
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการศึกษา จํานวน 1
 รายการ

      26,000.00     26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก เวชวิทย หจก เวชวิทย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0850 4/6/2562

2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 10 รายการ

      71,900.00     71,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0851 4/6/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  3  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

3 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
30 รายการ

      36,000.00     36,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0852 4/6/2562

4 วัสดุอุปกรณกีฬา จํานน 
9 รายการ

      29,470.00     29,470.00 เฉพาะเจาะจง รานชูตสปอรต รานชูตสปอรต มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0932 4/6/2562

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
22 รายการ

      20,453.00     20,453.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0854 4/6/2562



แบบ สขร. 1

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
11 รายการ

        9,896.00       9,896.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0855 4/6/2562

7 วัสดุอุปกรณกีฬา จํานน 
9 รายการ

      26,130.00     26,130.00 เฉพาะเจาะจง รานชูตสปอรต รานชูตสปอรต มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0856 4/6/2562

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
26 รายการ

      45,000.00     45,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0857 4/6/2562



แบบ สขร. 1

9 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 4 รากยาร

      11,912.00     11,912.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0858 4/6/2562

10 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
44 รากยาร

      60,407.00     60,407.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0859 4/6/2562

11 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
17 รากยาร

      37,475.00     37,475.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0860 4/6/2562



แบบ สขร. 1

12 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

        6,600.00       6,600.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0861 4/6/2562

13 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
12 รายการ

      35,475.00     35,475.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0863 4/6/2562

14 วัสดุไฟฟา จํานวน 5 
รากยาร

      24,700.00     24,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0864 4/6/2562



แบบ สขร. 1

15 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 9 รายการ

      74,380.00     74,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0866 4/6/2562

16 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 6รายการ

      20,790.00     20,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0867 4/6/2562

17 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 12 รายการ

      74,100.00     74,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0868 4/6/2562



แบบ สขร. 1

18 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 3 รากยาร

      20,437.00     20,437.00 เฉพาะเจาะจง รานโอโปสเตอร รานโอโปสเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0880 4/6/2562

19 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 9 รายากร

      36,500.00     36,500.00 เฉพาะเจาะจง ทองดี ทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0881 4/6/2562

20 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1
 รายการ

      17,535.00     17,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0882 4/6/2562



แบบ สขร. 1

21 วัสดุกอสราง จํานวน 13
 รายการ

      12,838.00     12,838.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภูพิสิฐพาณิชย หจก ภูพิสิฐพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0883 4/6/2562

22 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9
 รายการ

        9,030.00       9,030.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0884 4/6/2562

23 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5
 รายการ

      16,035.00     16,035.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0885 4/6/2562



แบบ สขร. 1

24 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

      35,300.00     35,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0886 4/6/2562

25 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

      14,300.00     14,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0887 4/6/2562

26 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 3 รายการ

        1,650.00       1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0888 4/6/2562



แบบ สขร. 1

27 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

      28,000.00     28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0889 4/6/2562

28 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
19 รายการ

      28,415.00     28,415.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0890 4/6/2562

29 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
11 รายการ

      27,055.00     27,055.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0891 4/6/2562



แบบ สขร. 1

30 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9
 รายการ

      13,380.00     13,380.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0893 4/6/2562

31 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
40 รายการ

      41,416.00     41,416.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0894 4/6/2562

32 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2
 รายการ

      23,100.00     23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0895 4/6/2562



แบบ สขร. 1

33 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5
 รายการ

      26,150.00     26,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0896 4/6/2562

34 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
39 รายการ

      20,607.00     20,607.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0897 4/6/2562

35 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1
 รายการ

        5,400.00       5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0898 4/6/2562



แบบ สขร. 1

36 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 1 รายการ

      13,450.00     13,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0900 4/6/2562

37 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 1 รายการ

      17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก พี แอนด เอ ซิสเตมส มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0225 4/6/2562

38 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 7 รายการ

      16,975.00     16,975.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0901 4/6/2562



แบบ สขร. 1

39 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

        8,616.00       8,616.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0903 4/6/2562

40 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 13 รายการ

      16,620.00     16,620.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0905 4/6/2562

41 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

ทองเที่ยวและการบริการ  

จํานวน 2 รายการ

         11,220.00         11,220.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0217/4 

มิ.ย.62

4/6/2562

42 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

จัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 จํานวน 3 รายการ

           5,100.00           5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0218 4/6/2562

43 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

บัญชี  จํานวน 190 เลม

         15,200.00         15,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0219 4/6/2562

