
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 ซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 2

 รายการ

           5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

ราคาต่ําสุด 631-1PS0236 7/5/2563

2 วัสดุสํานักงาน  21  รายการ            7,286.00           7,286.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ราคาต่ําสุด 631-1PO0465 12/5/2563

3 วัสดุคอมพิวเตอร  29  รายการ          24,252.00         24,252.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด  631-1PO0467 12/5/2563

4 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

 9 รายการ

         13,975.00         13,975.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมีคอล  

แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0470 12/5/2563

5 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

 7 รายการ

         17,745.00         17,745.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน เค

มิเคิล แอนด กลาสแวร

ราคาต่ําสุด 631-1PO0471 12/5/2563

6 วัสดุกอสราง  1  รายการ            5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอมโลหะ

กิจ

ราคาต่ําสุด 631-1PO0472 12/5/2563

7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  18  รายการ          20,668.00         20,668.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0482 13/5/2563

8 ทําปายไวนิล ปายโฟมและออก

แบบบรรจุภัณฑตนแบบ จํานวน

 3 รายการ

         20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  ขัดทะจันทร นายกฤษดา  ขัดทะจันทร ราคาต่ําสุด 631-1PS0245 12/5/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา



แบบ สขร. 1

9 ซอมแซมครุภัณฑ Power 

System Lab. หมายเลขครุภัณฑ

 56-0-3120-005-0003-

         60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส ราคาต่ําสุด 631-1PS0246 12/5/2563

10 วัสดุคอมพิวเตอร  30  รายการ          61,952.00         61,952.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0483 13/5/2563

11 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  7  รายการ            6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0484 13/5/2563

12 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ          18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0485 13/5/2563

13 วัสดุงานบานงานครัว 8 รายการ            9,985.00           9,985.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 631-1PO0486 13/5/2563

14 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  3  รายการ            9,980.00           9,980.00 เฉพาะเจาะจง รานทีเอ็น คอมพิวเตอร รานทีเอ็น คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 631-1PO0487 13/5/2563

15 วัสดุกอสราง  8  รายการ          15,010.00         15,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0488 13/5/2563

16 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

 9 รายการ

         55,790.00         55,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด บริษัท แลบคอนเนคชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0489 13/5/2563

17 วัสดุกอสราง  13  รายการ          18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0490 13/5/2563

18 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  2  รายการ            6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0492 13/5/2563



แบบ สขร. 1

19 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

 

1-14000000-FA06-41200

2/ 6  ถึง 4 6  

         26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจเอ็นบี ทูลส แอนด เซอรวิส หจก.เจเอ็นบี ทูลส แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด 631-1PS0239 13/5/2563

20 ออกแบบและจัดทําตนแบบ

ผลิตภัณฑ  จํานวน 3 แบบ ๆ 

ละ 15 ชิ้น

         22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  สุวรรณรัฐ นายธนภัทร  สุวรรณรัฐ ราคาต่ําสุด 631-1PS0238 13/5/2563

21 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  จํานวน

  1  งาน

         17,651.00 17,651.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน  แสนวังคํา นายธนวัฒน  แสนวังคํา ราคาต่ําสุด 631-1PS0240 13/5/2563

22 ออกแบบและเขียนแบบเครื่อ

วกวนสังขยาระบบไอน้ําดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรและผลิต

เชื่อมโครงถังกวนสแตนเลสระบบ

ไอน้ําและระบบไฟฟาควบคุม 

จํานวน 5 รายการ

         41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  อินสุ นายณัฐวุฒิ  อินสุ ราคาต่ําสุด 631-1PS0247 15/5/2563

23 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  9  รายการ          24,100.00         24,100.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด 631-1PO0501 15/5/2563

24 วัสดุสํานักงาน  34  รายการ          45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ราคาต่ําสุด 631-2PO0155 15/5/2563

25 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ          34,000.00         34,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 631-2PO0156 15/5/2563

26 วัสดุคอมพิวเตอร  12  รายการ          56,720.00         56,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูเคติคคอรปอเรชั่น 

จํากัด

บริษัท เอ็ดดูเคติคคอรปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0502 15/5/2563

27 วัสดุสํานักงาน  14  รายการ          12,410.00         12,410.00 เฉพาะเจาะจง รานภูพิงคเครื่องเขียน รานภูพิงคเครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 631-1PO0503 15/5/2563



แบบ สขร. 1

28 วัสดุกอสราง  3  รายการ          12,400.00         12,400.00 เฉพาะเจาะจง รานธนาการคา รานธนาการคา ราคาต่ําสุด 631-1PO0504 15/5/2563

