
แบบ สขร. 1

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1

จางเหมารถตู จํานวน 1 คัน ไป
กลับ มทร.ลานนา - สถาบัน
เทคโนโลยีพระจองเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง ระหวางวันที่ 
5-8 กุมภาพันธ 2563 ไมรวม
น้ํามันเชื้อเพลิง

7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง รานนิว ณัฐตะวันทัวร บาย แอด รานนิว ณัฐตะวันทัวร บาย แอด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0097 
 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2563

2

ซอมครุภัณฑ เครื่องดิจิตอลมัล
ติฟงกชั่น หมายเลขครุภัณฑ 
52-2-7430-003-0006-
0001

20,906.00      20,906.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนชัยเทค จํากัด บริษัท เดนชัยเทค จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0129
 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563

3

จางเหมาเชารถตู จาก มทร.
ลานนา ดอยสะเก็ด ไป ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย กทม. ระหวางวันที่ 
5-7 ก.พ.63

5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง นายรณยุทธ  วงศปน นายรณยุทธ  วงศปน มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0098 
 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563

4
จางเหมาติดตั้งเครื่องเสียงในหอง

ประชุม  จํานวน 1 ชุด

15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  ศรีสุวรรณ นายอาทิตย  ศรีสุวรรณ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0096/3

 ก.พ.63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่ 2 มีนาคม 2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

5

เชาศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติจังหวัดเชียงใหม ว นที่ 

28-29  กพ. 63 เวลา 

8.00-17.00  จํานวน 1 งาน

135,000.00        135,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย บจก.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0095/3

 ก.พ.63

6

จางเหมาเชารถตูพรอมคนขับไม
รวมน้ํามันเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและนิทรรศการ
สรางสรรคศิลปกรรมนานาชาติ 
ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 4-9 
กุมภาพันธ 2563 ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐชัย  คําผัน นายณัฏฐชัย  คําผัน มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0133
 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563

7

จางเหมารถตูพรอมคนขับไม
รวมน้ํามัน จาก มทร.ลานนา 
ตาก  จ.ตาก - จ.ฉะเชิงเทรา - 
จ.สมุทรปราการ  วันที่  10-15
 ก.พ. 63

10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  เจริญไธยสงค นายอติชาติ  เจริญไธยสงค มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0104
 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

8

จางเหมารถ รับ-สง นักศึกษา 2
 คัน ไป-กลับ จากบริษัท บีดี
ไออัลลอย เอ็นเตอรไพรส จํา
กัดจ.ฉะเชิงเทรา ไปยัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีไทย-ไตหวัน (บีดีไอ) 
จ.สมุทรปรากา  วันที่ 15 ก.พ. 
63 และจางเหมารถ รับ-สง 
นักศึกษา 1 คัน ไป-กลับ จาก
หอพักนักศึกษา จ.สมุทรปราการ
 ไปยัง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-
ไตหวัน (บีดีไอ) จ.สมุทรปราการ
  วันที่ 15 ก.พ. 63

6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ศรีรอด นายชูชาติ  ศรีรอด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0105
 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2563

9

วัสดุกอสราง  8  รายการ 17,607.00          17,607.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภรักษ หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภรักษ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0207 

ลงวันที่  3  

กุมภาพันธ  2563

10

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  4  

รายการ

15,550.00          15,550.00          เฉพาะเจาะจง รานคลังวัสดุภัณฑ รานคลังวัสดุภัณฑ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0210 

ลงวันที่  3  

กุมภาพันธ  2563

11

วัสดุกอสราง  15  รายการ 27,305.00          27,305.00          เฉพาะเจาะจง รานคลังวัสดุภัณฑ รานคลังวัสดุภัณฑ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0212 

ลงวันที่  3  

กุมภาพันธ  2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

12

จางเหมาเชารถบัสขนาด 38 ที่
นั่ง พรอมน้ํามันเชือเพลิงและ
พนักงานขับรถ จาก วทส.(ดอย
สะเก็ด)-เพชรบูรณ  ขอนแกน 
สารคาม บุรีรัมย จันทบุรี 
ระหวางวันที่ 5-9 ก.พ.63

60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อรทัยทรานส เซอรวิส 
จํากัด

บริษัท อรทัยทรานส เซอรวิส 
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0101
 ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2563

