
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

สัญญาเลขที่ ลงวันที่

1 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 

รายการ

          5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0110 1 มีนาคม 2562

2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 

รายการ

        25,700.00        25,700.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0358 1 มีนาคม 2562

3 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20 

รายการ

        26,700.00        26,700.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0359 1 มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่ 3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 

รายการ

          9,780.00          9,780.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0360 1 มีนาคม 2562

5 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 

รายการ

        11,500.00        11,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0361 1 มีนาคม 2562

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 

รายการ

        35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0362 1 มีนาคม 2562

7 วัสดุกอสราง จํานวน 15 

รายการ

        14,078.00        14,078.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภูพิสิฐพาณิชย หจก ภูพิสิฐพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0363 1 มีนาคม 2562

8 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จําวน  4

 รายการ

     108,605.00      108,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร บริษัท แอลเอลิเวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0364 1 มีนาคม 2562



9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 

รายการ

        29,585.00        29,585.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ี่ ี 

621-2po0111 1 มีนาคม 2562

10 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 

รายการ

        21,915.00        21,915.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0112 1 มีนาคม 2562

11 วัสดุสํานังาน จํานวน 26 

รายการ

        49,299.00        49,299.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอย

621-1po0365 1 มีนาคม 2562

12 วัสดุไฟฟา จํานวน 3 รายการ           9,950.00          9,950.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0366 1 มีนาคม 2562

13 วัสดุงานบานงานงานครัว 

จํานวน 4 รายการ

          5,295.00          5,295.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอย

621-1po0367 1 มีนาคม 2562



14 วัสดุคอมพิวเตอร (เปน

หนังสือ)  จํานวน 7 รายกา

        88,200.00        88,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-2po0109 1 มีนาคม 2562

15 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 

รายการ

        20,979.00        20,979.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0351 1 มีนาคม 2562

16 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 

รายการ

        10,018.00        10,018.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0352 1 มีนาคม 2562

17 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 

รายการ

        13,545.00        13,545.00 เฉพาะเจาะจง ราน ภครชญ ราน ภครชญ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0353 1 มีนาคม 2562

18 เชารถตู           5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ แทตระกูล นายธีรยุทธ แทตระกูล มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1PS0262 1 มีนาคม 2562



19 จางเหมาปฏิบัติงานอาจารย

ประจําหอพัก

        45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท  ปาวิน นายกัมปนาท  ปาวิน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

จ.117/2562 

ลงวันที่ 1 มีนาคม

 2562

1 มีนาคม 2562

20 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  29  

รายการ

        54,405.00        54,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทร

นิคส  จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0384 1 มีนาคม 2562

21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  12  

รายการ

        24,500.00        24,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0119 1 มีนาคม 2562

22 เชารถตู           5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ บัวปอน นายธีระศักดิ์ บัวปอน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-2PS0146 13 มีนาคม 2562

23 จางออกแบบและทําบรรจุ

ภัณฑ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.รพีพรรณ ออแกว นส.รพีพรรณ ออแกว มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-2PS0147 13 มีนาคม 2562



24 วัสดุสํานักงาน จํานวน 13 

รายการ

        11,742.00        11,742.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0354 4 มีนาคม 2562

25 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10

 รายการ

        15,032.00        15,032.00 เฉพาะเจาะจง ราน ภครชญ ราน ภครชญ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0355 4 มีนาคม 2562

26 วัสดุกอสราง จํานวน 8 

รายการ

        60,510.00        60,510.00 เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือนพาณิชย รานขวัญเรือนพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0356 4 มีนาคม 2562

27 วัสดุสกอสราง จํานน 7 

รายการ

        28,610.00        28,610.00 เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือนพาณิชย รานขวัญเรือนพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ปร ี่ ี 

621-1po0357 4 มีนาคม 2562

28 วัสดุไฟฟา จํานวน  16 

รายการ

     133,803.50      133,803.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร บริษัท แอลเอลิเวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0377 4 มีนาคม 2562



29 วัสดุไฟฟา จํานวน  9 รายการ      112,564.00      112,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร บริษัท แอลเอลิเวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอย

621-1po0376 4 มีนาคม 2562

30 วัสดุไฟฟา จํานวน  16 

รายการ

     133,322.00      133,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร บริษัท แอลเอลิเวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0375 4 มีนาคม 2562

31 วัสดุกอสราง จํานวน 4 

รายการ

        10,750.00        10,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก แพรถนอมโลหะกิจ หจก แพรถนอมโลหะกิจ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบปร มาณที่มีอย

