
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาปฏิบัติงานครูพี่
เลี้ยงโครงการตนแบบ
การจัดการศึกษาวิชาชีพ
เทคโนโลยีในระดับ
อาชีวศึกษา วันที่ 3 
ธันวาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 จํานวน
 1 งาน

150,000.00     150,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกร  เปงใจยะ นางสาวสิริกร  เปงใจยะ เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

611-1PS5398 ลว. 3
 ธ.ค.61

2 เชารถกระบะขับเคลื่อนสี่
ลอพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 
จํานวน ๑ คัน ตั้งแต
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๔๕๐,๐๐๐.๐๐  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท รพีพร เซอรวิส คาร 
จํากัด 

บริษัท รพีพร เซอรวิส คาร 
จํากัด 

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0142 ลว. 3
 ธ.ค. 61

3 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน ๓ 
รายการ

๓๓,๙๕๐.๐๐  ๓๓,๙๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0042 ลว. 4
 ธ.ค. 61

4 จางเหมาเชื่อมทอน้ํา
บริเวณหนาอาคาร C1 
ไปยังสนามกีฬา มทร.
ลานนา (ดอยสะเก็ด)

23,152.62       23,152.62      เฉพาะเจาะจง นายอัครชาติ ธุระพันธ นายอัครชาติ ธุระพันธ เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0144 ลว. 4
 ธ.ค. 61

5 จางเหมาจัดทําบันได
เหล็กชุบกัลปวาไนซ
ดาดฟาอาคาร

 

38,000.00       38,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน ทับทิม นายสุพัฒน ทับทิม เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0145 ลว. 4
 ธ.ค. 61

6 ซื้อวัสดุกีฬา จํานวน ๑๐ 
รายการ

๓๐,๐๐๐.๐๐  ๓๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานชูตสปอรต  รานชูตสปอรต  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0041 ลว. 
4 ธ.ค. 61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

7 จางจัดทําปายตั้ง 
(กองโจร) ขนาด ๑๒ 
เมตร โครงไมจอยขึงดวย
ไวนิลตามแบบ พรอม
ติดตั้ง จํานวน ๕๐ ชุด 
และจัดทํา Inkjet sticker
 ใสเครื่องละเอียด ขนาด 
๕๑๐ ซม. จํานวน ๑๕๐ 
ิ้

๓๓,๔๐๐.๐๐  ๓๓,๔๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ราน อิทส ดีไซน  ราน อิทส ดีไซน  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0146 ลว. 6
 ธ.ค. 61

8 จางถายเอกสารการ
ประชุมขนาด A๔ ๘๐ แก
รม ๑๑๐ แผน จํานวน 
๑๒๐ ชุด และจัดทําปก
เอกสารการประชุม 

  

๑๒,๐๐๐.๐๐  ๑๒,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานบูลฮารท รานบูลฮารท เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0139 ลว. 6
 ธ.ค. 61

9 จางติดตั้งสายรัดนิรภัยรถ
ตูราชการหมายเลข
ทะเบียน นง ๔๘๘๓ 
เชียงใหม/ นค ๙๖๓๘ 
เชียงใหม/ นค ๙๖๓๙ 
เชียงใหม และ นง ๗๔๒๑
 เชียงใหม จํานวน ๔ คัน

๕๙,๐๐๐.๐๐  ๕๙,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานเจ พี บี คาร ช็อป รานเจ พี บี คาร ช็อป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0140 ลว. 6
 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

10 จางตรวจเช็คสภาพรถ
ตามการใชงานครบ
ระยะทาง ๔๐,๐๐๐ กม. 
รถตูหมายเลขทะเบียน 
นง ๙๒๘๕ เชียงใหม

๘,๓๔๗.๔๔  ๘,๓๔๗.๔๔  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาลานนา จํากัด บริษัท โตโยตาลานนา จํากัด เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0143 ลว. 6
 ธ.ค. 61

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
 ๑๕๒ รายการ

๒๒๑,๑๕๖.๐๐  ๒๒๑,๑๕๖.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองศิริ 
ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ทองศิริ 
ซัพพลาย

