
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

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

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0900 1/7/2563

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  20  

รายการ

        74,660.00         74,660.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0905 1/7/2563

3 วัสดุกอสราง  19  รายการ         14,663.00         14,663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด บริษัท นานาแมชชีนพารท จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0906 1/7/2563

4 จางเหมาจัดทําไวนิลสื่อ

ประชาสัมพันธ ขนาด 12 

ตรม. 5 แผนและถายเอกสาร

การประชม  ชด จํานวน 2

        11,000.00         11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0305 2/7/2563

5 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8 

รายการ

56,790.00        56,790.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0902 2/7/2563

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

 2 รายการ

25,040.00        25,040.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0904 2/7/2563

7 ซื้อวัสดุเสื้อผาและเครื่องแตง

กาย 6 รายการ

35,800.00        35,800.00        เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณสิ่งทอ รานสมบูรณสิ่งทอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0907 3/7/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

8 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  14  

รายการ

        17,000.00         17,000.00 เฉพาะเจาะจง รายยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส รายยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0242 3/7/2563

9 วัสดุเกษตร  5  รายการ         39,000.00         39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  เครือทอง นายสมบูรณ  เครือทอง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0918 3/7/2563

10 ซอมครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศหมายเลข

ครุภัณฑ 

24 f 6

          8,500.00           8,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเบสท แอร เซอรวิส รานเบสท แอร เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0307 3/7/2563

11 จางซอมครุภัณฑเครื่อง

วิเคราะหความถี่ (Spectrum 

Analyzer)  หมายเลขครุภัณฑ

 4 4 4 6625 6

        75,000.00         75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไออารซี  เทคโนโลยีส  

จํากัด

บริษัท  ไออารซี  เทคโนโลยีส  

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0308 3/7/2563

12 ถายเอกสารหลักสูตร ขนาด 

A4 80 แกรม จํานวน 3 

รายการ

        20,500.00         20,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหมบริการ รานเชียงใหมบริการ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-2PS0202 3/7/2563

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 14,776.00        14,776.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0254 3/7/2563

14 จางเหมาซอมบํารุง

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม

นอยกวา 30,000 BTU 

หมายเลขครภัณฑ 

          7,704.00           7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมจิตรแอร เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

บริษัท สมจิตรแอร เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0311 9/7/2563

15 ซื้อวัสดุไฟฟาวิทยุ 1 รายการ 7,500.00          7,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0239 9/7/2563

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ 46,603.00        46,603.00        เฉพาะเจาะจง ษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ.จํษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอร แอนด โอ.เอ.จํ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0240 9/7/2563

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 55,212.00        55,212.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0241 9/7/2563



แบบ สขร. 1

18 ซื้อวัสดุไฟฟา 4 รายการ 7,451.00          7,451.00          เฉพาะเจาะจง รานแมโปงวัสดุ รานแมโปงวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0912 9/7/2563

19 ซื้อวัสดุกอสราง 27 รายการ 10,185.00        10,185.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภูพิสิฐพาณิชย หจก.ภูพิสิฐพาณิชย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0914 9/7/2563

20 ซื้อวัสดุไฟฟา 8 รายการ 12,960.00        12,960.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภูพิสิฐพาณิชย หจก.ภูพิสิฐพาณิชย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0915  3 9/7/2563

21 ซื้อวัสดุประปา 18 รายการ 5,166.00          5,166.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภูพิสิฐพาณิชย หจก.ภูพิสิฐพาณิชย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0916 9/7/2563

22 ซื้อวัสดุกอสราง 29 รายการ 47,562.00        47,562.00        เฉพาะเจาะจง รานแมโปงวัสดุ รานแมโปงวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0917 9/7/2563

23 จางเหมารถตูพรอมคนขับไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง ระหวาง

วันที่ 13-16 กรกฎาคม 

256  ไปยัง จ ฉะเชิงเทรา 

          7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอติชาติ  เจริญไธยสงค นายอติชาติ  เจริญไธยสงค มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-2PS0213 10/7/2563

24 จางเหมาถายสําเนา

เอกสารรายงานประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)

 จํานวน 6 หลักสตร รวม

        11,628.00         11,628.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-2PS0214 13/7/2563