621-1po0381 4 มีนาคม 2562

32 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 

รายการ

        27,600.00        27,600.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอย

621-1po0380 4 มีนาคม 2562

33 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 

รายการ

        25,680.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง รานโอโปสเตอร รานโอโปสเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ี่ ี 

621-1po0379 4 มีนาคม 2562



34 วัสดุกอสราง จํานวน 63 

รายการ

        48,302.00        48,302.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภูพิสิฐพาณิชย หจก ภูพิสิฐพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ปร ี่ ี 

621-1po0383 4 มีนาคม 2562

35 วัสดุไฟฟา จํานวน 12 

รายการ

        15,290.00        15,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภูพิสิฐพาณิชย หจก ภูพิสิฐพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0382 4 มีนาคม 2562

36 วัสดุยานพาหนะ จํานวน 15

 รายการ

        30,269.00        30,269.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0406 4 มีนาคม 2562

37 วัสดุฟา จํานวน 5 รายการ           8,850.00          8,850.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0402 4 มีนาคม 2562

38 วัสดุคอมพวเตอร จํานวน 5 

รากยาร

        21,540.00        21,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทย

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ี่ ี 

621-1po0403 4 มีนาคม 2562



39 วัสดุคอมพวเตอร จํานวน 32

 รากยาร

        24,635.00        24,635.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0405 4 มีนาคม 2562

40 วัสดุสํานักงาน จํานวน  94 

รายการ

     214,035.00      214,035.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอย

621-1po0404 4 มีนาคม 2562

41 วัสดุเกษตร จํานวน 16 

รายการ

        12,996.00        12,996.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

่

621-1po0378 4 มีนาคม 2562

42 วัสดุสํานัง'าน จํานวน 11 

รายการ

          9,022.00          9,022.00 เฉพาะเจาะจง รานเครื่องเขียนไฟอารท รานเครื่องเขียนไฟอารท มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0409 4 มีนาคม 2562

43 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 

รายการ

        11,063.00        11,063.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

ป ี่ ี 

621-1po0408 4 มีนาคม 2562



44 ซอมเครื่องปรับอากาศ 

หองพักอาจารย บธ.3-304 

 จํานวน 2 รายการ

          5,660.00          5,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจเอ็นบี ทูลส แอนด เซอรวิส หจก. เจเอ็นบี ทูลส 

แอนด เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PS0266 4 มีนาคม 2562

45 วัสดุสํานักงาน  34  รายการ         12,303.00        12,303.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0386 4 มีนาคม 2562

46 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ           6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0387 4 มีนาคม 2562

47 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  38  

รายการ

        78,369.00        78,369.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0389 4 มีนาคม 2562

48 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  13  

รายการ

        42,010.00        42,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทร

นิคส  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0390 4 มีนาคม 2562

49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  10  

รายการ

        27,265.00        27,265.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหมธีระพานิช หางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหมธีระพานิช

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0391 4 มีนาคม 2562



50 วัสดุกอสราง  51 รายการ         54,783.00        54,783.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด  

ก.พัฒนสิน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0392 4 มีนาคม 2562

51 วัสดสํานักงาน  9 รายการ         15,847.00        15,847.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0397 4 มีนาคม 2562

52 วัสดสํานักงาน  1 รายการ           7,540.00          7,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศ

ไทย)  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0394 4 มีนาคม 2562

53 วัสดุกอสราง  8 รายการ           5,330.00          5,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เชียงใหมทูลส  จํากัด บริษัท  เชียงใหมทูลส  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0395 4 มีนาคม 2562

54 วัสดุคอมพิวเตอร  4  รายการ         10,120.00        10,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0396 4 มีนาคม 2562

55 วัสดุกอสราง  18 รายการ         14,700.00        14,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  โชตนา-โชคพัฒนา 

นอตสกรู

หางหุนสวนจํากัด  โชต

นา-โชคพัฒนา นอตสกรู

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PO0122 4 มีนาคม 2562



56 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น

  3  รายการ

          9,300.00          9,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  โชตนา-โชคพัฒนา 

นอตสกรู

หางหุนสวนจํากัด  โชต

นา-โชคพัฒนา นอตสกรู

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PO0123 4 มีนาคม 2562

57 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 7  รายการ

        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูเนี่ยน  ซายน  จํากัด บริษัท  ยูเนี่ยน  ซายน  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0398 4 มีนาคม 2562

58 วัสดุกอสราง  3 รายการ           6,980.00          6,980.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังวัสดุภัณฑ รานคลังวัสดุภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0399 4 มีนาคม 2562

