/2562 62.0104 3
121 1509900080321 เฉพาะเจาะจง 3,000.00         20/2/2562 ศธ6593(12).1.5/15 1
122 0-505519000030 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         21/2/2562 902620201101 1
123 105530012891 เฉพาะเจาะจง 7,876.89         22/2/2562 PO16840 1
124 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 600.00            22/2/2562 101895 1
125 0-503538002393 เฉพาะเจาะจง 1,400.00         24/2/2562 079-62/43 1
126 0-573529000243 เฉพาะเจาะจง 800.00            25/2/2562 16326 1
127 3509901382823 เฉพาะเจาะจง 6,384.00         25/2/2562 PO16841 1
128 0-5005557010381 เฉพาะเจาะจง 13,450.00       25/2/2562 PO16842 1
129 1509901699243 เฉพาะเจาะจง 600.00            25/2/2562 PO16843 1
130 0-105509001118 เฉพาะเจาะจง 1,750.00         23/2/2562 637/31844 3
131 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง 2,908.00         26/2/2562 PO16844 2
132 0-994000423144 เฉพาะเจาะจง 200.00            26/2/2562 3946/47 2
133 0-503543003475 เฉพาะเจาะจง 17,423.00       26/2/2562 04--2562 2
134 3509901382823 เฉพาะเจาะจง 3,166.00         26/2/2562 05--2562 2
135 0-525555000613 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         28/2/2562 TIO000016202001224 1
136 0-525512000018 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         27/2/2562 0537/26817 1
137 0-503527001005 เฉพาะเจาะจง 16,638.50       23/2/2562 16845 1
138 1505200004415 เฉพาะเจาะจง 7,200.00         1/3/2562 01--03 1
139 0-505533000157 เฉพาะเจาะจง 3,160.00         1/3/2562 16847 1
140 3509900840658 เฉพาะเจาะจง 2,900.00         28/2/2562 ใบเสร็จรับเงิน .2/315 1
141 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 308.00            28/2/2562 ศธ6593(12).5ศ/062 3
142 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 572.00            28/2/2562 ศธ6593(12).2/253 3
143 1509900010993 เฉพาะเจาะจง 1,680.00         26/2/2562 036--1786 1
144 3-509901132177 เฉพาะเจาะจง 1,245.00         28/2/2562 ใบเสร็จรับเงิน (.2/317) 1
145 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 100.00            4/2/2562 100019 1
146 3501500297607 เฉพาะเจาะจง 3,000.00         1/3/2562 09--2562 1
147 1103700449540 เฉพาะเจาะจง 960.00            1/3/2562 102/3/62 1
148 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 640.00            1/3/2562 ศธ6593(12).4/176 3
149 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 628.00            1/3/2562 ศธ6593(12).4/177 3
150 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 88.00              28/2/2562 300579 3
151 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 1,214.00         28/2/2562 ศธ6593(12).3/268 3
152 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง 1,660.00         4/3/2562 16849 1
153 0-107537000882 เฉพาะเจาะจง 2,500.00         5/3/2562 16850 1
154 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 8,396.00         4/3/2562 06--2562 1
155 0-99400042317 เฉพาะเจาะจง 3,212.00         4/3/2562 1.1/149 3
156 0-994000433816 เฉพาะเจาะจง 3,480.00         5/3/2562 16851 3
157 0-505533000157 เฉพาะเจาะจง 8,701.00         5/3/2562 08--2562 1
158 3501500143511 เฉพาะเจาะจง 5,275.00         5/3/2562 16853 1

บริษัท พัฒนาสหกล จ ากัด

บริษัท เชียงใหมํมายโฮม จ ากัด
ร๎าน เอส.อาร๑.ที.พาณิชย๑

ร๎านเชียงฮง โดยนางสุพร วศิิษฎ๑สุววรณ

นางสาวอโนชา แสงอ๎าย

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

Bualuang studio coffee

บริษัท สุขุมเซอร๑วสิ จ ากัด สาขาแมํแตง

นายสนอง จนัทร๑น๎อย

หจก.แมํสรวยปโิตรเลียม

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์
ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหมํ
หจก.ศิริวงศ๑พานิช (ส านักงานใหญํ)

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์

วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 3 รายการ งานอาคารสถานที

คําน ามันเชื่อเพลิงดีเซล เดินทางไป จ.ล าปาง สาขาวชิาออกแบบ จ านวน 35.86 ลิตร

บริษัท นพดล พานิช

วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 4 รายการ (หนํวยอาคารสถานที่ฯ)