13

วัสดุสํานักงาน  1  รายการ 12,500.00          12,500.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0220 

ลงวันที่  5  

กุมภาพันธ  2563

14

จางเหมาซอมครุภัณฑอุปกรณ

ควบคุมสัญญาณ  หมายเลข 

C55159990060006-0006 

และ 0007  จํานวน 1 งาน

13,000.00          13,000.00          เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-1PS0136/6

 ก.พ.63

15

จางเหมาซอมครุภัณฑอุปกรณชุด

กลองวงจรปด หมายเลข 

54-2-6720-008-0005-001 

และซอมคอมพิวเตอรพกพา 

หมายเลข 

C58174400100072-0016  

จํานวน 1 งาน

5,900.00            5,900.00            เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-1PS0137/6

 ก.พ.63

16

จางเหมาซอมครุภัณฑชุดกลองวีดีโอ 

หมายเลข 

C5516700230009-007  

จํานวน 1 งาน

30,000.00          30,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เดนชัยเทค บจก.เดนชัยเทค ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-1PS0141/6

 ก.พ.63



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

17

วัสดุคอมพิวเตอร  12  รายการ 35,761.00          35,761.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0225 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

18

วัสดุสํานักงาน  4  รายการ 10,599.00          10,599.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0226 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

19

วัสดุสํานักงาน  15  รายการ 5,046.00            5,046.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่องเขียน หางหุนสวนจํากัด  คลังเครื่องเขียน ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0227 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

20

วัสดุสํานักงาน  38  รายการ 17,163.00          17,163.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0228 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

21

วัสดุสํานักงาน  21  รายการ 19,700.00          19,700.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0231 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

22

วัสดุสํานักงาน  12  รายการ 10,725.00          10,725.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0230 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

23

วัสดุสํานักงาน  12  รายการ 20,000.00          20,000.00          เฉพาะเจาะจง รานภูพิงคเครื่องเขียน รานภูพิงคเครื่องเขียน ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-2PO0069 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

24

วัสดุคอมพิวเตอร  9  รายการ 50,000.00          50,000.00          เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-2PO0070 

ลงวันที่  7  

กุมภาพันธ  2563

25

เชารถตูพรอมคนขับ ระหวางวันที่  

12-15 กพ. 63 โครงการแขงขัน

ทักษะวิชาการศิลปศาสตรราชมงคล

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 5  จํานวน  

1  งาน

57,600.00          57,600.00          เฉพาะเจาะจง รานนิวณัฐตะวันทัวร รานนิวณัฐตะวันทัวร ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0108/11

 ก.พ.63

26

จัดทําปายไวนิล แผนพับ A4  และ

ปาย Roll up  จํานวน  1  งาน

39,500.00          39,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก. ซะปะดีไซน บจก. ซะปะดีไซน ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0107/11

 ก.พ.63

27

วัสดุคอมพิวเตอร  10  รายการ 46,920.00          46,920.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0240 

ลงวันที่  11  

กุมภาพันธ  2563

28

ซอมครุภัณฑ ออซิโลสโคป 
หมายเลข 5222-001-0013
 , 5222-001-0017 , 
5222-001-0018 , 
5222-001-0024 , 
5222-001-0025 จํานวน 5 
เครื่อง

7,360.00        7,360.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0145
 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

29

จางเหมาถายเอกสาร A 4  สี 1
 หนา  ขาวดํา 113 sohk  
พรอมเขาเลมสันกาว ปกอารตมัน

22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหมบริการ รานเชียงใหมบริการ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0109
 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2563

30

จางเหมาารถตูพรอมคนขับไม
รวมน้ํามัน 1 คัน จาก มทร.
ลานนาเชียงใหม-มทร.ลานา
พิษณุโลก ระหวาง 14-16 
ก.พ.63

5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0148
 ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2563

31

จางเหมาพิมพบัตรเดินวิ่ง ขนาด  

5.5x9 ซม. พิมพ4สี กระดาษอารต

การด 260 แกรม  ไมปรุฉีก+Run 

no. 1 จุด  จํานวน  10,012 ใบ

9,010.80            9,010.80            เฉพาะเจาะจง บจก. โชตนาพริ้นท บจก. โชตนาพริ้นท ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0110/14

 ก.พ.63

32

จางเหมาครูประจําศูนย
ประสานงานอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาลานนา

125,808.00    125,808.00    เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  คณากรสุขสันต นายชวลิต  คณากรสุขสันต มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0132 
 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ 2563

33

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  3  รายการ 74,080.00          74,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส  จํากัด บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-2PO0078 

ลงวันที่  18  

กุมภาพันธ  2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

34

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  4  รายการ 11,000.00          11,000.00          เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0250 

ลงวันที่  18  

กุมภาพันธ  2563

35

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สําหรับงานออกแบบและตัดตอ 

ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

 จังหวัดเชียงใหม 3 ชุด

177,000.00        165,000.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส
มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PO0363 

ลงวันที่ 18 มีนาคม 

2563

36

ซอมครุภัณฑเครื่องถายเอกสาร  

หมายเลข 

2-10101000-FA06-7430003

01/002-59 และ 

54-0-7430-003-0000-0003 

 จํานวน 1 งาน

11,874.86          11,874.86          เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก (ประเทศไทย) บจก. ริโก (ประเทศไทย) ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-1PS0154/19

 ก.พ.63

37

จางเหมาจัดทําปายบอกทางไป
อาคาร 0.80*0.30 ม.และจาง
เหมาจัดทําปายหนาหองอาคาร 
 12*80 ซม.

6,527.00        6,527.00        เฉพาะเจาะจง ราน ไฟลอารต แอ็ดเวอรไทซิ่ง ราน ไฟลอารต แอ็ดเวอรไทซิ่ง มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0155
 ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2563

38

วัสดุสํานักงาน  19  รายการ 53,600.00          53,600.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0265 

ลงวันที่  20  

กุมภาพันธ  2563



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

39

วัสดุสํานักงาน  2  รายการ 9,000.00            9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-1PO0291 

ลงวันที่  21  

กุมภาพันธ  2563

40

วัสดุกอสราง  9  รายการ 8,500.00            8,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานา แมชชีนพารท จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

เลขสัญญา 

631-2PO0085 

ลงวันที่  21  

กุมภาพันธ  2563

41

จางเหมาถายเอกสาร ขาวดํา 
200 แผน เย็บมุม

6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  พรอมทั้งเสนอ
ราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0128
 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2563

42

จัดทําเอกสารประกอบโครงการ

ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานสหกิจ  

จํานวน   1 งาน

19,500.00          19,500.00          เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0121/25

 ก.พ.63

43

จัดพิมพโปสเตอร PP ECO  ขนาด  

A0  พิมพ4สี  จํานวน  17  แผน

17,000.00          17,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก. ซะปะดีไซน บจก. ซะปะดีไซน ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0129/28

 ก.พ.63

44

จางตกแตงพิธีเปด  ตกแตงสถานที่  

และพิธีการบนเวที  จํานวน  1 งาน

28,625.00          28,625.00          เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน  การินจันทร นายธนวัฒน  การินจันทร ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0134/28

 ก.พ.63

45

จัดพิมพใบประกาศนียบัตร ขนาด A4

  กระดาษอารตมัน  220g. พิมพ 4

 สี จํานวน  1,000  ใบ

20,000.00          20,000.00          เฉพาะเจาะจง รานซีเอ็ม มีเดีย รานซีเอ็ม มีเดีย ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0130/28

 ก.พ.63

46
จัดทําปายประชาสัมพันธ  5  

รายการ  จํานวน  1  งาน

38,000.00          38,000.00          เฉพาะเจาะจง รานซีเอ็ม มีเดีย รานซีเอ็ม มีเดีย ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0131/28

 ก.พ.63



ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

47

ออกแบบและจัดทําแกวน้ําพิมพโลโก

พรอมกลองบรรจุภัณฑเนื้อไมพิมพ

ลาย  จํานวน  40  ชิ้น

20,000.00          20,000.00          เฉพาะเจาะจง รานซีเอ็ม มีเดีย รานซีเอ็ม มีเดีย ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0132/28

 ก.พ.63

48
จัดทําบอรดนิทรรศการ  จํานวน 1 ชุด 15,000.00          15,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวิระพงษ  โตไร นายวิระพงษ  โตไร ไมเกินวงเงินที่กําหนดในกฏ

กระทรวง

631-2PS0133/28

 ก.พ.63


	แบบ สขร. 1

