
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ 7,220.00           7,220.00          เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย

2 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ 5,778.00           5,778.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด

3 จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน 
Talent Mobility

57,516.00      57,516.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  วุฒิวัย นางสาวภควดี  วุฒิวัย

4 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 15,320.00         15,320.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส

5 วัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 5,340.00           5,340.00          เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น คอมพิวเตอร รานทีเอ็น คอมพิวเตอร

7 วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 11,360.00         11,360.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563



8 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ 31,415.00         31,415.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย

9 วัสดุเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.63 5,000.00           5,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มพูน บริษัท เพิ่มพูน

10 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ 9,481.00           9,481.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คลังเครื่องเขียน หจก.คลังเครื่องเขียน

11 วัสดุวิทยาศาสตร 14 รายการ 24,036.00         24,036.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องเงินวัวลาย จํากัด บริษัท เครื่องเงินวัวลาย จํากัด

12 วัสดุคอมพิวเตอร 17 รายการ 33,190.00         33,190.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น หสม.คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น

13 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 รายการ 5,000.00           5,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ธีระพานิช หจก.เชียงใหม ธีระพานิช

14 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ 20,055.00         20,055.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

15 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ 64,070.00         64,070.00        เฉพาะเจาะจง รานอรจุฬา จํารัส รานอรจุฬา จํารัส

16 วัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 24,000.00         24,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร

17 วัสดุเสื้อผา 23 รายการ 60,882.00         60,882.00        เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณสิ่งทอ รานสมบูรณสิ่งทอ

18 วัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 14,000.00         14,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส



19 วัสดุสํานักงาน 17 รายการ 25,095.50         25,095.50        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

20 ซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 
20 รายการ

99,400.00      99,400.00    เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส

21 จัดทําสูจิบัตรนิทรรศการและสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน
 4 รายการ

19,000.00      19,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภทระ พรี-เพลส หางหุนสวนจํากัด ภทระ พรี-เพลส

22 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1 รายการ 32,100.00         32,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลาย จํากัด

23 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ 13,293.00         13,293.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

24 วัสดุกอสราง 9 รายการ 30,979.00         30,979.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอม หจก.แพรถนอม

25 วัสดุสํานักงาน  12  รายการ 8,593.00           8,593.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา



26 จางเหมารถตูพรอมคนขับไม
รวมน้ํามันเชื้อเพลิง  ไป-กลับ 
มทร.ลานนา ตาก -จ.ฉะเชิงเทรา
 -จ.สมุทรปราการ -กรุงเทพ

9,000.00        9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  เจริญไธยสงค นายอติชาติ  เจริญไธยสงค

27 จางเหมารถตูพรอมคนขับรวม
น้ํามันเชื้อเพลิง  ไป-กลับ มทร.
ลานนา ตาก - จ.ฉะเชิงเทรา -จ.
สมุทรปราการ -กรุงเทพ วันที่ 
11-15 มี.ค. 2563

9,600.00        9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  ศรีรอด นายชูชาติ  ศรีรอด

28 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ 5,060.00           5,060.00          เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย

29 จางเหมาจัดทําเครื่องมือที่ใชใน
การทดสอบสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพแมคคาทรอนิกส อาชีพ
ชางแมคคาทรอนิกส โดย
สอดคลองกับหนวยสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ

338,500.00    338,500.00  เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  สุรินทรแกว นายธวัชชัย  สุรินทรแกว



30 จางเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรมและเกียรติ
บัตร จํานวน 2 รายการ

27,900.00      27,900.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ เจ โอ เอ เซอรวิส ราน เจ เจ โอ เอ เซอรวิส

31 จางเหมาทําชุดคิต mini grow 
plant

126,000.00    126,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส

32 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28 รายการ 335,017.00       335,017.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอลิเวเตอร แอนดื เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท แอลเอลิเวเตอร แอนดื เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

33 วัสดุงานบานงานครัว 6 รายการ 23,230.00         23,230.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย

34 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 8,790.00           8,790.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร

35 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ 15,404.00         15,404.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

36 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ 5,801.00           5,801.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป



37 วัสดุคอมพิวเตอร 8 รายการ 27,560.00         27,560.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส หจก.พี แอนด เอ ซิส เตมส

38 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 36,500.00         36,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวชวิทย หจก.เวชวิทย

39 วัสดุยานพาหนะ  1  รายการ 185,000.00       185,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส  จํากัด บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส  จํากัด

40 วัสดุสํานักงาน  16  รายการ 69,433.00         69,433.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด

41 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  6  รายการ 15,540.00         15,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด

42 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  11  รายการ 25,080.00         25,080.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส

43 วัสดุกอสราง  14  รายการ 20,220.00         20,220.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  โชตนา-โชคพัฒนา  นอตสกรู หางหุนสวนจํากัด  โชตนา-โชคพัฒนา  นอตสกรู

44 ทําปายหองเรียน อาคาร S1-S2
 วิทยาลัย มทร ลานนาดอย
สะเก็ด จํานวน 4 รายการ

19,939.45      19,939.45    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิบสี่ โฆษณา หางหุนสวนจํากัด สิบสี่ โฆษณา



45 งานซอมแซมหลังคาของอาคาร
โรงงานเทคนิคอุตสาหกรรม 1

99,830.00      99,830.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชิณ คอนสตรัคชั่นแอนดเอ็นจิเนียริ่ง หางหุนสวนจํากัด ชิณ คอนสตรัคชั่นแอนดเอ็นจิเนียริ่ง

46 จางรถตูrพรอมคนขับไมรวม
น้ํามัน จาก มทร.ลานนา(ดอย
สะเก็ด)-มทร.ลานนา เชียงราย 
ระหวางวันที่ 19-22 มี.ค.63

10,800.00      10,800.00    เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม

47 วัสดุยาและเวชภัณฑ 43 รายการ 120,069.00       120,069.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริตะวัน จํากัด บริษัท สิริตะวัน จํากัด

48 วัสดุสํานักงาน 17 รายการ 11,200.00         11,200.00        เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา

49 วัสดุสํานักงาน 32 รายการ 28,682.00         28,682.00        เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา

50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 5,485.00           5,485.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา

51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 8,500.00           8,500.00          เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือนพาณิชย รานขวัญเรือนพาณิชย



52 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ 9,960.00           9,960.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

53 วัสดุกอสราง 10 รายการ 57,624.00         57,624.00        เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือนพาณิชย รานขวัญเรือนพาณิชย

54 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 11,400.00         11,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด

55 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 1 รายการ 160,500.00       160,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลาย จํากัด

56 วัสดุเครื่องแตงกาย 8 รายการ 231,600.00       231,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคา อินเตอร-เทรด จํากัด บริษัท คงคา อินเตอร-เทรด จํากัด

57 วัสดุการเกษตร 22 รายการ 28,241.00         28,241.00        เฉพาะเจาะจง รานแมโปงวัสดุ รานแมโปงวัสดุ

58 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ 13,700.00         13,700.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส

59 วัสดุงานบานงานครัว  6  รายการ 5,300.00           5,300.00          เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย

60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  16  รายการ 46,400.00         46,400.00        เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง



61 ซื้อครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการ

เรียนการสอนบริหารธุรกิจ ตําบล

ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1 ชุด

712,500.00       497,550.00      e-bidding บริษัท นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด บริษัท นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป จํากัด

62 ซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการโปรแกรม

ประยุกตสําหรับงานออกแบบ

สรางสรรค ตําบลชางเผือก อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 ชุด

1,595,200.00    679,000.00      e-bidding บริษัท ไอโอนอน จํากัด บริษัท ไอโอนอน จํากัด

63 ซื้อครุภัณฑตูดูดไอสารเคมีสําหรับ

หองปฏิบัติการเคมี ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

 1 ชุด

350,000.00       320,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อิควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท ออฟฟเชียล อิควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