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0046 ลว. 
6 ธ.ค. 61

12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 
จํานวน ๑๓ รายการ

๓๖,๓๕๐.๐๐  ๓๖,๓๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0043 ลว. 
6 ธ.ค. 61

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน ๔๒ รายการ

๔๔๖,๔๖๙.๐๐  ๔๔๖,๔๖๙.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานที เอ็น คอมพิวเตอร รานที เอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0048 ลว. 
6 ธ.ค. 61

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
 ๒๖ รายการ

๑๕,๐๐๐.๐๐  ๑๕,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0018 ลว. 
6 ธ.ค. 61

15 ซื้อวัสดุโฆษณา จํานวน 1
 รายการ

250.00            250.00          เฉพาะเจาะจง รานที เอ็น คอมพิวเตอร รานที เอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0047 ลว. 
6 ธ.ค. 61

16 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 6 รายการ

4,692.00         4,692.00        เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0045 ลว. 
6 ธ.ค. 61

17 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 4 
รายการ

3,950.00         3,950.00        เฉพาะเจาะจง รานที เอ็น คอมพิวเตอร รานที เอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0044 ลว. 
6 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

18 เชารถตูพรอมคนขับ (ไม
รวมน้ํามัน) เดินทางจาก 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
 ไป-กลับ อ.พราว จ.
เชียงใหม วันที่ 10-11 
ธันวาคม 2561 จํานวน
  

3,600.00         3,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวรวรรธน  พลนะรัตน นายวรวรรธน  พลนะรัตน เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0054 ลว. 7
 ธ.ค. 61

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
 ๗ รายการ

๒๑,๑๖๐.๐๐  ๒๑,๑๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองศิริ 
ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ทองศิริ 
ซัพพลาย

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0035 ลว. 
7 ธ.ค. 61

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 รายการ

24,500.00       24,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก. พี แอนด เอ ซิสเตมส เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0049 ลว. 
11 ธ.ค. 61

21 จางเหมาพิมพรายงาน 
จัดทําวีดีทัศน และปาย

84,050.00       84,050.00      เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0053 ลว. 
12 ธ.ค. 61

22 จางเหมาปฏิบัติงานสอน 
ตั้งแต 12 ธ.ค. 61 ถึง
30 ก.ย. 62

276,659.00     276,659.00   เฉพาะเจาะจง Mr. brendan Grayson Mr. brendan Grayson เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

จ.93/2562 ลว. 12 
ธ.ค. 61

23 จางถายเอกสารพรอมเขา
เลมระเบียบวาระการ
ประชุม จํานวน 40 เลม

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง รานบูลฮารท รานบูลฮารท เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0058 ลว. 
13 ธ.ค. 62

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน
 1 รายการ

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0050 ลว. 
14 ธ.ค. 61

25 จางเหมาถายเอกสาร
ประกอบการประชุม 
จํานวน 4 รายการ

5,070.00         5,070.00        เฉพาะเจาะจง รานบูลฮารท รานบูลฮารท เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0153 ลว. 
14 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

26 จางเหมาเชาหองประชุม
ลิขิต 2 วันที่ 21 
ธันวาคม 2561 จํานวน
  

3,000.00         3,000.00        เฉพาะเจาะจง โรงแรมสวนดุสิตเพลส โรงแรมสวนดุสิตเพลส เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0152 ลว. 
14 ธ.ค. 61

27 จางถายเอกสารพรอมเขา
เลมระเบียบวาระการ
ประชุม จํานวน 45 เลม

11,250.00       11,250.00      เฉพาะเจาะจง รานบูลฮารท รานบูลฮารท เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0059 ลว. 
14 ธ.ค. 61

28 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
 3  รายการ

1,513.00         1,513.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0076 ลว. 
19 ธ.ค. 61

29 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2
 รายการ

4,760.00         4,760.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม พี แอนด ที หจก.เชียงใหม พี แอนด ที เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0083 ลว. 
19 ธ.ค. 61

30 ซื้อครุภัณฑชุดฝก
ระบบไฮดรอลิกสในงาน
อุตสาหกรรม ตําบลปา
ปอง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