น้ าด่ืมอํางแก๎ว ภาควชิาทัศน๑ศิลป ์

คําน้ ามันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ อุทยานหว๎ยน้ าดัง วนัที่ 21-23 ก.พ.62

หนังสือพิมพ๑ รายสัปดาห๑ เดือน ก.พ.62
จา๎งเหมาวเิคราห๑ข๎อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกา ปกีารศึกษา 2561

งานจา๎งซํอมแซม รถบรรทุก 6 ล๎อ เลขทะเบยีน 40-0563 เชียงใหมํ จ านวน 11 รายการบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ ากัด    

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.

คําเชําหอ๎งประชุม 1 หอ๎ง 1 วนั วนัที่ 22-23 กุมภาพันธ๑ 2562

ชุดตอกไม๎ไผํ กระดาษและอุปกรณ๑ประดิษฐ๑โคม 80 ชุด ชุดละ 15 บาท ใช๎ในการเรียนการสอนวชิา 110100 

วสัดุไฟฟูา จ านวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่

น้ าด่ืมอํางแก๎ว หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม เดือน ก.พ.62
น้ าด่ืมอํางแก๎ว ภาควชิาศิลปะไทย คณะวจิติรศิลป ์เดือน ก.พ.62

คําน้ ามันเชื้อเพลืง ดีเซล รถต๎ู ทะเบยีน นง687 ชม. เดินทางไปกลับ อ.แมํสาย จ.เชียงราย วนัที่ 24-25 ก.พ.2562 จ านวน 28.43 ลิตร สาขาออกแบบ
หจก.เชียงใหมํสหชัยวฒันา คําน้ ามันเชื้อเพลืง ดีเซล รถต๎ู ทะเบยีน นง687 ชม. เดินทางไปกลับ อ.แมํสาย จ.เชียงราย วนัที่ 24-25 ก.พ.2562 จ านวน 28.04 ลิตร สาขาออกแบบ

ส านักงานทรัพยท๑สิน มช.

วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 3 รายการ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม
ไม๎กวาดแข็งทางมะพร๎าว 10 อัน หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

จา๎งเหมาพิมพ๑ปาูยไวนิล ขนาด 213*300 cm

บริษัท ภตัรานครเขลางค๑ ปโิตรเลียม จ ากัด

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.

โรงแรมแคนทารี ฮิลล๑ เชียงใหมํ บริษัท เกษมกิจ จ ากัด

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อช าระบตัรเติมน้ ามัน

วสัดุอุปโภคบริโภค จ านวน 8 รายการ (งานบริหารทั่วไป)

จา๎งเหมาปรับปรุงทาสี หอ๎งดนตรี หอนิทรรศการศิลปะวฒันธรรม

วสัดุงานบา๎นงานครัว 6 รายการ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 18 รายการ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

วสัดุงานบา๎นงานครัวโครงการศิลปะเด็ก 62 จ านวน 5 รายการ

วสัดุท าตุง 4 รายการ สอนวชิา 110100 สาขาวชิาออกแบบ

น้ าด่ืมอํางแก๎ว สาขาวชิาส่ือศิลปะ และการออกแบบส่ือ คณะวจิติรศิลป ์เดือน ก.พ.62

ร๎านเชียงฮง โดยนางสุพร วศิิษฎ๑สุววรณ

นายวณิชย๑ นีลดานุวงศ๑
ส านักงานทรัพยท๑สิน มช.

ร๎านสหกรณ๑มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ

ร๎านศรีนวล วสัดุภณัฑ๑ โดย นายนวล นันญาติ
บริษัท นพดล พานิช

นางอรพินพ๑ อินทร๑โปรย

ร๎าน ปทิตตา เซอร๑วสิ

นายสนอง ค าบญุปัน๋

ส านักบริหารและจกัารทรัพย๑สิน มช.