44 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

ทองเที่ยวและการบริการ  

จํานวน 2 รายการ

         11,220.00         11,220.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0217 4/6/2562



แบบ สขร. 1

45 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

จัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 จํานวน 3 รายการ

           5,100.00           5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0218 4/6/2562

46 จางเหมาจัดทําคูมือ

ประสบการณ หลักสูตรการ

บัญชี  จํานวน 190 เลม

         15,200.00         15,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0219 4/6/2562

47 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ          35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0870 4/6/2562

48 วัสดุคอมพิวเตอร 12 รายการ          22,000.00         22,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0871 4/6/2562

49 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ          13,016.00         13,016.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0872 4/6/2562

50 วัสดุงานบานงานครัว 9 

รายการ

           6,984.00           6,984.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0873 4/6/2562

51 วัสดุสํานักงาน 39 รายการ          23,395.00         23,395.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริซัพพลาย รานทองศิริซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0874 4/6/2562

52 วัสดุคอมพิวเตอร 14 รายการ          26,020.00         26,020.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0875 4/6/2562

53 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ            8,425.00           8,425.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0876 4/6/2562

54 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ          10,475.00         10,475.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0877 4/6/2562

55 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ          19,200.00         19,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0878 4/6/2562

56 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ          11,900.00         11,900.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริซัพพลาย รานทองศิริซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0879 4/6/2562

57 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ            7,160.00           7,160.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0920 4/6/2562

58 วัสดุสํานักงาน 24 รายการ          18,246.00         18,246.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0909 6/6/2562



แบบ สขร. 1

59 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 11 รายการ

         47,059.00         47,059.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0910 6/6/2562

60 วัสดุกอสราง 5  รายการ            5,040.00           5,040.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภ

รักษ

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภ

รักษ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0913 6/6/2562

61 วัสดุงานบานงานครัว 10 

รายการ

           7,266.00           7,266.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0914 6/6/2562

62 วัสดุกอสราง 8 รายการ          16,504.00         16,504.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0228 6/6/2562

63 วัสดุสํานักงาน 85 รายการ        293,832.00       293,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุคเน็ท  จํากัด บริษัท  บุคเน็ท  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0915 6/6/2562

64 วัสดุสํานักงาน 33 รายการ          33,999.00         33,999.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริซัพพลาย รานทองศิริซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0916 6/6/2562

65 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 รายการ          13,890.00         13,890.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0917 6/6/2562

66 วัสดุคอมพิวเตอร 14 รายการ          35,560.00         35,560.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0918 6/6/2562

67 วัสดุงานบานงานครัว 10 

รายการ

         18,529.00         18,529.00 เฉพาะเจาะจง รานทองดี รานทองดี ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0919 6/6/2562

68 จัดทําเอกสารประกอบการ

อบรมโครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ  จํานวน 2 รายการ

         23,000.00         23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสตางคกอปป รานสตางคกอปป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0405 7/6/2562

69 จัดทําเอกสารประกอบการ

อบรมโครงการปจฉิมนิเทศ

และนําเสนอผลงานฝก

ประสบการณดานวิชาชีพ  

ํ   

         10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0227 7/6/2562

70 จัดทําปาย X-Stand พรอม

ขาตั้ง พิมพสี  ขนาด 160*

60 ซม. จํานวน 20 ชุด

         28,500.00         28,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรนดลี่ ครีเอชั่น รานเฟรนดลี่ ครีเอชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0228 7/6/2562



แบบ สขร. 1

71 จัดทําเอกสารประกอบการ

อบรมโครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ  จํานวน 2 รายการ

         23,000.00         23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสตางคกอปป รานสตางคกอปป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0405 7/6/2562

72 จัดทําเอกสารประกอบการ

อบรมโครงการปจฉิมนิเทศ

และนําเสนอผลงานฝก

ประสบการณดานวิชาชีพ  

ํ   

         10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0227 7/6/2562

73 จัดทําปาย X-Stand พรอม

ขาตั้ง พิมพสี  ขนาด 160*

60 ซม. จํานวน 20 ชุด

         28,500.00         28,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรนดลี่ ครีเอชั่น รานเฟรนดลี่ ครีเอชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0228 7/6/2562

74 วัสดุคอมพิวเตอร 13 รายการ          46,200.00         46,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0229 7/6/2562

75 วัสดุสํานักงาน 12  รายการ          51,981.00         51,981.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0230 7/6/2562