25 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 

รายการ

92,000.00        92,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมโพลสตาร จํากัด บริษัท เชียงใหมโพลสตาร จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0244 13/7/2563

26 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5 

รายการ

57,000.00        57,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมโพลสตาร จํากัด บริษัท เชียงใหมโพลสตาร จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0243 13/7/2563

27 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 22 

รายการ

32,240.00        32,240.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0245 13/7/2563



แบบ สขร. 1

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,800.00          7,800.00          เฉพาะเจาะจง รานอารีคอมพิวเตอร รานอารีคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0247 13/7/2563

29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

 5 รายการ

37,850.00        37,850.00        เฉพาะเจาะจง รานสยามวอเตอรเฮาสโฮลด รานสยามวอเตอรเฮาสโฮลด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0248 13/7/2563

30 วัสดุกอสราง  9  รายการ         95,510.00         95,510.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด แพรถนอม

โลหะกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0921 14/7/2563

31 วัสดุเกษตร  20  รายการ         73,100.00         73,100.00 เฉพาะเจาะจง รานสมหวังการเกษตร รานสมหวังการเกษตร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0922 14/7/2563

32 วัสดุกอสราง  5  รายการ         15,550.00         15,550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0924 14/7/2563

33 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ         36,400.00         36,400.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0925 14/7/2563

34 วัสดุสํานักงาน  4  รายการ           6,730.00           6,730.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0250 14/7/2563

35 วัสดุคอมพิวเตอร  1  รายการ           7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0251 14/7/2563

36 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  2  

รายการ

        12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดี เค ช็อป ราน ดี เค ช็อป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0929 14/7/2563

37 วัสดุคอมพิวเตอร  8  รายการ         23,000.00         23,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0259 14/7/2563



แบบ สขร. 1

38 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ         24,800.00         24,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0260 14/7/2563

39 วัสดุเครื่องแตงกาย  7  

รายการ

        35,400.00         35,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณสิ่งทอ รานสมบูรณสิ่งทอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0261 14/7/2563

40 จางเหมาออกแบบจัดทําบูธ

เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

ชุมชน

ชด ประกอบไปดวย โรลอัพ

        37,900.00         37,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราวดี  คะนัย นางสาวภัทราวดี  คะนัย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0321 15/7/2563

41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 6,585.00          6,585.00          เฉพาะเจาะจง รานอารีคอมพิวเตอร รานอารีคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0255 15/7/2563

42 ซื้อวัสดุกอสราง 14 รายการ 118,531.00      118,531.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภูพิสิฐพาณิชย หจก.ภูพิสิฐพาณิชย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0926 15/7/2563

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน วี.เอ็น สเตชั่นเนอรี่ ราน วี.เอ็น สเตชั่นเนอรี่ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0928 15/7/2563

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 5,100.00          5,100.00          เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน การคา รานทองเรือน การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0933 16/7/2563

45 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8 

รายการ

10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน วี.เอ็น สเตชั่นเนอรี่ ราน วี.เอ็น สเตชั่นเนอรี่ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0931 16/7/2563

46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 13 

รายการ

18,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณสิ่งทอ รานสมบูรณสิ่งทอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0935 16/7/2563

47 จางเหมารถตู พรอมคนขับไม

รวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

เดินทางวันที่ 18-21 

กรกฎาคม 256  มทร

          7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช เทพมาลา นายกิตติธัช เทพมาลา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0320 16/7/2563



แบบ สขร. 1

48 จางเหมารถตู พรอมคนขับไม

รวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

เดินทางวันที่ 18-20 

กรกฎาคม 256  มทร

          5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน  เทพมาลา นายสุทัศน  เทพมาลา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0325 16/7/2563

49 จางเหมาจัดทําสื่อใหความรู

ทางดานการตลาด

        20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  อินทรสุข นายมงคล  อินทรสุข มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0327 17/7/2563

50 จางเหมาออกแบบศูนยเรียนรู

และศุนยจําหนายสินคาของ

ชุมชนและจัดทําตนแบบ

ภาพเสมือนจริง  ki  

        28,300.00         28,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเทวิน  เศรษฐสินธ นายเทวิน  เศรษฐสินธ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0330 20/7/2563