นายสนิท คุณาธารกุล
หมึก Cannon 801BK และ Cannon 811CL จ านวน 3 รายการ (ภาควชิาศิลปะไทย)

วสัดุการศึกษา จ านวน 5 รายการ วชิา104205 ภาควชิาศิลปะไทย
คําเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.62
วสัดุส านักงานโครงการศิลปะเด็ก จ านวน 28 รายการ

คําน้ ามันเชื่อเพลิงรถต๎ู งานบริการกาศึกษา รถต๎ู นง687 ชม  ไป-กลับ ล าปาง  จ านวน 35.79 ลิตร

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด โชตนาการไฟฟูา

น้ าด่ืมอํางแก๎ว ภาควชิาทัศน๑ศิลป ์เดือน ก.พ.62
วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ งานบริหารงานวจิยั
น้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน ประจ าเดือน กุมภาพันธ๑ 2562

นายเนติพงษ๑ ศรีบญุเรือง จา๎งเหมาบริการท าความสะอาดหอ๎งศิลปะ การแสดง หอนิทรรศการศิลปะวฒันธรรม เดือน ก.ย.2651-ก.พ.2562 ยอดยกมา

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) น้ ามันเชื้อเพลิง แก๏สโซฮอล๑ รถมอเตอร๑ไซค๑ งงง 24 เชียงใหมํ จ านวน 3.530 ลิตร

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

ส านักบริหารและจกัารทรัพย๑สิน มช.
ส านักบริหารและจกัารทรัพย๑สิน มช.

น้ าด่ืมอํางแก๎ว สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ ภาควชิาส่ือศิลปะ คณะวจิติรศิลป ์เดือน ก.พ.62

วสัดุโครงการฝึกอบรมศิลปะส าหรับเด็กภาคฤดูร๎อน 2562 จ านวน 9 รายการ
น้ าด่ืมอํางแก๎ว หนํวยอาคารสถานที่  เดือน ก.พ.62

กาแฟค่ัวเข๎ม 5 กิโลกรัม ภาควชิาทัศนศิลป์

คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถมินิบสั 32 ที่นั่ง ไปกลับ ต.หนองหอย จ.เชียงใหมํ จ านวน 21.400 ลิตร



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

159 3670400539160 เฉพาะเจาะจง 42,000.00       5/3/2562 16854 1
160 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง 3,375.00         4/3/2562 07--2562 1
161 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 4,000.00         4/3/2562 16869 1
162 0-505546002315 ว.119 225.00            4/3/2562 16680 3
163 3501500532258 เฉพาะเจาะจง 500.00            5/3/2562 012--25 1
164 3160600150881 เฉพาะเจาะจง 5,120.00         6/3/2562 16857 1
165 0-994000433816 ว.119 2,160.00         27/2/2562 078/3853 3
166 0-105526046477 เฉพาะเจาะจง 23,970.25       6/3/2562 16864 1
167 0-125551010961 เฉพาะเจาะจง 3,200.00         6/2/2562 16865 1
168 0-105540091085 เฉพาะเจาะจง 10,525.50       6/2/2562 16866 1
169 0-505560017537 เฉพาะเจาะจง 13,900.00       6/2/2562 16872 1
170 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 520.00            6/2/2562 16768 1
171 3509901363659 ว.119 1,460.00         6/3/2562 62--02040 3
172 3509901050863 เรํงดํวน 200.00            6/3/2562 067--3346 2
173 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 150.00            7/3/2562 100553 1
174 0-505538001071 เฉพาะเจาะจง 1,300.00         8/3/2562 1061/53044 1
175 3500200827421 เฉพาะเจาะจง 3,000.00         8/3/2562 ใบส าคัญรับเงิน 1
176 0-505556008031 เฉพาะเจาะจง 400.00            8/3/2562 47--2346 1
177 3509900315758 เรํงดํวน 5,600.00         8/3/2562 001--022 2
178 0-503535000365 เฉพาะเจาะจง 4,858.00         8/3/2562 OCTM6202061 ๑
179 0-505519000030 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         9/3/2562 2202620300524 1
180 0-503550005305 เรํงดํวน 1,900.00         9/3/2562 POSS256203/127 2
181 3640500904323 เฉพาะเจาะจง 320.00            9/3/2562 2--14 1
182 0-994000451245 เฉพาะเจาะจง 1,200.00         9/3/2562 19--31 1
183 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 1,500.00         10/3/2562 100835 1
184 3160600150881 เฉพาะเจาะจง 780.00            11/2/2562 16873 1
185 0-99400042317 ว.119 13,000.00       11/3/2562 ศธ6593(12)1.2/158 3
186 3509900315758 เรํงดํวน 2,040.00         11/3/2562 001--021 2
187 3500100130313 เฉพาะเจาะจง 84.00              11/3/2562 005--0213 1
188 0-105536120891 เฉพาะเจาะจง 32,100.00       12/3/2562 16874 1
189 35099001154561 เฉพาะเจาะจง 61,632.00       12/3/2562 16875 1
190 0-503560007777 เฉพาะเจาะจง 21,378.60       12/3/2562 16876 1
191 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 1,777.00         12/3/2562 16877 1
192 0-99400042317 ว.119 65,000.00       12/3/2562 ศธ6593(12).4/221 3
193 0-99400042317 ว.119 65,000.00       12/3/2562 ศธ6593(12).4/222 3
194 1509901443087 ว.119 1,500.00         12/3/2562 01--05 3
195 1103700449540 เฉพาะเจาะจง 1,675.00         12/3/2562 105/3/62 1
196 0-992002596486 เฉพาะเจาะจง 30,000.00       13/3/2562 11--2562 1