29 ตรวจเช็คซอมแซมรถยนตราชการ          11,272.45 11,272.45 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา ลานนา จํากัด บ.โตโยตา ลานนา จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PS0250 15/5/2563

30 ทําวารสารเวียงเจ็ดลิน ปที่ 10 

ฉบับที่ 1

         42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริวัฒนากราฟฟค รานศิริวัฒนากราฟฟค ราคาต่ําสุด 631-1PS0251 15/5/2563

31 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ          34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส ราคาต่ําสุด 631-1PS0257 15/5/2563

32 วัสดุกอสราง  7  รายการ          10,600.00         10,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรถนอมโลหะกิจ ราคาต่ําสุด 631-1PO0505 19/5/2563

33 วัสดุคอมพิวเตอร  4  รายการ          10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0506 19/5/2563

34 วัสดุกอสราง  4  รายการ          19,000.00         19,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภ

รักษ

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมศุภรักษ ราคาต่ําสุด 631-1PO0507 19/5/2563

35 วัสดุสํานักงาน  13  รายการ            8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R การคา ราน P&R การคา ราคาต่ําสุด 631-1PO0515 19/5/2563

36 สํานักงาน 4 รายการ          20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0495 20/5/2563

37 คอมพิวเตอร 4 รายการ          12,110.00 12,110.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 631-1PO0496 20/5/2563

38 คอมพิวเตอร 6 รายการ          15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเจษฎา คอมพิวเตอร รานเจษฎา คอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 631-2PO0154 20/5/2563
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39 สํานักงาน 6 รายการ            6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานภูพิงค เครื่องเขียน รานภูพิงค เครื่องเขียน ราคาต่ําสุด 631-1PO0153 20/5/2563

40 สํานักงาน 2 รายการ            5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราคาต่ําสุด 631-1PO0499 20/5/2563

41 คอมพิวเตอร 1 รายการ          84,500.00 84,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร แอนด

 โอ.เอ จํากัด

บริษัท เอ.ไอ คอมพิวเตอร แอนด 

โอ.เอ จํากัด

ราคาต่ําสุด 631-1PO0493 20/5/2563

42 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน อาคาร 

ยธ.1  ตําบลชางเผือก  อําเภอ

เมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 จํานวน  1  รายการ

     1,200,000.00 1,456,700.00 e-bidding 1 บริษัท ไอทีวิวกรุป จํากัด  

เสนอราคา 1,400,000.00  

บาท

2 บริษัท ฟลครัม เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด เสนอราคา 

1,458,872.00  บาท

3 บริษัท  แวคคอนสตรัคชั่น  

จํากัด  เสนอราคา 

1,200,000.00  บาท

4. กิจการรวมคา จีพี  เสนอราคา

  1,280,000.00 บาท

บจก.แวคคอนสตรัคชั่น   เสนอราคา

  1,200,000.00บาท

ราคาต่ําสุด งปม.2/2563 20/5/2563

43 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  2  รายการ            6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส  จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0525 22/5/2563

44 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  3  รายการ          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 631-1PO0530 22/5/2563

45 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  4  รายการ            8,230.00           8,230.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด 631-1PO0531 22/5/2563

46 วัสดุสํานักงาน  6  รายการ          11,215.00         11,215.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด 631-1PO0532 22/5/2563
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47 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  1  รายการ          12,069.92         12,069.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟสโต  จํากัด บริษัท เฟสโต  จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0533 22/5/2563

48 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  11  รายการ            6,410.00           6,410.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0534 22/5/2563

49 วัสดุสํานักงาน  4  รายการ          23,600.00         23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัท  ริโก (ประเทศไทย)  จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0536 25/5/2563

50 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  5  รายการ          11,890.00         11,890.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด 631-1PO0537 25/5/2563

51 วัสดุกอสราง  7  รายการ          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด 631-1PO0538 25/5/2563

52 วัสดุสํานักงาน  19  รายการ          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุด 631-1PO0539 25/5/2563

53 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  28  รายการ            3,179.00           3,179.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0540 25/5/2563

54 วัสดุกอสราง  28  รายการ          30,154.00         30,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0541 25/5/2563

55 วัสดุสํานักงาน  19  รายการ            5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 631-1PO0542 25/5/2563

56 วัสดุกอสราง  12  รายการ          10,931.00         10,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0543 25/5/2563
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57 จางเหมาเตรียมกลาเชื้อจุลินทรีย 

