
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วันที่

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุงานบานงานครัว 58 รายการ 54,883.00        54,883.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0710 1/5/2562

2 วัสดุคอมพิวเตอร  7  รายการ 20,360.00        20,360.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0711 1/5/2562

3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  6  รายการ 8,640.00          8,640.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0712 1/5/2562

4 วัสดุงานบานงานครัว 7 รายการ 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0713 1/5/2562

5 วัสดุสํานักงาน  13 รายการ 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0714 1/5/2562

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  10  รายการ 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0715 1/5/2562

7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  18  รายการ 25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม ธี

ระพานิช เอ็นจิเนียริ่ง

หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม ธี

ระพานิช เอ็นจิเนียริ่ง

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0716 1/5/2562

8 วัสดุกอสราง 28 รายการ 32,613.00        32,613.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0717 1/5/2562

9 วัสดุกอสราง 29 รายการ 49,860.00        49,860.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0718 1/5/2562

10 วัสดุกอสราง 7 รายการ 12,760.00        12,760.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0719 1/5/2562

11 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 1

 รายการ

9,500.00          9,500.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0723 3/5/2562

12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 2

 รายการ

7,250.00          7,250.00          เฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0724 3/5/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

13 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 1

 รายการ

8,250.00          8,250.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0725 3/5/2562

14 วัสดุคอมพิวเตอร  2  รายการ 6,000.00          6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0726 3/5/2562

15 วัสดุสํานักงาน  20 รายการ 5,304.00          5,304.00          เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0727 3/5/2562

16 วัสดุสํานักงาน  49 รายการ 20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0728 3/5/2562

17 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 19 รายการ 143,200.00      143,200.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0729 3/5/2562

18 จางเหมาเชารถบัสปรับอากาศ 8 

ลอ 2 ชั้น พรอมคนขับและรวม

น้ํามันเชื้อเพลิง ระหวางวันที่ 

7-10 พฤษภาคม 2562 เสนทาง

 เชียงใหม-กรุงเทพ

120,000.00      120,000.00      เฉพาะเจาะจง รานกฤษดา แทรเวล รานกฤษดา แทรเวล ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0196 3/5/2562

19 วัสดุสํานักงาน  32 รายการ 16,300.00        16,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่อง

เขียน

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0732 7/5/2562

20 วัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 23,700.00        23,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0733 7/5/2562

21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16 รายการ 19,450.00        19,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0734 7/5/2562

22 วัสดุกอสราง  6 รายการ 5,385.00          5,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0735 7/5/2562

23 วัสดุสํานักงาน  116 รายการ 409,729.50      409,729.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุคเน็ท บริษัท  บุคเน็ท ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0736 8/5/2562

24 วัสดุงานบานงานครัว  9 รายการ 12,500.00        12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายละมัด  ดวงบาล นายละมัด  ดวงบาล ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0740 13/5/2562

25 วัสดุสํานักงาน  32 รายการ 51,318.00        51,318.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟม บุคส รานเฟม บุคส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0741 13/5/2562

26 วัสดุสํานักงาน  89 รายการ 24,705.00        24,705.00 เฉพาะเจาะจง รานเค.บี.ซ.ี กรุฟ รานเค.บี.ซ.ี กรุฟ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0742 13/5/2562



แบบ สขร. 1

27 วัสดุสํานักงาน  12 รายการ 10,119.00        10,119.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0743 13/5/2562

28 วัสดุงานบานงานครัว 12 รายการ 10,136.00        10,136.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0744 13/5/2562

29 วัสดุกอสราง 27  รายการ 39,410.00        39,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0745 13/5/2562

30 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9

 รายการ

7,461.00          7,461.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0746 13/5/2562

31 วัสดุคอมพิวเตอร 11 รายการ 31,250.00        31,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 621-1PO0747 13/5/2562

32 เชารถตูพรอมคนขับ จํานวน 4 คัน

 4 วัน ระหวางวันที่ 14-17 

พฤษภาคม 2562 เสนทาง มทร.