76 วัสดุกอสราง 6 รายการ          20,090.00         20,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศศลักษณ เทรดดิ้ง หจก.ศศลักษณ เทรดดิ้ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0232 7/6/2562

77 วัสดุกอสราง 15 รายการ          31,902.00         31,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0233 7/6/2562

78 วัสดุสํานักงาน 35  รายการ          20,972.00         20,972.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0234 7/6/2562

79 วัสดุคอมพิวเตอร 11 รายการ          48,990.00         48,990.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0236 7/6/2562

80 วัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ          25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0922 7/6/2562

81 วัสดุคอมพิวเตอร 12 รายการ          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0925 7/6/2562

82 วัสดุสํานักงาน  18 รายการ          11,000.00         11,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0926 7/6/2562

83 วัสดุไฟฟาและวัทยุ 8 รายการ          10,235.00         10,235.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกแอร ซัพพลาย รานเอกแอร ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0928 7/6/2562



แบบ สขร. 1

84 วัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ          11,800.00         11,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0929 7/6/2562

85 วัสดุงานบานงานครัว  6 

รายการ

           6,025.00           6,025.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0930 7/6/2562

86 วัสดุสํานักงาน 29  รายการ          13,940.00         13,940.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0931 7/6/2562

87 วัสดุกอสราง จํานวน  5 
รายการ

      20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po235 7/6/2562

88 วัสดุคอมพิวเตอรื จํานวน
 3 รายการ

      20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม คอมโปรยูเคชั่น หสม คอมโปรยูเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po237 7/6/2562

89 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5
 รายการ

        5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก คลังเครื่องเขียน หจก คลังเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po238 7/6/2562



แบบ สขร. 1

90 วัสดุไฟฟา จํานวน 23 
รายการ

      99,910.00     99,910.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0923 7/6/2562

91 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน
 1 รายการ

        6,825.00       6,825.00 เฉพาะเจาะจง หสม นครพิงคการดับเพลิง หสม นครพิงคการดับเพลิง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0924 7/6/2562

92 วัสดุอุปกรณ กีฬา 
จํานวน 9 รายการ

      57,700.00     57,700.00 เฉพาะเจาะจง รานชูตสปอรต รานชูตสปอรต มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0927 7/6/2562



แบบ สขร. 1

93 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 3 รายการ

        9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองดี ทองดี มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0246 7/6/2562

94 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7
 รายการ

      12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0247 7/6/2562

95 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6
 รายการ

        8,300.00       8,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0242 7/6/2562



แบบ สขร. 1

96 วัสดุเสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย

        8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง สมบูรณสิ่งทอ สมบูรณสิ่งทอ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0241 7/6/2562

97 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
27 รายการ

        9,780.00       9,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0240 7/6/2562

98 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9
 รายการ

    143,000.00   143,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0244 7/6/2562

99 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 

 จํานวน 1 งาน

         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0229 10/6/2562

100 จัดทําชุดแกวน้ําพรอมกลอง

ไม  จํานวน  100  ชุด

         50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0231 10/6/2562



แบบ สขร. 1

101 จัดทําวารสาร คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ราชมงคลลานนา ปที่ 7 

ฉบับที่ 1  จํานวน  300  



         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วนิดาการพิมพ หจก. วนิดาการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0233 10/6/2562

102 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู 

 จํานวน 1 งาน

         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0229 10/6/2562

103 จัดทําชุดแกวน้ําพรอมกลอง

ไม  จํานวน  100  ชุด

         50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม บจก.ซีแอด เอเจนซี่ เชียงใหม ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0231 10/6/2562

104 จัดทําวารสาร คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

ราชมงคลลานนา ปที่ 7 

ฉบับที่ 1  จํานวน  300  



         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วนิดาการพิมพ หจก. วนิดาการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0233 10/6/2562

105 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11 

รายการ

         66,540.00         66,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0941 11/6/2562

106 วัสดุเกษตร 24 รายการ          34,043.00         34,043.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงการเกษตร รานเฮงการเกษตร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0942 11/6/2562

107 วัสดุกอสราง 22 รายการ          98,357.00         98,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมทูลส จํากัด บริษัท เชียงใหมทูลส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0943 11/6/2562

108 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 21 รายการ

         17,460.00         17,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0253 11/6/2562

109 วัสดุคอมพิวเตอร 10 รายการ          27,650.00         27,650.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0256 11/6/2562

110 วัสดุกอสราง 16 รายการ          28,440.00         28,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0257 11/6/2562