59 วัสดสํานักงาน  17 รายการ         13,612.00        13,612.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0400 4 มีนาคม 2562

60 วัสดสํานักงาน  1 รายการ           7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศ

ไทย)  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0410 5 มีนาคม 2562

61 วัสดสํานักงาน  56 รายการ         18,171.00        18,171.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0412 5 มีนาคม 2562



62 วัสดุคอมพิวเตอร  3  รายการ         24,480.00        24,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0445 5 มีนาคม 2562

63 วัสดุคอมพิวเตอร  5 รายการ           5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0415 5 มีนาคม 2562

64 วัสดสํานักงาน  25 รายการ         26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PO0416 5 มีนาคม 2562

65 จางเหมาบริการจัดทํา

ตนแบบลวดลายพันธุกรรม

พันธุไม จํานวน 28 ผลงาน

        35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุฒิ  คําอาย นายอัษฎาวุฒิ  คําอาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1PS0269

 ลงวันที่ 5 

มีนาคม 2562

5 มีนาคม 2562

66 จางเหมาบริการจัดทําวีดีโอ 

และคิวอารโคด

        49,000.00        49,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี  คะนัย นางสาวภัทราวดี  คะนัย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

จ.118/2562 

ลงวันที่ 5 มีนาคม

 2562

5 มีนาคม 2562

67 เชารถตู           7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ บัวปอน นายธีระศักดิ์ บัวปอน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PS0145 6 มีนาคม 2562



68 จัดตกแตงเวทีและสถานที่ 

พรอมอุปกรณสําหรับพิธีเปด

และบูธ

        28,950.00        28,950.00 เฉพาะเจาะจง นายคทาชา ศรีฟาเลื่อน นายคทาชา ศรีฟาเลื่อน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PS0135 6 มีนาคม 2562

69 ถายเอกสารและเขาเลม ทํา

ปายไวนิล พิมพสี 120*80 

ซม.

          8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซีเอ็ม มีเดีย ราน ซีเอ็ม มีเดีย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PS0137 6 มีนาคม 2562

70 ทําปายไวนิล ขนาด 0.80*

1.80 ม. พิมพสี

          6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ลานปายดีไซน ราน ลานปายดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PS0138 6 มีนาคม 2562

71 ทําปายโรอัพ พิมพสี ขนาด 

80*200 ซม.

          6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซะปะ ดีไซน บจก.ซะปะ ดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-2PS0139 6 มีนาคม 2562



72 ปรับปรุงอาคาร C2 

นวัตกรรมวิทยาลัยฯ  และ

โรงจอดรถ  ตําบลปาปอง  

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด

เชียงใหม  จํานวน 1 รายการ

   1,490,000.00   1,850,000.00 e-bidding 1.1  บริษัท  แอดวานซ แมททีเรียล 

เซอรวิส  จํากัด เสนอราคา  

1,799,427.21บาท

 1.2  หางหุนสวนจํากัด  ช.กันตินันท  

 เสนอราคา  1,593,346.21บาท

 1.3  หางหุนสวนจํากัด  ยิ้มแฉง   

เสนอราคา  1,550,000.00บาท

 1.4  หางหุนสวนจํากัด  วัน การโยธา 

  เสนอราคา  1,525,000.00บาท

 1.5  หางหุนสวนจํากัด  ทองดี การ

กอสราง  เสนอราคา  

1,650,000.00บาท

 1.6  บริษัท ศรพญาหิรัญ จํากัด   

เสนอราคา  1,695,000.00บาท

 1.7  บริษัท ทาคาวา ออกแบบและ

กอสราง  จํากัด เสนอราคา  

1,599,000.00บาท

 1.8  บริษัท ซิพีดี คอนสตรัคชั่น(ไทย

แลนด) จํากัด เสนอราคา  

1,490,000.00บาท

 1.9  หางหุนสวนจํากัด  นริศ    เสนอ

ราคา  1,580,000.00บาท

 1.10บริษัท  เรวา คอมเทค เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด  เสนอราคา  

บจก.ซีพีดี คอนสตรัคชั่น

(ไทยแลนด)

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

งปม.7/2562 6 มีนาคม 2562

73 วัสดุโฆษณา จํานวน 15 

รายการ

          9,735.00          9,735.00 เฉพาะเจาะจง  หจก ลิขิตศิลป  หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

621-1po0407 8 มีนาคม 2562



74 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 

รายการ

        19,554.00        19,554.00 เฉพาะเจาะจง  หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส  หจก พี แอนด เอ ซิส

เตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0418 8 มีนาคม 2562

75 วัสดุสํานักงาน จํานวน 8 

รายการ

        21,036.00        21,036.00 เฉพาะเจาะจง  หจก ลิขิตศิลป  หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0417 8 มีนาคม 2562

76 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 

รายการ

        28,540.00        28,540.00 เฉพาะเจาะจง  ทองศิริซัพพลาย  ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0419 8 มีนาคม 2562

77 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 

รายการ

        18,371.00        18,371.00 เฉพาะเจาะจง  รานทองเรือนการคา  รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0420 8 มีนาคม 2562



78 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 

รายการ

        10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง  รานทองเรือนการคา  รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0421 8 มีนาคม 2562

79 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20 

รายการ

        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง  ทองศิริซัพพลาย  ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0125 8 มีนาคม 2562

80 วัสดุยานพาหนะ จํานวน 2 

รายการ

          7,300.00          7,300.00 เฉพาะเจาะจง  หจก สายเหนือการยาง  หจก สายเหนือการยาง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0422 8 มีนาคม 2562

81 วัสดุคอมพวเตอร จํานวน 6 

รายการ

        85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง  รานเจษฏาคอมพิวเตอร  รานเจษฏาคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0423 8 มีนาคม 2562



82 วัสดุสํานักงาน จํานวน 11 

รายการ

        10,510.00        10,510.00 เฉพาะเจาะจง  ทองศิริซัพพลาย  ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0424 8 มีนาคม 2562

83 วัสดุคอมพวเตอร จํานวน 3 

รายการ

          7,546.00          7,546.00 เฉพาะเจาะจง  รานทีเอ็นคอมพิวเตอร  รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0425 8 มีนาคม 2562

84 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน

 8 รายการ

        19,274.00        19,274.00 เฉพาะเจาะจง  รานทองดี  รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0426 8 มีนาคม 2562

85 วัสดุสํานักงาน จํานวน 16 

รายการ

        23,636.00        23,636.00 เฉพาะเจาะจง  หจก ลิขิตศิลป  หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0427 8 มีนาคม 2562



86 วัสดุสํานักงาน จําตนวน 13 

รายการ

     220,550.00      220,550.00 เฉพาะเจาะจง  ทองศิริซัพพลาย  ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0130 8 มีนาคม 2562

87 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ

        15,075.00        15,075.00 เฉพาะเจาะจง  หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส  หจก พี แอนด เอ ซิส

เตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0132 8 มีนาคม 2562

88 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 

รายการ

          5,080.00          5,080.00 เฉพาะเจาะจง  หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส  หจก พี แอนด เอ ซิส

เตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0449 8 มีนาคม 2562

89 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 

รายการ

        19,618.00        19,618.00 เฉพาะเจาะจง  ทองศิริซัพพลาย  ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0450 8 มีนาคม 2562



90 วัสดสํานักงาน  33 รายการ         25,682.00        25,682.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด  คลัง

เครื่องเขียน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0428 11 มีนาคม 2562

91 วัสดุคอมพิวเตอร  4 รายการ         13,200.00        13,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0430 11 มีนาคม 2562

92 วัสดุคอมพิวเตอร  12 

รายการ

          9,440.00          9,440.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0432 12 มีนาคม 2562

93 วัสดุสํานักงาน  33 รายการ         16,950.00        16,950.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0434 12 มีนาคม 2562



94 วัสดุสํานักงาน  8 รายการ           9,425.00          9,425.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0435 12 มีนาคม 2562

95 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ         12,700.00        12,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0437 12 มีนาคม 2562

96 วัสดุสํานักงาน  54 รายการ         31,265.00        31,265.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0438 12 มีนาคม 2562

97 วัสดุคอมพิวเตอร  14  

รายการ

        37,720.00        37,720.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0439 12 มีนาคม 2562



98 วัสดุคอมพิวเตอร  7  รายการ         22,950.00        22,950.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0128 12 มีนาคม 2562

99 วัสดุสํานักงาน  20 รายการ         28,758.00        28,758.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0129 12 มีนาคม 2562

100 วัสดุสํานักงาน  4 รายการ         92,925.00        92,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศ

ไทย)  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0440 12 มีนาคม 2562

101 วัสดุสํานักงาน  7 รายการ         34,060.00        34,060.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0441 12 มีนาคม 2562



102 วัสดุงานบานงานครัว  6  

รายการ

          6,771.00          6,771.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0442 12 มีนาคม 2562

103 วัสดุสํานักงาน  13 รายการ           7,139.00          7,139.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0443 12 มีนาคม 2562