เตรียมน้ําหมักสําหรับผลิตหัวเชื้อ

 และเตรียมตัวอยางสําหรับตรวจ

วิเคราะห จํานวน 3 รายการ

         22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร  กลีบบัว นางสาวเกษร  กลีบบัว ราคาต่ําสุด 631-1PS0261 25/5/2563

58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2 

รายการ

         13,900.00         13,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO05448 28/5/2563

59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  8  รายการ            6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0551 28/5/2563

60 วัสดุคอมพิวเตอร  7  รายการ          77,000.00         77,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0552 28/5/2563

61 วัสดุกอสราง  7  รายการ            9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0555 28/5/2563

62 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

 12 รายการ

         14,735.00         14,735.00 เฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน ราคาต่ําสุด 631-1PO0556 28/5/2563

63 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ            7,250.00           7,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ราคาต่ําสุด 631-1PO0557 28/5/2563

64 สํานักงาน 2 รายการ        231,000.00 231,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จามจุรีโปรดักสชั่น จํากัด บริษัท จามจุรีโปรดักสชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PO0159 28/5/2563

65 คอมพิวเตอร 3 รายการ          29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรเอ็คยูเคชั่น หสม.คอมโปรเอ็คยูเคชั่น ราคาต่ําสุด 631-1PO0523 28/5/2563

66 ไฟฟา 1 รายการ            9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือน พาณิชย รานขวัญเรือน พาณิชย ราคาต่ําสุด 631-1PO0522 28/5/2563
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67 กอสราง 4 รายการ            9,924.00 9,924.00 เฉพาะเจาะจง รานขวัญเรือน พาณิชย รานขวัญเรือน พาณิชย ราคาต่ําสุด 631-1PO0521 28/5/2563

68 ไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ            9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ หจก.พี แอนด เอ ราคาต่ําสุด 631-1PO0520 28/5/2563

69 คอมพิวเตอร 10 รายการ          11,764.00 11,764.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ หจก.พี แอนด เอ ราคาต่ําสุด 631-1PO0519 28/5/2563

70 สํานักงาน 34 รายการ          32,001.00 32,001.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ราคาต่ําสุด 631-1PO0518 28/5/2563

71 จางบุคคลเพื่อวิเคราะหออกแบบ

การสรางกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ  จํานวน  1  

งาน

         90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทัศนพล  พรหมขัติแกว นายทัศนพล  พรหมขัติแกว ราคาต่ําสุด 631-1PS0263 28/5/2563

72 ซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 8

 เครื่อง  จํานวน 1 งาน

         12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง รานวีแอร คอนเซอรวิส รานวีแอร คอนเซอรวิส ราคาต่ําสุด 631-1PS0262 28/5/2563

73 จัดทําสมุดบันทึกปกหนัง พรอม

กลองผาไหม  จํานวน  30  ชุด

         27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเปาตุง รานเปาตุง ราคาต่ําสุด 631-2PS0177 29/5/2563

74 จัดทําคูมือสหกิจศึกษา 3 

รายการ  จํานวน  1  งาน

           7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดอะเบส กอปป เซ็นเตอร รานเดอะเบส กอปป เซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 631-2PS0178 29/5/2563

75 รวบรวมขอมูลและจัดทําคูมือ

มาตรฐานงานวิจัย

         45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรณัฐ สามสี นายสรณัฐ สามสี ราคาต่ําสุด 631-2PS0172 29/5/2563

76 จัดทํากระเปาผาสีเทา จํานวน 

1,000 ใบ

       125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเปาตุง รานเปาตุง ราคาต่ําสุด 631-2PS0173 29/5/2563
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77 จัดทําวารสารวิจัยฯ          64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไอ เด็ม กรุป รานไอ เด็ม กรุป ราคาต่ําสุด 631-2PS0179 29/5/2563

78 เชารถยนตไมรวมคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง

         27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กูด เอ็น โซลูชั่น หจก.กูด เอ็น โซลูชั่น ราคาต่ําสุด 631-1PS0277 29/5/2563

79 เชารถยนตไมรวมคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง

         46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กูด เอ็น โซลูชั่น หจก.กูด เอ็น โซลูชั่น ราคาต่ําสุด 631-1PS0278 29/5/2563

80 เชารถยนตไมรวมคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง

       144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส เจ ที ดับบลิว จํากัด บ.เอส เจ ที ดับบลิว จํากัด ราคาต่ําสุด 631-1PS0279 29/5/2563

81 ออกแบบและจัดทําตนแบบ

บรรจุภัณฑน้ําดื่ม

         18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนัย ศิริพันธุ นายดนัย ศิริพันธุ ราคาต่ําสุด 631-2PS0191 29/5/2563
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