197 3500700314369 เฉพาะเจาะจง          5,000.00 13/3/2562 1--09 1

หา๎งหุน๎สํวนสามัญ"ชํางอ๏อด"มิวสิค จา๎งเหมาบริการเวที และเคร่ืองเสียง จดักิจกรรมงาน คราว เนี๊ยะ ประจ าป ี2561 วนัที่ 15-16 มีนาคม 2562 จ านวน 2 วนั

นายธรีศาสตร๑ วงศ๑แก๎ว

นางสาวอัยย๑ญาดา มุขสดี คําของที่ระลึกประธานในพิธเีปดินททรศการสาขาภาพพิมพ๑ จ านวน 1 ชุด

นายอดิศร แก๎วช านาญ เปล่ียนลูกปดิปานประตู หอนิทรรศการศิลปะวฒันธรรม จ านวน 3 ชุด

จา๎งเหมาวเิคราะห๑ข๎อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต คณะวจิติรศิลป ์ประจ าป ี2561

ส านักเทคโนโลยีสารสานเทศ มช.

วสัดุการเรียนการสอนกระบวนวชิาศิลปะภาพพิมพ๑ จ านวน 3 รายการ

คํา Device license Adibe Creative Cloud จ านวน 10 license หนํวยเทคโนโลยีส านักเทคโนโลยีสารสานเทศ มช.

ส านักเทคโนโลยีสารสานเทศ มช. คํา Device license Adibe Creative Cloud จ านวน 50 license (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)

ก ามะถันผง 350G 3 ขวด หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

จา๎งเหมาบริการท าตรายาง จ านวน 51 อัน

คําน้ ามันเชื่อเพลิงรถต๎ู นง687 ไปเชียงราย วนัที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 จ านวน 46.36 ลิตร 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน๑ จ ากัด

หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 4 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์

หนังสือพิมพ๑ รายสัปดาห๑ เดือน มี.ค..62

คําน้ ามันเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล๑ เติมน้ ามันเคร่ืองตัดหญ๎า จ านวน 5 ลิตร หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

บริษัท คลังไฟฟูา จ ากัด

นางสาวดุษฎพีันธุ๑ พจี
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

ร๎านรดา โดย นางสาวณัฐรดา ปีท่องธนโชติ

จา๎งเหมาท า บรรณาธกิาร ออกแบบ และพิสูจน๑อักษรประวติัศาสตร๑การถํายภาพ 1 งาน และจดัพิมพ๑ จ านวน 15 เลํม

นายสนอง จนัทร๑น๎อย

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

บริษัท ยิปซีกรุ๏ป จ ากัด (ส านักงานใหญํ)
บริษัท บุ๏คเน็ท จ ากัด

บริษัท วริิยะธรุกิจ จ ากัด (ส านักงานใหญํ) หนังสือภาษาไทย จ านวน 48 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์
หนังสือภาษาไทย จ านวน 2 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์

คํา Device license Adibe Creative Cloud จ านวน 50 license (สาขาวชิาส่ือศิลปะ)

บริษัท สุขุมเซอร๑วสิ จ ากัด สาขาแมํริม คําน้ ามันเชื้อเพลิง รถ 6 ล๎อ ทะเบยีน 40-0563 เชียงใหมํ ไปกลับ มช-อ.แมํริม เชียงใหมํ วนัที่ 9-10 มีนาคม 2562
หจก.เชียงใหมํสมุดลานนา

บริษัทเชียงใหมํลักษณพงษ๑ จ ากัด (ส านักงานใหญํ)

ร๎านหลังมอเคร่ืองเขียน วสัดุโครงการศิลปะส าหรับเด็กภาคฤดูร๎อน 2562 จ านวน 2 รายการ