104 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ         15,600.00        15,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0444 12 มีนาคม 2562

105 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ           6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0446 14 มีนาคม 2562



106 จางรวบรวม สรุป และทํา

รูปเลม

        50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.วรรณธิดา วงศเรือน นส.วรรณธิดา วงศเรือน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PS0292 19 มีนาคม 2562

107 วัสดุสํานังกาน จํานวน 15 

รายการ

        18,720.00        18,720.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0451 18 มีนาคม 2562

108 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 

รายการ

        12,600.00        12,600.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0452 18 มีนาคม 2562

109 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการร

        14,600.00        14,600.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0453 18 มีนาคม 2562



110 วัสดุเกษตร จํานน 12 

รายการ

        29,050.00        29,050.00 เฉพาะเจาะจง รานแมปงคการเดน รานแมปงคการเดน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0454 18 มีนาคม 2562

111 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น

 จํานวน 2 รายการ

        11,232.63        11,232.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่มพูลปโตรเลี่ยม บริษัท เพื่มพูลปโตรเลี่ยม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0455 18 มีนาคม 2562

112 วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 

รายการ

        31,902.00        31,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0456 19 มีนาคม 2562

113 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน

 6 รายการ

        10,640.00        10,640.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0457 19 มีนาคม 2562



114 วัสดุไฟฟา และวืทยุ จํานวน 

3 รายการ

          7,080.00          7,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด. โอ.

เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร แอนด. โอ.

เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0458 19 มีนาคม 2562

115 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 56

 รายการ

        48,850.00        48,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด. โอ.

เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร แอนด. โอ.

เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0459 19 มีนาคม 2562

116 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12

 รายการ

     139,330.00      139,330.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0460 19 มีนาคม 2562

117 วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 

รายการ

        15,929.00        15,929.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0134 19 มีนาคม 2562



118 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน  1

 รายการ

        16,800.00        16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโกประเทศไทย(จํากัด) บริษัทริโกประเทศไทย

(จํากัด)

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0135 19 มีนาคม 2562

119 วัสดุคอมพวเตอร จํานวน  1

 รายการ

          7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0137 19 มีนาคม 2562

120 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน  2

 รายการ

        12,800.00        12,800.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0138 19 มีนาคม 2562

121 สํานักงาน จํานวน 17 

รายการ

          5,439.00          5,439.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0462 19 มีนาคม 2562



122 จัดทําหนังสือรุนสหกิจ 

จํานวน 50 เลม

        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง รานใบบุญการพิมพ รานใบบุญการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0164 19 มีนาคม 2562

123 วัสดุสํานักงาน  1,009  

รายการ

     498,774.55      498,774.55 เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0463 19 มีนาคม 2562

124 วัสดุสํานักงาน  29  รายการ         19,205.00        19,205.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด  คลัง

เครื่องเขียน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0466 19 มีนาคม 2562

125 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ         37,600.00        37,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. 

คอมพิวเตอร  แอนด โอ.

เอ  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0465 19 มีนาคม 2562



126 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11  

รายการ

        16,200.00        16,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0467 19 มีนาคม 2562

127 วัสดุคอมพิวเตอร  10  

รายการ

        19,800.00        19,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0468 19 มีนาคม 2562

128 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4  

รายการ

        71,570.00        71,570.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0469 19 มีนาคม 2562

129 วัสดุสํานักงาน  4  รายการ         19,730.00        19,730.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0470 19 มีนาคม 2562



130 วัสดุคอมพิวเตอร  11  

รายการ

        46,000.00        46,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น  คอมพิวเตอร รานทีเอ็น  คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0471 19 มีนาคม 2562

131 วัสดุเกษตร 7  รายการ           8,300.00          8,300.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงการเกษตร รานเฮงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0475 20 มีนาคม 2562

132 วัสดุสํานักงาน  14  รายการ         11,454.00        11,454.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด  คลัง

เครื่องเขียน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0489 20 มีนาคม 2562

133 วัสดุกอสราง  9  รายการ           9,940.00          9,940.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด 

ก.พัฒนสิน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0490 20 มีนาคม 2562



134 วัสดุคอมพิวเตอร  10  

รายการ

        15,690.00        15,690.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0491 20 มีนาคม 2562

135 วัสดุงานบานงานครัว  12 

รายการ

          9,970.00          9,970.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0492 20 มีนาคม 2562

136 จางซอมครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 

19 เครื่อง

        26,108.00        26,108.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจเอ็นบี ทูลส แอนด เซอรวิส หจก. เจเอ็นบี ทูลส 