ลานนา เชียงใหม -มทร.ตะวันออก

28,800.00        28,800.00        เฉพาะเจาะจง นายณฐกร  อินทุประภา นายณฐกร  อินทุประภา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0205 13/5/2562

33 จางเหมาผลิตวีดีทัศนดานการ

เรียนการสอน บรรยายเสียง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

50,000.00        50,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์  ธรรมธิ นายเกียรติศักดิ์  ธรรมธิ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0204 13/5/2562

34 วัสดุไฟฟา 27 รายการ 55,815.00        55,815.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0751 15/5/2562

35 วัสดุคอมพิวเตอร 32 รายการ 91,120.00        91,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0752 15/5/2562

36 จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ

โครงการแนะแนวการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ

50,000.00        50,000.00        เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหม คอมพิวเตอร เป

เปอร

รานเชียงใหม คอมพิวเตอร เป

เปอร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0210 16/5/2562

37 จางเหมาจัดทําคูมือฝกปฏิบัติงาน

 ณ สถานประกอบการ

5,600.00          5,600.00          เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0209 16/5/2562

38 วัสดุกอสราง 8 รายการ 34,670.00        34,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพดลพานิช จํากัด บริษัท นพดลพานิช จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0174 17/5/2562

39 วัสดุไฟฟา 4 รายการ 12,310.00        12,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0175 17/5/2562



แบบ สขร. 1

40 วัสดุสํานักงาน 15 รายการ 6,059.00          6,059.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0176 17/5/2562

41 วัสดุคอมพิวเตอร 12 รายการ 13,030.00        13,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0177 17/5/2562

42 วัสดุงานบานงานครัว 16 รายการ 65,883.00        65,883.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0178 17/5/2562

43 วัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 19,704.05        19,704.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุมอัพ พรีเมียม จํากัด บริษัท ซุมอัพ พรีเมียม จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0182 22/5/2562

44 วัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0768 22/5/2562

45 วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 23,100.00        23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0773 23/5/2562

46 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 27,070.00        27,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0774 23/5/2562

47 วัสดุงานบานงานครัว 4 รายการ 9,078.00          9,078.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0775 23/5/2562

48 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ 8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0778 23/5/2562

49 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

30 รายการ

91,588.00        91,588.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0779 23/5/2562

50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5 รายการ 6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0186 23/5/2562

51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10 รายการ 51,000.00        51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0781 23/5/2562

52 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟสโต จํากัด บริษัท เฟสโต จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0782 23/5/2562

53 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5 รายการ 37,000.00        37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0784 23/5/2562

54 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13 รายการ 10,600.00        10,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0785 23/5/2562

55 วัสดุสํานักงาน 17 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0788 24/5/2562



แบบ สขร. 1

56 วัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0789 24/5/2562

57 วัสดุสํานักงาน 13 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0790 24/5/2562

58 วัสดุคอมพิเตอร 7 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0792 24/5/2562

59 วัสดุคอมพิเตอร 3 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0791 24/5/2562

60 จางเหมาถายเอกสาร เขาเลม
อัดกาว ถายเอกสาร
ประกอบการประชุม

6,930.00       6,930.00      เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง

เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1PS0396 6/5/2562

61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ 12,870.00        12,870.00 เฉพาะเจาะจง รานสหมิตร วิศวกิจ รานสหมิตร วิศวกิจ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0190 27/5/2562

62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ 7,130.00          7,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0191 27/5/2562

63 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9 รายการ 23,200.00        23,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO08113 27/5/2562

64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 38 รายการ 29,610.00        29,610.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0813 27/5/2562

65 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18 รายการ 12,860.00        12,860.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0814 27/5/2562

66 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ 60,820.00        60,820.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0815 27/5/2562

67 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 13,280.00        13,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0816 27/5/2562

68 วัสดุสํานักงาน 16 รายการ 20,029.00        20,029.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่องเขียน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0817 27/5/2562



แบบ สขร. 1

69 วัสดุคอมพิวเตอร 12 รายการ 22,280.00        22,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0818 27/5/2562

70 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 17,600.00        17,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด คลังเครื่องเขียน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0820 27/5/2562

71 วัสดุเชื้อเพลงและสารหลอลื่น 2 

รายการ

9,750.00          9,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โชตนา-โชค

พัฒนา นอตสกรู

หางหุนสวนจํากัด โชตนา-โชค

พัฒนา นอตสกรู

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0821 27/5/2562

72 วัสดุกอสราง 24 รายการ 48,520.00        48,520.00 เฉพาะเจาะจง รานคลังวัสดุภัณฑ รานคลังวัสดุภัณฑ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0822 27/5/2562

73 วัสดุกอสราง 15 รายการ 36,104.00        36,104.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0823 27/5/2562