 

๓,๙๖๙,๐๐๐.๐๐  ๓,๙๖๙,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค ไดแดกติก 
จํากัด

บริษัท เพอรเฟค ไดแดกติก 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

งปม.ค.06/2562 ลว. 
19 ธ.ค. 62

31 เชาหองประชุมสัมมนา 
วันที่ 25 ธ.ค.61 จํานวน
  

5,500.00         5,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมฟูดกูดไลฟ จํากัด บริษัท ฟารมฟูดกูดไลฟ จํากัด เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0060 ลว. 
20 ธ.ค. 61

32 จางเหมาจัดสถานที่ปะรํา
พิธี จัดทําพลุ ดอกไมไฟ 
ตกแตงสถานที่จุดคบเพลิง

5,000.00         5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเจริญชัย วาลี นายเจริญชัย วาลี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0066 ลว. 
20 ธ.ค. 61

33 จางเหมาซอมแซมวัสดุ
อุปกรณสนามกอนและ
หลังการแขงขัน

90,000.00       90,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพักตรนิชา วิริยะกุล นางสาวพักตรนิชา วิริยะกุล เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0068 ลว. 
20 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

34 จางเหมาซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ยี่หอ Dell 
Optiplex หมายเลข
ครุภัณฑ 
53-2-7440-001-000
0-0024 เปลี่ย
หนวยความจําหลักขนาด
  

1,100.00         1,100.00        เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0159 ลว. 
20 ธ.ค. 61

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน ๔๒ รายการ

๑๗๐,๒๕๐.๐๐  ๑๗๐,๒๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0053 ลว. 
12 ธ.ค. 61

36 จางซอมทรานสมิตเตอร 
(Transmitter) หมายเลข
ครุภัณฑ ๑-
๑๑๐๗๐๐๐๐-FA๐๘-
๕๘๒๐๐๐๒๐๑/๐๐๒-๖๐

๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด 
เซอรวิส

รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด 
เซอรวิส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0151 ลว. 
18 ธ.ค. 61

37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
จํานวน ๖ รายการ

๔๖,๑๔๒.๐๐  ๔๖,๑๔๒.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น คอมพิวเตอร รานทีเอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2po0023 ลว. 
14 ธ.ค. 61

38 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน ๙ รายการ 
จํานวน ๑ งาน 

๒๗,๓๘๐.๐๐  ๒๗,๓๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2po0021 ลว. 
14 ธ.ค. 61

39 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๑๔ รายการ จํานวน ๑ 

 

๑๐,๕๘๑.๐๐  ๑๐,๕๘๑.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1po0056 ลว. 
19 ธ.ค. 61

40 วัสดุกอสราง จํานวน ๑๐
 รายการ จํานวน ๑ งาน 

๘๘,๗๔๘.๐๐  ๘๘,๗๔๘.๐๐  เฉพาะเจาะจง หจก แพรถนอมโลหะกิจ หจก แพรถนอมโลหะกิจ เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0054 ลว. 
14 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

41 จางเหมาเชาเต็นทประจํา
สนามฟุตบอล ๒ หลัง 
จํานวน ๑ งาน 

๑๔,๐๐๐.๐๐  ๑๔,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PS0065 ลว. 
14 ธ.ค. 61

42 จางเหมาทําเหรียญ
รางวัลพรอมสายคลอง
เหรียญ, จัดทําปาย
สนับสนุนสปอนเซอร, 
จัดทําของที่ระลึก
ผูสนับสนุนจากภายนอก,
 จัดทําปาย Back Drop 
สําหรับนักกีฬารับรางวัล,
 จัดทําปายไวนิล ๑.๕๓ 

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเกา มีเดีย  รานเมืองเกา มีเดีย  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0067 ลว. 
14 ธ.ค. 61

43 จางเหมาถายเอกสารการ
ประชุม เขาเลมอัดกาว 
ระเบียบวาระการประชุม
 จํานวน ๑ งาน 

๕,๐๐๐.๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ราน ณฐพรการพิมพ  ราน ณฐพรการพิมพ  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0138 ลว. 3
 ธ.ค. 61