51 ซอมครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 

รายการ

          8,935.00           8,935.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0331 20/7/2563

52 จางเหมาดําเนินงานเพื่อ

ทดสอบตลาด ตนแบบผลผลิต

การตอยอดพัฒนาจากกลุม

บริโภค จํานวน  ผลิตภัณฑ

        80,000.00         80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแล็บแอนดคอนซัลแตนท

 จํากัด

บริษัท ไซแล็บแอนดคอนซัลแตนท

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0332 20/7/2563

53 จางเหมาทํารายงานจัดทําคูมือ

 ถายเอกสารเนื้อในสี จํานวน 

50 หนา และขาวดํา 100 

หนา กระดาษ 8  แกรม 

        11,400.00         11,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0334 20/7/2563

54 จางเหมาจัดทํา เก็บ

แบบสอบถาม และสํารวจ

วิเคราะหขอมูลทางการตลาด 

พรอมถอดเทปการสัมภาษณ

        15,400.00         15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพงษ  อินทรส นายปฐมพงษ  อินทรส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0335 20/7/2563

55 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  6  

รายการ

        10,200.00         10,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0937 20/7/2563

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 30 รายการ 26,000.00        26,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0262 20/7/2563

57 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 3 รายการ

        32,220.00         32,220.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมีคอล

  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมีคอล

  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0939 21/7/2563



แบบ สขร. 1

58 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 7 รายการ

        19,070.00         19,070.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0940 21/7/2563

59 วัสดุกอสราง  2  รายการ         11,400.00         11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นายไรนายชาง  จํากัด บริษัท  นายไรนายชาง  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0942 21/7/2563

60 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 6 รายการ

        10,630.00         10,630.00 เฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0943 21/7/2563

61 วัสดุกอสราง  5  รายการ         18,495.00         18,495.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0944 21/7/2563

62 วัสดุกอสราง  6  รายการ         62,200.00         62,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0945 21/7/2563

63 วัสดุเกษตร  22  รายการ         90,780.00         90,780.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่น

ชอบการเกษตร

หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่น

ชอบการเกษตร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0270 21/7/2563

64 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 3 

รายการ

138,000.00      138,000.00      เฉพาะเจาะจง รานดีไซนแอนดดีเวลลอปเมนท รานดีไซนแอนดดีเวลลอปเมนท ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0297 21/7/2563

65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 11 

รายการ

17,200.00        17,200.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0296 21/7/2563

66 วัสดุกอสราง  6  รายการ         68,420.00         68,420.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน ก.พัฒนสิน หางหุนสวน ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0947 22/7/2563

67 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 4 รายการ

          9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0949 22/7/2563



แบบ สขร. 1

68 จางเหมา ออกแบบและจัดทํา

 Roll up 15 ผลงาน พรอม

ไฟลออกแบบ

        20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพริบตา รานพริบตา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0339 22/7/2563

69 จางเหมาทําโครงสรางเครื่อง

และขนยานพรอมติดตั้งเครื่อง

ลางผักดวยฟองน้ําขนาดจิ๋ว

        68,580.00         68,580.00 เฉพาะเจาะจง นายวสิทธิ์  ปนตาสา นายวสิทธิ์  ปนตาสา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0340 22/7/2563

70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 48,505.00        48,505.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0265 22/7/2563

71 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 41,492.00        41,492.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0264 22/7/2563

72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 21,000.00        21,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม เอ็กเพิรท จํากัด บริษัท เชียงใหม เอ็กเพิรท จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0263 22/7/2563

73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 17,611.00        17,611.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0266 22/7/2563

74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 13 

รายการ

31,170.00        31,170.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0267 22/7/2563

75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 23,394.00        23,394.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0268 22/7/2563

76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 6,626.00          6,626.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส หจก.พี แอนด เอ ซิสเตมส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0269 22/7/2563

77 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  3  

รายการ

          7,380.00           7,380.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด  ที

หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด  ที

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0950 23/7/2563



แบบ สขร. 1

78 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  8  

รายการ

        87,317.00         87,317.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด  ที