ร๎านขนมหวานสุโขทัย โดยนางชุติมา ใจค า วสัดุหุนํนิ่ง กล๎วยน้ าหวา๎ เพื่อด าเนินการสอบวชิาเฉพาะ ปกีารศึกษา 2562 งานบริการการศึกษา

เชียงใหมํกระดุมทอง

คําน้ ามันเชื่อเพลิงรถต๎ู นง687 ไปเชียงราย วนัที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 จ านวน 42.43 ลิตร 

วสัดุโครงการศิลปะส าหรับเด็กภาคฤดูร๎อน 2562 จ านวน 12 รายการ

วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

นางจนัทร๑ สายฝ้ัน

จา๎งเหมาบริการเชําส่ีล๎อแดง เดินทางไป-กลับ มช วดัร๎อนจนัทร๑ ต.หนองควาย วนัที่ 7-8 มีนาคม 2562 3 คัน

ดินเหนียว จ านวน 10 ถุง ใช๎ในวชิา 106224 ประติมากรรม

จา๎งเหมาบริการถํายเอกสารส าเนาข๎อบงัคับ มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ วาํด๎วยหลักเกณฑ๑ วธิแีตํงต้ังพนักงาน 50 ชุด

นายวณิชย๑ นีลดานุวงศ๑ คําจา๎งเหมาพิมพ๑ปาูยไวนิล และพิมพ๑โปสเตอร๑ และสติกเกอร๑  งานเสวนา หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จ านวน 1 งาน

เข็มเย็บกระสอบ กระบวนวชิา 110100

หลอดไฟ OSRAM 64540 240V 650W จ านวน 50 หลอด (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)

นายอดิศร แก๎วช านาญ

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด เยลล่ีเคอร๑เทน
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

กรอบรูป ขนาด 30x30 นิ้ว จ านวน 120 กรอบ (สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ)
งานจา๎งเหมาบริการติดต้ังฟิล๑มชนิดด า หอ๎ง FB1317 และ FB1324 จ านวน 2 งาน

จา๎งเหมาซํอมแซม แก๎ไข และติดต้ังหอ๎งน้ าหญิง ทํอน้ าประปาแตกในผนัง ชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปะวฒันธรรม จ านวน 1 งาน

นายพร มะลิซ๎อน

ร๎านสหกรณ๑มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ

ร๎าน แม๏กกุญแจ ซํอมประตู 1 รายการ สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ

ร๎านโอ๐โปสเตอร๑ โดยนางสวธญัธร สุเมธานุภาพ

ร๎านรดา โดย นางสาวณัฐรดา ปีท่องธนโชติ จา๎งเหมาบริการท าตรายาง จ านวน 6 อัน ภาควชิาทัศนศิลป์

วสัดุไฟฟูา หลอดไฟ จ านวน 6รายการ (สาขาวชิาส่ือศิลปะ และการออกแบบส่ือ)
จา๎งเหมาบริการถํายเอกสารส าเนายุทธศาสตร๑ อละแนวนโยบายในการบริหาร จ านวน 8 ชุด งานนโยบายและแผน

คําของที่ระลึก ปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ป2ี561

หจก.เปาุเปา ผ๎ากันเปือ้น โครงการศิลปะเด็ก จ านวน 10 ตัว

สหกรณ๑การเกษตรเชียงแสน จ ากัด คําน้ ามันเชื่อเพลิงรถต๎ู นง687 ไปเชียงราย วนัที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 จ านวน 42.43 ลิตร 
ลริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โปร คัลเลํอร๑ แลบ จ ากัด



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

198 0-503543003475 เฉพาะเจาะจง 3,006.00         13/2/2562 16878 1
199 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 1,735.00         13/2/2562 16879 1
200 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 400.00            13/2/2562 16880 1
201 3509901398169 เฉพาะเจาะจง 1,512.00         13/2/2562 ใบส าคัญรับเงิน 1
202 3100800232160 เฉพาะเจาะจง 2,250.00         13/25/2562 ใบส าคัญรับเงิน .2/354 1
203 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 80.00              13/3/2562 101075 1
204 0-505533000157 เฉพาะเจาะจง 3,685.00         14/3/2562 16884 1
205 1509901488595 เฉพาะเจาะจง 6,000.00         14/3/2562 01--03 1
206 3509900315758 เฉพาะเจาะจง 4,700.00         14/3/2562 16681 1
207 3630100524345 เฉพาะเจาะจง 30,000.00       14/3/2562 16887 1
208 3500100294413 เฉพาะเจาะจง 707.00            14/3/2562 16888 1
209 0-503545001208 เฉพาะเจาะจง 13,800.00       15/3/2562 16885 1
210 1520100119844 เฉพาะเจาะจง 5,000.00         15/3/2562 01--04 1
211 0-503543003475 เฉพาะเจาะจง 3,176.00         15/3/2562 16886 1