แอนด เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PS0285 20 มีนาคม 2562

137 สํานักงาน จํานวน 7 รายการ      372,229.00      372,229.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0464 20 มีนาคม 2562



138 สํานักงาน จํานวน 20 

รายการ

        59,001.00        59,001.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0474 20 มีนาคม 2562

139 วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 

รายการ

        12,007.00        12,007.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0476 20 มีนาคม 2562

140 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ

        14,370.00        14,370.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0478 22 มีนาคม 2562

141 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 

รายการ

        64,344.00        64,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโกประเทศไทย(จํากัด) บริษัทริโกประเทศไทย

(จํากัด)

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0479 22 มีนาคม 2562



142 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 

รายการ

        93,793.78        93,793.78 เฉพาะเจาะจง บริษัทริโกประเทศไทย(จํากัด) บริษัทริโกประเทศไทย

(จํากัด)

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0480 22 มีนาคม 2562

143 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 

รายการ

        19,770.00        19,770.00 เฉพาะเจาะจง หสม คอมโปรยูเคชั่น หสม คอมโปรยูเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0481 22 มีนาคม 2562

144 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ

        99,500.00        99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนมารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท แคนนอนมารเก็ต

ติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0482 22 มีนาคม 2562

145 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 

รายการ

        20,400.00        20,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษฏาคอมพิวเตอร รานเจษฏาคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0484 22 มีนาคม 2562



146 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 

รายการ

          7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0485 22 มีนาคม 2562

147 วัสดุกอสราง จํานวน 7 

รายการ

        38,500.00        38,500.00 เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือนพาณิชย รานขวัญเรือนพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0486 22 มีนาคม 2562

148 จางจัดทําเอกสาร

ประกอบการบรรยาย  

จํานวน 60 แผน พิมพขาว-

ดํา พรอมเย็บมุม จํานวน 

182 ชุด

          5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0166 22 มีนาคม 2562

149 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น

  2  รายการ

          9,179.20          9,179.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เชียงใหม  พีเจ  ออโต เซอรวิส

 จํากัด

บริษัท  เชียงใหม  พีเจ  

ออโต เซอรวิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0505 22 มีนาคม 2562



150 วัสดุกอสราง  12  รายการ         10,540.00        10,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด 

ก.พัฒนสิน

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0507 22 มีนาคม 2562

151 วัสดุกอสราง  12  รายการ         99,290.00        99,290.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  บี ทูลส แอนด 

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด  บี 

ทูลส แอนด เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0509 22 มีนาคม 2562

152 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5  

รายการ

        12,400.00        12,400.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0142 22 มีนาคม 2562

153 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9  

รายการ

        13,970.00        13,970.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0143 22 มีนาคม 2562



154 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 12  

รายการ

        99,290.00        99,290.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0522 22 มีนาคม 2562

155 วัสดุงานบานงานครัว  10 

รายการ

          9,762.00          9,762.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0523 22 มีนาคม 2562

156 วัสดุกอสราง  6  รายการ         29,750.00        29,750.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0576 25 มีนาคม 2562

157 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 รายการ         47,590.00        47,590.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0549 25 มีนาคม 2562



158 วัสดุคอมพิวเตอร จํานน 5 

รายการ

        25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม คอมโปรยูเคชั่น หสม คอมโปรยูเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0487 25 มีนาคม 2562

159 วัสดุไฟฟา จํานวน 6 รายการ         26,350.00        26,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก เชียงใหมธีระพาณิชย หจก เชียงใหมธีระพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0488 25 มีนาคม 2562

160 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน

 27 รายการ

        19,009.00        19,009.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0494 25 มีนาคม 2562

161 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 

รายการ

          6,900.00          6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0140 25 มีนาคม 2562



162 วัสดุกอสราง จํานน 6 

รายการ

          8,930.00          8,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก แพรถนอมโลหะกิจ หจก แพรถนอมโลหะกิจ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0496 25 มีนาคม 2562

163 วัสดุกอสราง จํานน 10 

รายการ

          9,368.00          9,368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องเงินวัวลาย บริษัท เครื่องเงินวัวลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0498 25 มีนาคม 2562

164 วัสดุกอสราง จํานน 1 

รายการ

          5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางชมพูนุท ธรรม นางชมพูนุท ธรรม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0500 25/3/2562

165 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 

รายการ

          7,090.00          7,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0500 25 มีนาคม 2562