111 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 23 

รายการ

         42,502.00         42,502.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพาวเวอร เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

บริษัท ดีพาวเวอร เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0258 11/6/2562

112 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 19 

รายการ

         34,965.46         34,965.46 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอทีโฟร เอ็นจิ

เนียริ่ง

หางหุนสวนจํากัด เอทีโฟร เอ็นจิ

เนียริ่ง

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0259 11/6/2562

113 วัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ          67,890.00         67,890.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็นคอมพิวเตอร รานทีเอ็นคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0946 11/6/2562



แบบ สขร. 1

114 วัสดุสํานักงาน 18  รายการ          58,110.00         58,110.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริซัพพลาย รานทองศิริซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0947 11/6/2562

115 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ            7,750.00           7,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0260 11/6/2562

116 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานนวน 4 รายการ

      10,800.00     10,800.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0248 11/6/2562

117 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 3 รายการ

      17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0249 11/6/2562

118 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
21 รายการ

      37,680.00     37,680.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0250 11/6/2562



แบบ สขร. 1

119 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
54 รายการ

      54,062.00     54,062.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0251 11/6/2562

120 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 2 รายการ

      11,120.00     11,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0935 11/6/2562

121 วัสดุสํานักงาน จํานวน  4
 รายการ

      37,980.00     37,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0936 11/6/2562



แบบ สขร. 1

122 วัสดุคอมพิวเตอร จํานน 
6 รายการ

      21,958.00     21,958.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0937 11/6/2562

123 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
10 รายการ

        7,132.00       7,132.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0940 11/6/2562

124 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6
 รายการ

        6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอรจุฬา จํารัส รานอรจุฬา จํารัส มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0251 11/6/2562



แบบ สขร. 1

125 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 
 รายการ

      12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอรจุฬา จํารัส รานอรจุฬา จํารัส มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0252 11/6/2562

126 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3
 รายการ

        7,660.00       7,660.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0262 12/6/2562

127 วัสดุสํานักงาน จํานวน 
10 รายการ

        8,637.00       8,637.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0949 12/6/2562



แบบ สขร. 1

128 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 14 รายการ

      66,720.00     66,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0950 12/6/2562

129 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
  5  รายการ

      13,050.00     13,050.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0263 13/6/2562

130 วัสดุยาและเวชภัณฑ 
จํานน 24 รายการ

      47,131.00     47,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริตะวัน จํากัด บริษัท สิริตะวัน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0265 13/6/2562

131 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 49 

รายการ

         37,370.00         37,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0267 13/6/2562

132 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ            8,150.00           8,150.00 เฉพาะเจาะจง รานบัตเตอรฟลายช็อป รานบัตเตอรฟลายช็อป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0268 13/6/2562

133 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ            5,300.00           5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0273 13/6/2562



แบบ สขร. 1

134 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13 

รายการ

         31,572.00         31,572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีรชัยการไฟฟา จํากัด บริษัท วีรชัยการไฟฟา จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0274 13/6/2562

135 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ          12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญ คอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0275 13/6/2562

136 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ            6,130.00           6,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0276 13/6/2562

137 วัสดุคอมพิวเตอร 15 รายการ          49,610.00         49,610.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0277 13/6/2562

138 วัสดุกอสราง 5 รายการ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม

อิเลคทริก

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม

อิเลคทริก

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0278 13/6/2562

139 วัสดุสํานักงาน 15  รายการ            5,270.00           5,270.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0279 13/6/2562

140 วัสดุกอสราง 32 รายการ          38,593.00         38,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0280 13/6/2562

141 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0952 13/6/2562

142 วัสดุงานบานงานครัว 5 

รายการ

         18,260.00         18,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0954 13/6/2562

143 วัสดุสํานักงาน จําตนวน 
1 รายการ

        5,778.00       5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0264 14/6/2562



แบบ สขร. 1

144 วัสดุสํานักงาน จําตนวน 
15 รายการ

      41,942.00     41,942.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0282 14/6/2562

145 วัสดุสํานักงาน 88  รายการ          88,459.00         88,459.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0281 17/6/2562

146 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 3 รายการ

           6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นบี ทูลส 

แอนด เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นบี ทูลส

 แอนด เซอรวิส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0953 17/6/2562

147 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ            6,480.00           6,480.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด ที

หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด ที

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0956 18/6/2562

148 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 9 รายการ

         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน

 เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0958 18/6/2562

149 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 93 รายการ

           9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน

 เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0960 18/6/2562

150 วัสดุสํานักงาน 98 รายการ        340,000.00       340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุดเอ็ดดูเคชั่น จํากัด บริษัท บุดเอ็ดดูเคชั่น จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0968 19/6/2562