212 1579900684714 เฉพาะเจาะจง 4,000.00         16/3/2562 01--02 1

213 0-513559000985 เฉพาะเจาะจง 700.00            18/3/2562 7180362005 1
214 0-503534002526 เฉพาะเจาะจง 2,118.60         18/3/2562 16889 1
215 0-99400042317 ว.119 2,374.00         18/3/2562 ศธ6593(12)1.1/149 3
216 1700288770 เรํงดํวน 120.00            19/3/2562 039--127 2
217 3160600150881 เฉพาะเจาะจง 1,200.00         20/3/2562 16890 1
218 เรํงดํวน 50.00              20/3/2562 18--11 2
219 0-503535001299 เฉพาะเจาะจง 35,000.00       20/3/2562 16891 1
220 0-503516000070 เฉพาะเจาะจง 4,622.00         20/3/2562 16892 1
221 0-105512004424 เฉพาะเจาะจง 124.00            20/3/2562 1110081149 1
222 1509901699243 เฉพาะเจาะจง 5,060.00         20/3/2562 16893 1
223 0-503551002300 เรํงดํวน 1,544.86         20/3/2562 029--1443 2
224 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 160.00            20/3/2562 16894 1
225 3500100294413 เรํงดํวน 385.00            20/3/2562 P1-0105705 2
226 0-994000423144 ว.119 200.00            21/3/2562 621--14 3
227 3119900057850 เรํงดํวน 700.00            21/3/2562 056--2796 2
228 0-505547004346 เฉพาะเจาะจง 25,564.44       22/3/2562 16901 1
229 3500200827421 เฉพาะเจาะจง 2,400.00         21/3/2562 001--1 1
230 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 220.00            22/3/2562 16896 1
231 0-105537121254 เฉพาะเจาะจง 1,000.00         23/3/2562 1623190010002430 1
232 0-503537004653 เฉพาะเจาะจง 9,300.00         25/3/2562 16897 1
233 3471300192284 เฉพาะเจาะจง 1,100.00         26/3/2562 16899 1
234 0-505553006193 เฉพาะเจาะจง 3,000.00         26/3/2562 16898 1
235 0-107544000108 เฉพาะเจาะจง 100.00            26/3/2562 102258 1
236 0-99400042317 ว.119 1,192.00         26/3/2562 .4/241 3

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษษ ภาพพพิมพ๑ จ านวน 7 รายการ ภาควชิาทัศนศิลป์

บริษัท นพดล พานิช วสัดุกํอสร๎าง จ านวน 3 รายการ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

นางสาวสุภาลักษณ๑ พุทธยิาวฒัน๑ จา๎งเหมาจดัฉากดอกไม๎ และจดันิทรรศการ โครงการจดัแสดง Mood and tone วนัที่ 15-16 มีนาคม 2562 จ านวน 1 งาน

นายณัฐพล ชูศรี จา๎งเหมาบริการตกแตํงฉาก ตัดเย็บเคร่ืองแตํงกาย และแตํงหน๎าท าผม การแสดงนาฏศิลปแ์ละดนตรี กระบวนวชิา 103215 ภาคเรียนที่ 2/2561 วนัที่ 15 มีนาคม 2562 1 งาน

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คําน้ ามันเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล๑ เติมน้ ามันรถมอเตอร๑ไชค๑ส านักงาน หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม จ านวน 2.760 ลิตร

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด นาครา ปโิตรเลียม 2016 (ส านักงานใหญํ)

ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
ร๎านกรุงเทพพลาสติก โดยนายสุวทิย๑ ริรัตนพงษ๑
นางสาวกาญจนา เตชะรํุงโรจน๑

นายอดิศร แก๎วช านาญ
ร๎าน ฟลุ๏ค กราฟิคดีไซน๑ แอนด๑ ปร้ินต้ิง โดย นายอุกฤษฎ๑ วงศ๑สัมพันธ๑

งานจา๎งบ ารุงรักษาและซํอมแซม รถต๎ู หมายเลขทะเบยีน นง 687 เชียงใหมํ จ านวน 20 รายการ บริษัท โตโยต๎า เชียงใหมํ จ ากัด

ส านักบริหารและจกัารทรัพย๑สิน มช.