166 วัสดุวืทยาศาสตร จํานวน 26

 รายการ

        88,830.00        88,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก นอรทเทอรนเคมิเคล แอน กลาส

แวร

หจก นอรทเทอรนเคมิเคล

 แอน กลาสแวร

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0501 25 มีนาคม 2562

167 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน  3

 รายการ

          6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม คอมโปรยูเคชั่น หสม คอมโปรยูเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0503 25 มีนาคม 2562

168 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ

          6,720.00          6,720.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0141 25 มีนาคม 2562

169 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 

รายการ

          9,430.00          9,430.00 เฉพาะเจาะจง หสม คอมโปรยูเคชั่น หสม คอมโปรยูเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0510 25 มีนาคม 2562



170 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน

 9 รายการ

        19,310.00        19,310.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0513 25 มีนาคม 2562

171 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 

รายการ

          6,900.00          6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0515 25 มีนาคม 2562

172 วัสดุโฆษณา จํานวน 4 

รายการ

        15,975.00        15,975.00 เฉพาะเจาะจง หจก ยิ้มแฉง หจก ยิ้มแฉง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0516 25 มีนาคม 2562

173 วัสดุโฆษณา จํานวน  3 

รายการ

          7,748.00          7,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟอินเมจ เชียงใหม บริษัท ซอฟอินเมจ 

เชียงใหม

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0517 25 มีนาคม 2562



174 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 

รายการ

        19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี 2004 จํากัด บริษัท เทคโนโลยี 2004

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0521 25 มีนาคม 2562

175 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ

          6,800.00          6,800.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0524 25 มีนาคม 2562

176 เชารถตูพรอมคนขับ จํานวน

 2 คัน 8 วัน ระหวางวันที่ 

3-10 เมษายน 2562 

มทร.ลานนา-กระบี่

        28,800.00        28,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรณรงค  อินทิมา นายจักรณรงค  อินทิมา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0167 25 มีนาคม 2562

177 จางจัดทําเอกสารประกอบ 

โครงการปจฉิมนิเทศสหกิจ

ศึกษา จํานวน 80 หนา

          8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0172 25 มีนาคม 2562



178 จางจัดทําเอกสารประกอบ

โครงการเทคนิคการนําเสนอ

อยางมืออาชีพ  จํานวน 80

หนา

          8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0173 25 มีนาคม 2562

179 จางจัดทําเอกสารประกอบ

โครงการนําเสนอผลงานจาก

การฝกประสบการณสหกิจ

ศึกษาจากพี่สูนอง จํานวน 

80 หนา

        29,400.00        29,400.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0174 25 มีนาคม 2562

180 วัสดุสํานักงาน  28  รายการ         35,176.00        35,176.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเมธ  เตรียมแสงชัย นายอมรเมธ  เตรียมแสง

ชัย

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0535 26 มีนาคม 2562

181 วัสดุสํานักงาน  212  

รายการ

        63,232.85        63,232.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0536 26 มีนาคม 2562



182 วัสดุสํานักงาน  226  

รายการ

        76,365.60        76,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอเซียบุคส  จํากัด บริษัท  เอเซียบุคส  จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0537 26 มีนาคม 2562

183 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7  

รายการ

          5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทร

นิคส  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0540 26 มีนาคม 2562

184 วัสดุยานพาหนะ  1  รายการ         10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานาแมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานาแมชชีน

พารท  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0541 26 มีนาคม 2562

185 วัสดุยานพาหนะ  8  รายการ           7,982.20          7,982.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ณัจพอะไหลยนต หางหุนสวนจํากัด  ณัจพ

อะไหลยนต

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0542 26 มีนาคม 2562



186 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ           5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ณัจพอะไหลยนต หางหุนสวนจํากัด  ณัจพ

อะไหลยนต

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0544 26 มีนาคม 2562

187 วัสดุงานบานงานครัว  9 

รายการ

          8,574.00          8,574.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0545 26 มีนาคม 2562

188 จางเหมารถตูโดยสาร         31,800.00        31,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย  วรรณสุ นายปราโมทย  วรรณสุ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0154

 ลงวันที่ 26 

มีนาคม 2562

26 มีนาคม 2562

189 วัสดุสํานักงาน จํานวน 17 

รายการ

        20,150.00        20,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชตนาพริ้นติ้ง บริษัท โชตนาพริ้นติ้ง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0518 26 มีนาคม 2562



190 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 

รายการ

        32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทย

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0527 26 มีนาคม 2562

191  วัสดุสํานักงาน จํานวน  29 

รายการ

        15,468.00        15,468.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0529 26 มีนาคม 2562

