
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานะจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 



รายงานสถานะจดัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ ประเภทงาน คอลัมน์1 ราคาซ้ือ คงเหลือ 

1. ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเครื่องรบั
สัญญาณ 

งานจัดซื้อ 25,000.00 19,900.00 5,100.00 

2. กล้องถ่ายภาพ ระบบดจิิตอล แบบมิลเลอ
เลส (พร้อมชุดอุปกรณ์)  

งานจัดซื้อ 47,000.00 46,460.00 540.00 

3. เครื่องฟอกอากาศ  งานจัดซื้อ 20,000.00 17,160.00 2,840.00 
4. ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2  งานจัดซื้อ 8,000.00 8,000.00 0.00 
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  งานจัดซื้อ 32,500.00 25,870.00 6,630.00 
6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานสำนักงาน 
(จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

งานจัดซื้อ 198,000.00 198,000.00 0.00 

7. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานสำนักงาน 
(จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

งานจัดซื้อ 30,000.00 30,000.00 0.00 

8. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์
สำนักฯ 

งานจ้างทั่วไป 45,000.00 44,957.21 42.79 

9. โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑเ์รือน
โบราณล้านนา 

งานจ้างทั่วไป 150,000.00 149,971.43 28.57 

รวม 555,500.00 540,318.64 15,181.36 
ร้อยละ 100 97.27 2.73 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 1. ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเครื่องรบัสัญญาณ 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 25,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: 0.00 

ราคากลาง: 19,900 บาท 

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศ TOR : 23 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 23 ธันวาคม 2564 

ราคาซ้ือ: 19,900 บาท 

คงเหลือ: 5,100 บาท 

จำนวน: 1 ชุด x 25,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 2. กล้องถ่ายภาพ ระบบดจิิตอล แบบมิลเลอเลส (พร้อมชุดอุปกรณ์) 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 47,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: 0.00 

ราคากลาง: 46,460 บาท 

วันที่ประกาศราคากลาง: 16 พฤศจิกายน 2564 

วันที่ประกาศ TOR : 16 พฤศจิกายน 2564 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 16 พฤศจิกายน 2564 

ราคาซ้ือ: 46,460 บาท 

คงเหลือ: 540 บาท 

จำนวน: 1 ชุด x 47,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 3. เครื่องฟอกอากาศ 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 20,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: 0.00 

ราคากลาง: 17,160 บาท 

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศ TOR : 11 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 11 ธันวาคม 2564 

ราคาซ้ือ: 17,160 บาท 

คงเหลือ: 2,840 บาท 

จำนวน: 4 ตัว x 5,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 4. ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 8,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: 0.00 

ราคากลาง: 8,000 บาท 

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศ TOR : 1 ธันวาคม 2564 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 1 ธันวาคม 2564 

ราคาซ้ือ: 8,000 บาท 

คงเหลือ: -  

จำนวน: 4 ชุด x 2,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 32,500 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: 0.00 

ราคากลาง: 32,500 บาท 

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 เมษายน 2565 

วันที่ประกาศ TOR : 4 เมษายน 2565 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 4 เมษายน 2565 

ราคาซ้ือ: 25,870 บาท 

คงเหลือ: 6,630 บาท 

จำนวน: 13 เครื่อง x 2,500 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 198,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: - 

ราคากลาง: - 

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศ TOR : 1 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 1 พฤษภาคม 2565 

ราคาซ้ือ: 198,000 บาท 

คงเหลือ: - 

จำนวน: 9 เครื่อง x 22,000 บาท  

ปัญหา/อุปสรรค: - 

ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 7. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

รหัสงบประมาณ: 652539961A00060 

วงเงิน: 30,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจัดซื้อ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: - 

ราคากลาง: - 

วันที่ประกาศราคากลาง: 1 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศ TOR : 1 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 1 พฤษภาคม 2565 

ราคาซ้ือ: 30,000 บาท 

คงเหลือ: - 

จำนวน: 1 เครื่อง x 30,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 

ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: - 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 8. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์สำนักฯ 

รหัสงบประมาณ: 652539981B00060 

วงเงิน: 45,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจ้างท่ัวไป 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: - 

ราคากลาง: 150,000 

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 เมษายน 2565 

วันที่ประกาศ TOR : 4 เมษายน 2565 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 4 เมษายน 2565 

ราคาซ้ือ: 44,957.21 บาท 

คงเหลือ: 42.79 บาท 

จำนวน: 1 งาน x 45,000 บาท 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: การพัฒนาระบบน้ำสำรอง 
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รายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
รายการ รายละเอียดข้อมูล 

รายการ: 9. โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณลา้นนา 

รหัสงบประมาณ: 652539981B00060 

วงเงิน: 150,000 บาท 

สถานะโครงการ/รายการ: เบิกจ่ายแล้ว/ส่งงวดงานแล้ว 

ประเภทงาน: งานจ้างท่ัวไป 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาซอง: - 

ราคากลาง: 150,000 

วันที่ประกาศราคากลาง: 31 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศ TOR : 31 พฤษภาคม 2565 

วันที่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง: 31 พฤษภาคม 2565 

ราคาซ้ือ: 149,971.43 บาท 

คงเหลือ: 28.57 บาท 

จำนวน: 5 งาน 

ปัญหา/อุปสรรค: - 
ข้อเสนอแนะ - 

หมายเหตุ: การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา จำนวน 5 งาน ดังนี ้
     (1) ใต้ถุนเรือนกาแล จำนวน 37,395 บาท  
     (2) พื้นรอบเรือนทรงปั้นหยา จำนวน 39,432.67 บาท  
     (3) หลังคาหลองข้าวเปลือย จำนวน 8,789.30 บาท 
     (4) หลังคาทางเดินหลังเรือนทรงอาณานิคมฯ จำนวน 18,200 บาท  
     (5) พื้นรอบศาลาวัฒนธรรม จำนวน 22,104.46 บาท 

 