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ลิขิตศิลป์

จา๎งเหมาบริการท าตรายาง จ านวน 6 อัน 

งานจา๎งเหมาบริการท าสูจบิตัรโครงการ MAP everything is possible นศ ป4ี สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง

วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ (ภาควชิาศิลปะไทย)

วสัดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 5 รายการ (หนํวยงานอาคารสถานที่ งานบริการทั่วไป)
วสัดุอุปกรณ๑กํอสร๎างบรรเทาปญัหาหมอกควนั จ านวน 7 รายการ (หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม)
จา๎งเหมาพิมพ๑สี เอกสารบทความนาฏศิลป ์(งานบริหารงานวจิยั)
วสัดุโครงการฝึกอบรมศิลปะส าหรับเด็กภาคฤดูร๎อน 2562 จ านวน 4 รายการ
คําขยะมูลฝอย เดือน ม.ีค.2562  หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม

เปล่ียนยางในรถจกัรยานยนต๑ เลขทะเบยีน งงง 24 เชียงใหมํ จ านวน 1 เส๎นหลังมอคาร๑แคร๑

ร๎านหมูไอที

ร๎าน เอส.อาร๑.ที.พาณิชย๑ โดย นายสิรธรี๑ บญุศรี

ร๎านรดา โดย นางสาวณัฐรดา ปีท่องธนโชติ

หจก.ภทระ พรี เพรส

บริษัท เอเชียบุ๏คส๑ จ ากัด คําวารสารตํางประเทศ จ านวน 2 รายการ หนํวยบริหารหอ๎งสมุดคณะวจิติรศิลป์

ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหมํ
พี พี ภณัฑ๑ (ส านักงานใหญํ) คําวสัดุอุปกรณ๑ซํอมแซมรถเข็น หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม จ านวน 2 รายการ

หจก.จรัญธรุกิจการพิมพ๑
ร๎านแม็กกุญแจเชยงใหมํ
บริษัท เดํนชัยเทค จ ากัด

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.

เปล่ียนถํานรีโมท เข๎าออกไม๎แขนกั้น 1ก๎อน

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ศิริวงศ๑พานิช

หจก. จ.เจริญการเกษตร
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑
ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324

น้ าด่ืมอํางแก๎ว เดืน ก.พ.62 หนํวยงานอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป

ร๎านเคร่ืองเขียน ไฟน๑อาร๑ท 324
หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พี แอนด๑ เอ ซิสเตมส๑

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ศิริวงศ๑พานิช

วสัดุหมึกพิมพ๑ จ านวน 9 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุดคณะวจิติรศิลป)์

วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์

กระจกส าชาด าอํอน+เจยีขอบ 6 มม. ขนาด 90*200 ซม. จ านวน 1 ชุด (ภาควชิาทัศนศิลป)์

วสัดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ (หนํวยบริการหอ๎งสมุด คณะวจิติรศิลป)์
จา๎งเหมาบริการถํายเอกสารประกอบการเรียนการสอน เดือน ก.พ.2562 (สาขาวชิาส่ือศิลปะฯ)
วสัดุโครงการพัฒนาอาจารย๑ที่ปรึกษา จ านวน 4 รายการ
วสัดุการศึกษา อคริลิค ประกอบการเรียนการสอนวชิา110100 ภมูิปญัญาท๎องถิ่นการออกแบบ จ านวน 2 รายการ
วสัดุการศึกษา ทองค าเปลว ประกอบการเรียนการสอนวชิา110100 ภมูิปญัญาท๎องถิ่นการออกแบบ จ านวน 1 รายการ

จา๎งเหมาติดต้ังเหล็กดัด พร๎อมอุปกรณ๑ ชั้น 1 หอ๎งเก็บเคร่ืองดนตรี อาคารโรงประลอง หอนิทรรศการศิลปะวฒันธรรม 1 งาน
จา๎งเหมาท าสูจบิตัรโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ภาพพพิมพ๑ จ านวน 500 เลํม ภาควชิาทัศนศิลป์

น้ าด่ืมอํางแก๎ว สาขาวชิาส่ือศิลปะ และการออกแบบส่ือ คณะวจิติรศิลป ์เดือน มีนาคม.62

นางสาวพรรณภา ชัยบัวค า จา๎งเหมาจดัแตํงฉากดอกไม๎สถานที่บริเวณพื้นที่แสดงงาน Fashion กระบวนวชิา 113225 1 งาน