151 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น

 1 รายการ

         14,999.00         14,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม พีเจออโต จํากัด บริษัท เชียงใหม พีเจออโต จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0969 19/6/2562

152 วัสดุสํานักงาน 38  รายการ          34,515.00         34,515.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริซัพพลาย รานทองศิริซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0970 19/6/2562

153 วัสดุสํานักงาน 2  รายการ            5,570.00           5,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0971 19/6/2562

154 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 รายการ            7,632.00           7,632.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0972 19/6/2562

155 วัสดุคอมพิวเตอร 15 รายการ          38,470.00         38,470.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0974 19/6/2562



แบบ สขร. 1

156 วัสดุเชื้อเพลิงและสาร
หลอลื่น จํานวน 2 
รายการ

        9,611.30       9,611.30 เฉพาะเจาะจง บริษั เพิ่มพูลปโตเลี่ยม 
(9999)จํากัด

บริษั เพิ่มพูลปโตเลี่ยม 
(9999)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0964 19/6/2562

157 วัสดุเชื้อเพลิงและสาร
หลอลื่น จํานวน 3 
รายการ

      43,511.40     43,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมพีเจ ออโต
เซอรวิส

บริษัท เชียงใหมพีเจ ออโต
เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0963 19/6/2562

158 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4
 รายการ

      17,094.00     17,094.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0967 19/6/2562



แบบ สขร. 1

159 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5
 รายการ

      33,499.98     33,499.98 เฉพาะเจาะจง บรษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บรษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0965 19/6/2562

160 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2
 รายการ

        5,034.00       5,034.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0966 19/6/2562

161 วัสดุงานบานงานครัว 
จํานวน 14 รายการ

      80,960.00     80,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก ยิ้มแฉง หจก ยิ้มแฉง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0286 20/6/2562



แบบ สขร. 1

162 วัสดุสํานักงาน จําวน 2 
รายการ

        9,700.00       9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร 
แอนด. โอ.เอ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0982 20/6/2562

163 วัสดุสํานักงาน 10  รายการ          19,998.00         19,998.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟม บุคส รานเฟม บุคส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0977 20/6/2562

164 วัสดุสํานักงาน 61  รายการ        159,336.00       159,336.00 เฉพาะเจาะจง รานเมคซายน บุคส รานเมคซายน บุคส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0978 20/6/2562

165 วัสดุสํานักงาน 5  รายการ          15,345.00         15,345.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0287 20/6/2562

166 วัสดุกอสราง 19 รายการ          49,956.00         49,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศศลักษณ เทรดดิ้ง หจก.ศศลักษณ เทรดดิ้ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0289 20/6/2562

167 วัสดุกอสราง 8 รายการ            7,999.00           7,999.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0290 20/6/2562

168 วัสดุสํานักงาน 43  รายการ          98,818.00         98,818.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0979 20/6/2562

169 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ          12,090.00         12,090.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0980 20/6/2562

170 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ          46,830.00         46,830.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0981 20/6/2562

171 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 8 รายการ          89,200.00         89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก จํากัด บริษัท แกมมาโก จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0983 21/6/2562

172 วัสดุสํานักงาน 13  รายการ          12,021.00         12,021.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0291 21/6/2562

173 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 12 

รายการ

       445,510.00       445,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอรเมนต

 จํากัด

บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอร

เมนต จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0293 21/6/2562



แบบ สขร. 1

174 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5 รายการ            8,120.00           8,120.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0984 21/6/2562

175 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11 

รายการ

         80,000.00         80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0985 21/6/2562

176 จางเหมาเชารถตูพรอมคนขับ

 ระหวางวันที่ 25-28 

มิถุนายน 2562 เสนทาง 

มทร.ลานนา เชียงใหม ถึง จ.

สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี 

 ํ   ั

           7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย วรรณสุ นายปราโมทย วรรณสุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0261 21/6/2562

177 จางเหมาจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ  จํานวน 2 

         26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0268 21/6/2562

178 จางเหมาเชารถตูพรอมคนขับ

 ระหวางวันที่ 25-28 

มิถุนายน 2562 เสนทาง 

มทร.ลานนา เชียงใหม ถึง จ.

สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี 

 ํ   ั

           7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย วรรณสุ นายปราโมทย วรรณสุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0261 21/6/2562

179 จางเหมาจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ  จํานวน 2 

         26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0268 21/6/2562

180 วัสดุเกษตร 19 รายการ          57,630.00         57,630.00 เฉพาะเจาะจง รานเฮงการเกษตร รานเฮงการเกษตร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0988 24/6/2562

181 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 32 

รายการ

         18,745.00         18,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0297 24/6/2562

182 วัสดุสํานักงาน จําวน 6 
รายการ

      13,060.00     13,060.00 เฉพาะเจาะจง ทองศิริซัพพลาย ทองศิริซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0298 24/6/2562



แบบ สขร. 1

183 วัสดุงานบานงานครัว  
21 รายการ

      66,050.00     66,050.00 เฉพาะเจาะจง สางสาว จารุณี อุปกิจ สางสาว จารุณี อุปกิจ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0300 24/6/2562

184 วัสดุงานบานงานครัว  3 
รายการ

      30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบีที คาวัสดุ รานบีที คาวัสดุ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0989 24/6/2562

185 วัสดุสํานักงาน จํานวน 8
 รายการ

        6,321.00       6,321.00 เฉพาะเจาะจง หจก ลิขิตศิลป หจก ลิขิตศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0990 24/6/2562



แบบ สขร. 1

186 วัสดุกอสราง จํานวน 2 
รายการ

      12,775.80     12,775.80 เฉพาะเจาะจง หจก นวล-ประวัติ หจก นวล-ประวัติ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po0991 24/6/2562

187 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
  4 รายการ

      18,000.00     18,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นคอมพิวเตอร ทีเอ็นคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0301 24/6/2562

188 วัสดุสํานกงาน จํานวน 
14 รายการ

      28,990.00     28,990.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0304 24/6/2562



แบบ สขร. 1

189 วัสดุสํานกงาน จํานวน 
12 รายการ

      17,620.00     17,620.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0302 24/6/2562

190 วัสดุสํานกงาน จํานวน 5
 รายการ

      11,480.00     11,480.00 เฉพาะเจาะจง ทองเรือนการคา ทองเรือนการคา มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-2po0307 24/6/2562

191 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50 

รายการ

       780,000.00       780,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็กโทรนิคส จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

งปม.ว1/2562 25/6/2562

192 วัสดุคอมพิวเตอร 13 รายการ          30,218.00         30,218.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO0994 26/6/2562

193 จัดทําเอกสารประกอบหลัก

สุตร we talk  จํานวน 2 

           7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบลูฮารท รานบลูฮารท ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PS0446 26/6/2562

194 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14 

รายการ

         90,610.00         90,610.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0308 27/6/2562

195 วัสดุกอสราง 9  รายการ          65,490.00         65,490.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0309 27/6/2562

196 วัสดุสํานักงาน 40 รายการ          24,894.00         24,894.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0310 27/6/2562

197 วัสดุคอมพิวเตอร 13 รายการ          53,630.00         53,630.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PO0311 27/6/2562



แบบ สขร. 1

198 วัสดุสํานักงาน 44 รายการ          20,652.00         20,652.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-1PO1003 27/6/2562

199 จางเหมาจัดทําคูมือ

มาตรฐานสหกิจศึกษาไทย  

จํานวน 30 เลม

           7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0270 27/6/2562

200 จางเหมาจัดทําระบบสหกิจ

ศึกษาออนไลนและwebsite

ประชาสัมพันธสหกิจ  

จํานวน 1 งาน

         36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา  จันทะพิงค นางกาญจนา  จันทะพิงค ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0271 27/6/2562

201 จางเหมาจัดทําคูมือ

มาตรฐานสหกิจศึกษาไทย  

จํานวน 30 เลม

           7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0270 27/6/2562

202 จางเหมาจัดทําระบบสหกิจ

ศึกษาออนไลนและwebsite

ประชาสัมพันธสหกิจ  

จํานวน 1 งาน

         36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา  จันทะพิงค นางกาญจนา  จันทะพิงค ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

621-2PS0271 27/6/2562

203 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน
 4 รายการ

        1,400.00       1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด บริษัท ริโกประเทศไทยจํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po01000 28/6/2562



แบบ สขร. 1

204 วัสดุเกษตร จํานวน 5 
รายการ

      94,950.00     94,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก รวมสินชื่อชอบ
การเกษตร

หจก รวมสินชื่อชอบ
การเกษตร

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

621-1po01001 28/6/2562


	แบบ สขร. 1 เดือน พ.ค. 62