44 จางเหมาถายเอกสาร
ประกอบการประชุม 
๑๒๐ หนา ๑๕๐ ชุด 
และถายเอกสาร ๒๐๐ 
หนา จํานวน ๑๐ ชุด 

   

๑๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานบูลฮารท รานบูลฮารท เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0026 ลว. 
20 ธ.ค. 61

45 วัสดุกอสราง จํานวน ๕ 
รายการ

๑๕,๖๒๕.๐๐  ๑๕,๖๒๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ
 เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ 
เทรดดิ้ง

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0025 ลว. 
20 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 
จํานวน ๑๓ รายการ

๑๑,๘๙๘.๔๐  ๑๑,๘๙๘.๔๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ณัจพ
อะไหลยนต 

หางหุนสวนจํากัด ณัจพ
อะไหลยนต 

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0063 ลว. 
18 ธ.ค. 61

47 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๕๒ รายการ

๒๗,๖๗๐.๐๐  ๒๗,๖๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0060 ลว. 
20 ธ.ค. 61

48 วัสดุกอสราง จํานวน ๕ 
รายการ

๕,๖๗๕.๐๐  ๕,๖๗๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง หจก. ก.พัฒนสิน หจก. ก.พัฒนสิน เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1PO0066 ลว.
 18 ธ.ค. 61

49 วัสดุกอสราง จํานวน ๑๐
 รายการ

๑๗,๑๔๕.๐๐  ๑๗,๑๔๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานเสี่ยกายคาเหล็ก รานเสี่ยกายคาเหล็ก เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0069 ลว. 
18 ธ.ค. 61

50 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๑๓ รายการ

๑๐,๙๘๓.๐๐  ๑๐,๙๘๓.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0080 ลว. 
19 ธ.ค. 61

51 วัสดุกอสราง จํานวน ๕๕
 รายการ

๖๘,๒๙๙.๐๐  ๖๘,๒๙๙.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท จังหยงเฮงเส็ง จํากัด บริษัท จังหยงเฮงเส็ง จํากัด เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0072 ลว. 
18 ธ.ค. 61

52 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๑๒ รายการ

๑๐,๙๗๙.๐๐  ๑๐,๙๗๙.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น คอมพิวเตอร รานทีเอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0062 ลว. 
18 ธ.ค. 61

53 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน ๘ รายการ

๑๑,๓๕๐.๐๐  ๑๑,๓๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0063 ลว. 
18 ธ.ค. 61

54 วัสดุยานพาหนะ จํานวน
 ๙ รายการ

๑๔,๖๖๐.๐๐  ๑๔,๖๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0057 ลว. 
18 ธ.ค. 61

55 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน
 ๑๘ รายการ

๓๔,๕๖๐.๐๐  ๓๔,๕๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0094 ลว. 
24 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

56 ถายเอกสาร ขาว-ดํา 
๓๘๐ หนา ปกกระดาษ
การด พิมพสี และเขาเลม
อัดกาว จํานวน ๒๕ เลม 

๘,๐๐๐.๐๐  ๘,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานสตางคกอปป  รานสตางคกอปป  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1PS0169 ลว. 
24 ธ.ค. 61

57 ซื้อวัสดุเกษตร จํานวน ๔ 
รายการ

๑๖,๗๑๙.๐๐  ๑๖,๗๑๙.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานเฮงการเกษตร  รานเฮงการเกษตร  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0008 ลว. 
24 ธ.ค. 61

58 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๑ รายการ

๕,๐๘๐.๐๐  ๕,๐๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1po0092 ลว. 
24 ธ.ค. 61

59 วัสดุคอมพิวเตอร จําวน ๖
 รายการ

๙๐,๐๐๐.๐๐  ๙๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานเจษฏาคอมพิวเตอร  รานเจษฏาคอมพิวเตอร  เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0090 ลว. 
24 ธ.ค. 61

60 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๓๖ รายการ

๗๐,๕๓๙.๐๐  ๗๐,๕๓๙.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานภูพิงคเครื่องเขียน รานภูพิงคเครื่องเขียน เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1po0090 ลว. 
24 ธ.ค. 61