น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล รถบรรทุก 6 ล๎อ  ไปกลับ อ.บา๎นโฮํง จ.ล าพูน วนัที่ 18 มีนาคม 2562 จ านวน 24.96 ลิตร

นายพร มะลิซ๎อน
ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด บุ๏คอลูมิเนียม

จา๎งเหมารถแดงส่ีล๎อ จ านวน 3 คัน คันละ 800 บาทไป วดัเจด็ยอด วนัที่ 21-22 มีนาคม 2562
จา๎งเหมาพิมพ๑สี เอกสารบทความนาฏศิลป ์(งานบริหารงานวจิยั)

จา๎งเหมาสแกนแบบอาคาร พร๎องลงแผํนซีดี จ านวน 380 แผํน (หนํวยอาคารสถานที่ฯ)
เปล่ียนกุญแจบานสวงิ 2 ชุด หนํวยงานอาคารสถานที่ฯ
งานจา๎งซํอมแซมครุภณัฑ๑ ชุดเคร่ืองขยายเสียง หมายเลขทะเบยีน มช.วศ.03.773000600014.ร56007

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คําน้ ามันเชื่อเพลิง แก็สโซฮอล๑ รถจกัรยานยนต๑ ทะเบยีน งงง24 เชียงใหมํ จ านวน 3.380 L 

คําน้ ามันเชื้อเพลิง ดีเซล ส าหรับรถ 6 ล๎อ ทะเบยีน 40-0563 ไปจงัหวดัล าพูน วนัที่ 23 มีนาคม 2562 จ านวน 35.714 ลิตร สาขาส่ือศิลปะฯบริษัท ปตท. บริหารธรุกิจค๎าปลีก จ ากัด



ลงวันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผู้ได้รบัการคัดเลือกและสรปุสาระส าคัญของสัญญาหรอืข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 2 (1มกราคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 )

คณะวิจติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

เหตผุลสนับสนุนชื่อผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา
เอกสารอ้างอิง/ข้อตกลงในการซ้ือจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง

237 0-99400042317 ว.119 264.00            26/3/2562 .5(ศ)/105 3
238 0-99400042317 ว.119 2,286.00         27/3/2562 1.1/170 3
239 0-99400042317 ว.119 3,016.00         27/3/2562 .4/265 3
240 0-99400042317 ว.119 1,192.00         28/2/2562 .3/397 3
241 0-99400042317 ว.119 528.00            28/3/2562 .2/388 3
242 0-105509001118 ว.119 2,100.00         28/3/2562 658/32899 3
243 3550700063471 เฉพาะเจาะจง 1,608.00         29/3/2562 3--02 1

1,518,002.53  

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช. น้ าด่ืมอํางแก๎ว ภาควชิาศิลปะไทย เดือน มีนาคม.62

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.
ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.

น้ าด่ืมอํางแก๎ว สาขาวชิาศิลปะการถํายภาพ ภาควชิาส่ือศิลปะฯ เดือน มีนาคม.62
น้ าด่ืมอํางแก๎ว ภาควชิาทัศนศิลป ์เดือน มีนาคม.62

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.

คําจา๎งเหมาบริการถํายเอกสารรายงานประจ าป ี10 ชุด (งานบา๎นตึก)ร๎าน โอห๑มคอมพิวเตอร๑ โดย นายสุริยฉัตร นันทวาสน๑
บริษัท เกษมกิจ จ ากัด คําเชําหอ๎งประชุม 1 หอ๎ง 1 วนั วนัที่ 28 มีนาคม 2562

น้ าด่ืมอํางแก๎ว หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม เดือน มีนาคม.62
น้ าด่ืมอํางแก๎ว หนํวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เดือน มีนาคม.62

หมายเหตุ 1.เปน็การจดัซ้ือจดัจา๎งวงเงินเล็กน๎อยตามมาตรา 96 วรรคสอง
            2.เปน็การจดัซ้ือจดัจง๎ในกรณีที่มีความจ าเปน็เรํงดํวนที่เกิดเหตุการณ๑ที่ไมํได๎คาดหมายไวก๎ํอนตามระเบยีบฯ ข๎อ 79 วรรคสอง
            3.เปน็การจดัซ้ือจดัจา๎งตามรายการคําใช๎จาํยตามหนังสือเวยีน ว.119

ส านักบริหารและจดัการทรัพย๑สิน มช.