74 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 65,000.00        65,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไฮดรอลิกส

ฟลูอิค

หางหุนสวนจํากัด ไฮดรอลิกส

ฟลูอิค

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0192 28/5/2562

75 วัสดุกอสราง 3 รายการ 39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0193 28/5/2562

76 เชารถตูพรอมคนชับ เสนทาง 

มทร.ลานนา นาน ถึง มทร.ลานนา 

เชียงใหม

12,600.00        12,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ  ภูพันธ นายสุวรรณ  ภูพันธ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0389 28/5/2562

77 จางเหมาถายเอกสารหนา-หลัง 

และเขาเลมอัดกาว มคอ.7 

หลักสูตรสวนกลาง

20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0390 28/5/2562

78 จางเหมาตออายุสมาชิก
ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส Cience 
Direct E-books

590,000.00   590,000.00  e-Bidding บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรม
เมชั่น จํากัด

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรม
เมชั่น จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง

621-1PS00346

10/5/2562

79 จางเหมาจัดทําใบประกาศนียบัตร 

ขนาด A4 กระดาษอารตมัน 260

 แกรม พิมพ 4 สี จํานวน  392 ใบ

7,840.00          7,840.00          เฉพาะเจาะจง รานเอสเอ็ม มีเดีย รานเอสเอ็ม มีเดีย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0391 29/5/2562

80 วัสดุคอมพิวเตอร 27 รายการ 31,895.00        31,895.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0202 29/5/2562

81 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ 5,523.00          5,523.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทองศิริ ซัพพลาย ราน ทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0203 29/5/2562



แบบ สขร. 1

82 วัสดุสํานักงาน 26 รายการ 39,903.00        39,903.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0205 29/5/2562

83 วัสดุกอสราง 8 รายการ 7,169.00          7,169.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0206 29/5/2562

84 วัสดุกอสราง 4 รายการ 6,845.00          6,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จังหยงเฮงเส็ง จํากัด บริษัท จังหยงเฮงเส็ง จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0208 29/5/2562

85 วัสดุกอสราง 8 รายการ 13,690.00        13,690.00 เฉพาะเจาะจง รานเสี่ยกายคาเหล็ก รานเสี่ยกายคาเหล็ก ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0209 29/5/2562

86 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18 รายการ 39,316.00        39,316.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0211 29/5/2562

87 วัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 6,750.00          6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0212 29/5/2562

88 วัสดุกอสราง 4 รายการ 193,000.00      193,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางเผือกกิจการชางวัสดุ 

จํากัด

บริษัท ชางเผือกกิจการชางวัสดุ 

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0209 29/5/2562

89 วัสดุงานบานงานครัว 5 รายการ 13,175.00        13,175.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0216 29/5/2562

90 วัสดุกอสราง 17 รายการ 17,995.00        17,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0218 29/5/2562

91 วัสดุไฟฟา 23 รายการ 43,667.00        43,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพดลพานิช จํากัด บริษัท นพดลพานิช จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0839 29/5/2562

92 วัสดุสํานักงาน 33 รายการ 13,844.00        13,844.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สมุดลานนา

เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด สมุดลานนา

เชียงใหม

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0840 30/5/2562

93 วัสดุสํานักงาน 22 รายการ 85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0841 30/5/2562

94 วัสดุสํานักงาน 48 รายการ 51,132.00        51,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด บริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0842 30/5/2562

95 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 8,540.00          8,540.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0843 30/5/2562

96 วัสดุสํานักงาน 27 รายการ 14,059.00        14,059.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทองศิริ ซัพพลาย ราน ทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0844 30/5/2562

97 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 12,210.00        12,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0219 30/5/2562



แบบ สขร. 1

98 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 10,756.00        10,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0221 30/5/2562

99 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13 รายการ 20,720.00        20,720.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0222 30/5/2562

100 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 11,500.00        11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภารัญชน เอ็นจีเนียริง 

จํากัด

บริษัท ภารัญชน เอ็นจีเนียริง 

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0223 30/5/2562

101 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 5,735.00          5,735.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-2PO0224 30/5/2562

102 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0961 31/5/2562

103 วัสดุกอสราง 1 รายการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรกนอม 

โลหกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0848 31/5/2562

104 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

14 รายการ

35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 เลขสัญญา 621-1PO0849 31/5/2562
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