192  วัสดุสํานักงาน จํานวน  54 

รายการ

        15,118.00        15,118.00 เฉพาะเจาะจง หจก สมุดลานนาเชียงใหม หจก สมุดลานนาเชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0530 26 มีนาคม 2562

193  วัสดุสํานักงาน จํานวน  33 

รายการ

        54,895.00        54,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก คลังเครื่องเขียน หจก คลังเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0531 26 มีนาคม 2562



194  วัสดุงานบานงานครัว 

จํานวน 5 รากยาร

          5,820.00          5,820.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0532 26 มีนาคม 2562

195  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1

 รายการ

          5,778.00          5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทย

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2po0144 26 มีนาคม 2562

196  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3

 รายการ

        31,696.00        31,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทย

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0534 26 มีนาคม 2562

197  วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอ

ลื่น จํานวน 5 รายการ

        45,317.50        45,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม พี เจ บริษัท เชียงใหม พี เจ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0537 26 มีนาคม 2562



198  วัสดุคอมพวพิวเตอรื จํานวน

 16 รายการ

        50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1po0546 26 มีนาคม 2562

199 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10 

รายการ

        47,000.00        47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ดดูเคติก คอรปอเรชั่น  จํากัด บริษัท  เอ็ดดูเคติก คอร

ปอเรชั่น  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0550 27 มีนาคม 2562

200 วัสดุคอมพิวเตอร  1  รายการ           5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0553 27 มีนาคม 2562

201 วัสดุสํานักงาน  17  รายการ         16,931.00        16,931.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0555 27 มีนาคม 2562



202 วัสดุคอมพิวเตอร  14  

รายการ

        17,950.00        17,950.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0557 27 มีนาคม 2562

203 วัสดุงานบานงานครัว  30 

รายการ

        26,776.00        26,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  หยกอินเตอรเทรด  จํากัด บริษัท  หยกอินเตอรเทรด

  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0558 27 มีนาคม 2562

204 วัสดุงานบานงานครัว  23 

รายการ

        20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ  เลิศบัง นางสาวพิมลพรรณ  เลิศ

บัง

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0559 27 มีนาคม 2562

205 วัสดุกอสราง  11  รายการ           9,695.00          9,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานาแมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานาแมชชีน

พารท  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0561 27 มีนาคม 2562



206 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 18  รายการ

        34,008.00        34,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยูเนี่ยน  ซายน  จํากัด บริษัท  ยูเนี่ยน  ซายน  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0562 27 มีนาคม 2562

207 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18 

รายการ

        79,060.00        79,060.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0563 27 มีนาคม 2562

208 วัสดุกอสราง  20  รายการ         28,890.00        28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานาแมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานาแมชชีน

พารท  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0564 27 มีนาคม 2562

209 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28 

รายการ

        31,520.00        31,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทร

นิคส  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0565 27 มีนาคม 2562



210 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 6  รายการ

          9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซ.ีเอ็ม.เคมีคอล  

แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซ.ีเอ็ม.

เคมีคอล  แอนด  แล็บ  

ซัพพลายส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0566 27 มีนาคม 2562

211 วัสดุคอมพิวเตอร  1  รายการ         36,400.00        36,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี 

แอนด เอ ซิสเตมส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0567 27 มีนาคม 2562

212 วัสดุสํานักงาน  26  รายการ         21,766.00        21,766.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิต

ศิลป

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0568 27 มีนาคม 2562

213 จางออกแบบและจัดทํา

ผลิตภัณฑ

        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.สุพิมพร พรหมปญญา นส.สุพิมพร พรหมปญญา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PS0177 27 มีนาคม 2562



214 วัสดุสํานักงาน  15  รายการ         12,550.00        12,550.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0150 28 มีนาคม 2562

215 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ           6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0151 28 มีนาคม 2562

216 วัสดุคอมพิวเตอร  2  รายการ           6,370.00          6,370.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0152 29 มีนาคม 2562

217 วัสดุสํานักงาน  12 รายการ           5,610.00          5,610.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0153 29 มีนาคม 2562



218 วัสดุสํานักงาน  31 รายการ         15,265.00        15,265.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-2PO0155 29 มีนาคม 2562

219 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 17 

รายการ

        31,833.00        31,833.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี แอนด ที หางหุนสวนจํากัด  

เชียงใหม พี แอนด ที

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0581 29 มีนาคม 2562

220 วัสดุกอสราง  14  รายการ         89,939.00        89,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหยง เฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหยง เฮงเส็ง  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

621-1PO0582 29 มีนาคม 2562
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