61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๘ รายการ

๙,๗๗๕.๐๐  ๙,๗๗๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0061 ลว. 
18 ธ.ค. 61

62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๑๑ รายการ

๔๘,๐๗๐.๐๐  ๔๘,๐๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0058 ลว. 
18 ธ.ค. 61

63 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๑๖ รายการ

๑๑,๙๘๐.๐๐  ๑๑,๙๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0077 ลว. 
19 ธ.ค. 61

64 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๗ รายการ

๑๒,๔๘๐.๐๐  ๑๒,๔๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0059 ลว. 
18 ธ.ค. 61

65 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๗ รายการ

๑๔,๔๐๐.๐๐  ๑๔,๔๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0112 ลว. 
24 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

66 วัสดุกอสราง จํานวน ๑๓
 รายการ

๖,๘๑๐.๐๐  ๖,๘๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพร
ถนอมโลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0098 ลว. 
24 ธ.ค. 61

67 วัสดุกอสราง จํานวน ๒๐
 รายการ

๑๖,๗๗๐.๐๐  ๑๖,๗๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพร
ถนอมโลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0100 ลว. 
24 ธ.ค. 61

68 วัสดุกอสราง จํานวน ๓ 
รายการ

๖,๓๑๐.๐๐  ๖,๓๑๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเชียงใหม
อีเลคทริค1999

หางหุนสวนจํากัดเชียงใหม
อีเลคทริค1999

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0111 ลว. 
24 ธ.ค. 61

69 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๖ รายการ

๗,๖๕๐.๐๐  ๗,๖๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0112 ลว. 
24 ธ.ค. 61

70 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
 จํานวน ๕ รายการ

๑๕,๒๔๐.๐๐  ๑๕,๒๔๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม
 พี แอนด ที

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม 
พี แอนด ที

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1PO0075 ลว.
 19 ธ.ค. 61

71 วัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ 
รายการ

๘,๔๘๗.๐๐  ๘,๔๘๗.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0097 ลว. 
24 ธ.ค. 61

72 วัสดุกอสราง จํานวน ๓๕
 รายการ

๔๗,๘๗๗.๐๐  ๔๗,๘๗๗.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม
ศุภรักษ

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม
ศุภรักษ

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0100 ลว. 
24 ธ.ค. 61

73 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๒๗ รายการ

๑๖,๕๑๓.๐๐  ๑๖,๕๑๓.๐๐  เฉพาะเจาะจง ราน P R การคา ราน P R การคา เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-2PO0030 ลว.
 20 ธ.ค. 61

74 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๕ รายการ

๗,๔๘๐.๐๐  ๗,๔๘๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1PO0096 ลว.
 24 ธ.ค. 61

75 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๒๐ รายการ

๓๒,๘๒๐.๐๐  ๓๒,๘๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0031 ลว. 
24 ธ.ค. 61

76 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๑๔ รายการ

๓๔,๓๗๐.๐๐  ๓๔,๓๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-2PO0031 ลว.
 24 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

77 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๑๔ รายการ

๒๙,๒๒๐.๐๐  ๒๙,๒๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1po0108 ลว. 
25 ธ.ค. 61

78 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๑๙ รายการ

๒๐,๖๙๕.๐๐  ๒๐,๖๙๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0108 ลว. 
25 ธ.ค. 61

79 วัสดุไฟฟา จํานวน ๔ รายกา  ๘,๕๖๐.๐๐  ๘,๕๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 
เชียงใหมธีระพานิช เอ็นจิ
เนียริ่ง

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมธี
ระพานิช เอ็นจิเนียริ่ง

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0103 ลว. 
25 ธ.ค. 61

80 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน ๔ รายการ

๒๘,๘๖๘.๐๐  ๒๘,๘๖๘.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1po0104 ลว. 
25 ธ.ค. 61

81 จางเหมาพิมพใบ
ประกาศนียบัตรงาน
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ครั้งที่ ๓๕ เวียง
เจ็ดลินเกมส จํานวน ๑ 

 