64 วัสดุสํานักงาน  14  รายการ 12,700.00         12,700.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย



65 วัสดุคอมพิวเตอร 8 รายการ 19,990.00         19,990.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร

66 วัสดุสํานักงาน 56 รายการ 31,067.00         31,067.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

67 วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 11,900.00         11,900.00        เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร

68 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 6,670.00           6,670.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป

69 จัดทําคูมือฝกงานสําหรับนักศึกษา  

จํานวน 383 เลม

24,895.00         24,895.00        เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร รานเดอะเบส ก็อปป เซนเตอร

70 จางพัฒนาระบบฐานขอมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการและ

จัดเก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจที่

มีตอการใชงานระบบฐานขอมูล  

จํานวน  1  งาน

15,095.00         15,095.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา  มลิวรรณ นางสาวเพ็ญนภา  มลิวรรณ

71 วัสดุคอมพิวเตอร  9  รายการ 29,750.00         29,750.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  ซิสเตมส

72 วัสดุสํานักงาน  2  รายการ 237,568.25       237,568.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน  มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)  จํากัด บริษัท แคนนอน  มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)  จํากัด



แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

ลขสัญญา 631-2PO0093      

ลงวันที่   2 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0094     

ลงวันที่  2 มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0185 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0300  ลง

วันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0301  ลง

วันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0305    

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0306    

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

 

        



แบบ สขร. 1

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0321     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0399    

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0310     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0311    

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0312    

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0313     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0314    

ลงวันที่  6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0315     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0320     

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0317     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0318      

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563



แบบ สขร. 1

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0319      

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0171 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0139 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0102     

ลงวันที่   6 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0326     

ลงวันที่   9 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0327     

ลงวันที่   9 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0103ลง

วันที่  10  มีนาคม  2563



แบบ สขร. 1

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0140 ลงวันที่ 10
 มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0141 ลงวันที่ 10
 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0104     

ลงวันที่  11 มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0142 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2563



แบบ สขร. 1

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0147 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0146 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0325      

ลงวันที่   13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0329      

ลงวันที่  13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0330      

 ลงวันที่  13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0331      

 ลงวันที่  13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0332     

ลงวันที่  13 มีนาคม 2563



แบบ สขร. 1

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0335     

ลงวันที่  13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0336      

ลงวันที่   13 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0105 ลง

วันที่  13  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0345 ลง

วันที่  16  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0110 ลง

วันที่  16  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0112 ลง

วันที่  16  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0113 ลง

วันที่  16  มีนาคม  2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0172  ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2563



แบบ สขร. 1

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0174 ลงวันที่ 17
 มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0184 ลงวันที่ 18
 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0107      

ลงวันที่  18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0108     

ลงวันที่  18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0339      

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0340     

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0342     

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563



แบบ สขร. 1

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0343      

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0344     

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0346     

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0117     

ลงวันที่   18 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0118     

ลงวันที่   20 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0364    

ลงวันที่    20 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-2PO0128ลง

วันที่  20  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0373 ลง

วันที่  23  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0376 ลง

วันที่  23  มีนาคม  2563



แบบ สขร. 1

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

งปม.ค.01/2563 ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

งปม.ค.02/2563 ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกตอง และ
เสนอพัสดุถูกตองตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พรอมทั้ง
เสนอราคาไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู

งปม.ค.03/2563 ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0377 ลง

วันที่  25  มีนาคม  2563



แบบ สขร. 1

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0365   ลง

วันที่    25 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0367      

ลงวันที่  25 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0372     

ลงวันที่   25 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0371     

ลงวันที่    25 มีนาคม 2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0154/26 มี.ค.63

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0155/26 มี.ค.63

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0394 ลง

วันที่  30  มีนาคม  2563

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เลขสัญญา 631-1PO0396 ลง

วันที่  30  มีนาคม  2563
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