๓๐,๐๐๐.๐๐  ๓๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภทระ พรี
 เพรส

หางหุนสวนจํากัด ภทระ พรี 
เพรส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0100 ลว. 
24 ธ.ค. 61

82 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน ๗ รายการ

๕,๙๖๐.๐๐  ๕,๙๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0116 ลว. 
26 ธ.ค. 61

83 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
๑๙ รายการ

๔๕,๕๐๐.๐๐  ๔๕,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0117 ลว. 
26 ธ.ค. 61

84 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๕ รายการ

๕๖,๐๐๐.๐๐  ๕๖,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด 
เอ ซิสเตมส

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0118 ลว. 
26 ธ.ค. 61

85 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 ๗ รายการ

๓๖,๘๐๐.๐๐  ๓๖,๘๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น คอมพิวเตอร รานทีเอ็น คอมพิวเตอร เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0026 ลว. 
20 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

86 วัสดุกอสราง จํานวน ๓ 
รายการ

๗,๓๕๐.๐๐  ๗,๓๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ
 เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ 
เทรดดิ้ง

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0027 ลว. 
20 ธ.ค. 61

87 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน ๑๓ รายการ

๑๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0025 ลว. 
20 ธ.ค. 61

88 วัสดุกอสราง จํานวน ๕ 
รายการ

๑๕,๖๒๕.๐๐  ๑๕,๖๒๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ
 เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ศศลักษณ 
เทรดดิ้ง

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0029 ลว. 
20 ธ.ค. 61

89 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย จํานวน ๘ 
รายการ

๑๘,๑๓๐.๐๐  ๑๘,๑๓๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นอรท
เทอรนเคมิเคิลแอนดกลาส
แวร

หางหุนสวนจํากัด นอรท
เทอรนเคมิเคิลแอนดกลาสแวร

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-1PO0114 ลว.
 24 ธ.ค. 61

90 จางเหมาจัดทําแผนพับ
แนะนําหลักสูตร หนา ? 
หลัง พับ ๓ อารตมัน ๒๓
 แกรม ขนาด A๔ พิเศษ 
พิมพ ๔ สีไดคัท เคลือบ
ดานหนา ? หลัง จํานวน 
๑,๖๖๖ แผน จํานวน ๑ 
งาน 

๑๙,๙๙๒.๐๐  ๑๙,๙๙๒.๐๐  เฉพาะเจาะจง รานธรภณการพิมพ รานธรภณการพิมพ เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PS0157 ลว. 
17 ธ.ค. 61

91 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย จํานวน ๑๒ 
รายการ

๓๖,๔๐๕.๐๐  ๓๖,๔๐๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นอรท
เทอรนเคมิเคิลแอนดกลาส
แวร

หางหุนสวนจํากัด นอรท
เทอรนเคมิเคิลแอนดกลาสแวร

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-1PO0081 ลว. 
19 ธ.ค. 61

92 วัสดุกอสราง จํานวน ๘ 
รายการ จํานวน ๑ งาน 

๑๗,๔๔๐.๐๐  ๑๗,๔๔๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0042 ลว. 
20 ธ.ค. 61



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

93 วัสดุกอสราง จํานวน ๓๐
 รายการ

๔๒,๓๔๐.๗๐  ๔๒,๓๔๐.๗๐  เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

บริษัท นานา แมชชีนพารท 
จํากัด

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

621-2PO0028 ลว. 
20 ธ.ค. 61

94 วัสดุสํานักงาน จํานวน ๘ 
รายการ

๘,๐๗๗.๐๐  ๘,๐๗๗.๐๐  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณ

 621-2PO0028 ลว.
 20 ธ.ค. 61

1. บริษัท นอรทเทอรน ซิส
เต็มเมอร กรุป จํากัด เสนอ
ราคา 146,055.00 บาท

สัญญาเลขที่ งปม.ค. 
04/2562 ลงวันที่ 4 

ธ.ค. 2561

 2. บริษัท เอ.ไอ.
คอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ. 
จํากัด เสนอราคา 
150,500.00 บาท

3. หจก.พี แอนด เอ ซิส
เตมส เสนอราคา 
164,500.00 บาท

1. บริษัท เซิรนเทค จํากัด 
เสนอราคา 
2,778,790.00 บาท

สัญญาเลขที่ งปม.ค. 
05/2562 ลงวันที่ 18

 ธ.ค. 2561

2. บริษัท โฮม อินโฟเท
นเมนท แอนด ซีเคียวริตี้ 
จํากัด เสนอราคา 
2,893,700.00 บาท

95 บริษัท นอรทเทอรน ซิสเต็ม
เมอร กรุป จํากัด

96 บริษัท เซิรนเทค จํากัด

เครื่องสแกนเนอร ต.
ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม
 จ.เชียงใหม จํานวน 7 
เครื่อง

146,055.00     280,000.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

ครุภัณฑหองปฏิบัติการ
ผลิตสื่อกราฟก ต.
ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม
 จ.เชียงใหม จํานวน 1 ชุด

2,778,790.00  2,900,000.00 e-bidding มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

3. บริษัท เดนชัยเทค จํากัด 
เสนอราคา 
2,888,000.00 บาท

4. บริษัท ทริปเปล เอ็น 
เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคา
 2,889,500.00 บาท

1. บริษัท แวค รีเสิรซ จํากัด
 เสนอราคา 
3,974,000.00 บาท

สัญญาเลขที่ งปม.ค. 
06/2562 ลงวันที่ 19

 ธ.ค. 2561

2. บริษัท เพอรเฟค ได
แดกติก จํากัด เสนอราคา 
3,969,000.00 บาท

3. บริษัท สกานา เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด เสนอราคา 
3,989,000.00 บาท

1. หจก.พี แอนด เอ ซิส
เตมส เสนอราคา 
192,500.00 บาท

2. บริษัท อาซคมี โซลูชั่น 
แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 
เสนอราคา 200,900.00 
บาท

บริษัท เพอรเฟค ไดแดกติก 
จํากัด

e-bidding

เครื่องพิมพ สําหรับพิมพ
ใบรายงานการศึกษา ต.
ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม
 จ.เชียงใหม จํานวน 7 
เครื่อง

สัญญาเลขที่ งปม.ค. 
07/2562 ลงวันที่ 19

 ธ.ค. 2561

3,969,000.00  4,000,000.00 มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

98 หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส

  

97

192,500.00     210,000.00 เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

ครุภัณฑชุดฝกระบบไฮ
ดรอลิกสในงาน

อุตสาหกรรม ต.ปาปอง 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

 จํานวน 1 ชุด

 
 

    

   

 
 



แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

3. บริษัท มัลติวิชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคา
 206,500.00 บาท

99 ปรับปรุงศูนยเผยแพร
ผลงานการออกแบบ
สถาปตยกรรม  ตําบล
ชางเผือก  อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 1 
รายการ

2,458,000.00  3,000,000.00 e-bidding 1.1 หางหุนสวนจํากัด  
เชียงใหม สปริงเกอร เทรด
ดิ้ง เสนอราคา  
2,910,000.00บาท
 1.2 หางหุนสวนจํากัด  ยิ้ม
แฉง   เสนอราคา  
2,550,000.00บาท
 1.3 หางหุนสวนจํากัด  
เชียงใหม พีเอสพ.ีเอ็นจิ
เนียริ่ง เสนอราคา  
2,970,000.00บาท
 1.4 หางหุนสวนจํากัด นโม
 คอนสตรัคชั่น  เสนอราคา 
 2,685,000.00บาท
 1.5 บริษัท  ช.นวกิจ 
2009  จํากัด   เสนอราคา 
 2,458,000.00บาท
 1.6 บริษัท สตรัคเจอร 
ดีไซนแอนดคอนสตรัคชั่น 
จํากัด เสนอราคา  
2,698,000.00บาท

บริษัท  ช.นวกิจ 2009  
จํากัด   เสนอราคา  
2,458,000.00บาท

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

สัญญาเลขที่งปม.
1/2562  ลงวันที่  12 
 ธันวาคม  2561

 
 

 
    

  
  

  

         

 
 


	แบบ สขร. 1