หางหุนสวนจํากัด  เชียงใหม พี 

แอนด  ที

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0951 23/7/2563

79 วัสดุกอสราง  6  รายการ         18,503.00         18,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0952 23/7/2563

80 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ         10,050.00         10,050.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0957 23/7/2563

81 วัสดุสํานักงาน  10  รายการ           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0958 23/7/2563

82 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 6 รายการ

        13,470.00         13,470.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมีคอล

  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

หางหุนสวนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมีคอล

  แอนด  แล็บ  ซัพพลายส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0959 23/7/2563

83 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ 

 ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0960 23/7/2563

84 จางเหมารถตูพรอมคนขับ (ไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) 1 คัน 

วันที่ 2-4  สิงหาคม 2563 

เดินทางจากพิษณโลก 

          5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภิรมย  วงจีน นายภิรมย  วงจีน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0356 24/7/2563

85 จางเหมารถตูพรอมคนขับ (ไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) 1 คัน  

วันที่ 2-4  สิงหาคม 2563 

เดินทางจากนาน  เชียงใหม

          5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนานบีพีทัวร รานนานบีพีทัวร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0358 24/7/2563

86 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน

 2 รายการ

          5,154.00           5,154.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0443 24/7/2563

87 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน

 5 รายการ

        19,760.00         19,760.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0444 24/7/2563



แบบ สขร. 1

88 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน

 4 รายการ

          7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม พี 

แอนด ที

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม พี 

แอนด ที

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0445 24/7/2563

89 จางเหมาจัดทําเลมเอกสาร

รายละเอียดเนื้อหารายวิชา

(เลมราง) จํานวน 2 หลักสูตร

ละ 4  เลม

        18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรจุฬา จํารัส ราน อรจุฬา จํารัส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-2PS0230 24/7/2563

90 จางเหมาทํารายงานจัดทําคูมือ

 ถายเอกสารเนื้อในสี จํานวน 

25 หนา และขาวดํา 75 หนา

 กระดาษ 8  แกรม จํานวน 

          5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0446 24/7/2563

91 จางเหมาทําโปสเตอร 

X-Stand ขนาด 60*60

          6,800.00           6,800.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0447 24/7/2563

92 จางเหมาการขึ้นโครงสรางเตา

อบและจางเหมาการแปรรูป

ผลิตภัณฑตนแบบ

        36,102.00         36,102.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  ขัดทะจันทร นายกฤษดา  ขัดทะจันทร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0452 24/7/2563

93 จางเหมารถอเนกประสงคไม

เกิน 7 ที่นั่ง พรอมคนขับ ไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง ระหวาง

วันที่ 25 28  กรกฎาคม  

          8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  วรรณวิจิตร นายณัฐวุฒิ  วรรณวิจิตร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0456 24/7/2563

94 จางเหมารถอเนกประสงคไม

เกิน 7 ที่นั่ง พรอมคนขับ ไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง ระหวาง

วันที่ 25 28  กรกฎาคม  

          8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  วรรณวิจิตร นายศราวุธ  วรรณวิจิตร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0458 24/7/2563

95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 13,700.00        13,700.00        เฉพาะเจาะจง รานอารีคอมพิวเตอร รานอารีคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0274 24/7/2563

96 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 14,750.00        14,750.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0275 24/7/2563

97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 14 

รายการ

38,200.00        38,200.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0290 24/7/2563



แบบ สขร. 1

98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโตบัค จํากัด บริษัท โฟโตบัค จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0962 24/7/2563

99 ซื้อวัสดุสํานักงาน 29 รายการ 37,975.00        37,975.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0286 24/7/2563

100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10 

รายการ

51,000.00        51,000.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0294 29/7/2563

101 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ         21,630.00         21,630.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0968 30/7/2563

102 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ           5,150.00           5,150.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0969 30/7/2563

103 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ           8,755.00           8,755.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0971 30/7/2563

104 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  2  

รายการ

      136,000.00       136,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ  เซลล  แอนด  

เซอรวิส

รานยิ่งเจริญ  เซลล  แอนด  

เซอรวิส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0972 30/7/2563

105 วัสดุคอมพิวเตอร  11  

รายการ

        46,500.00         46,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

หางหุนสวนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0974 30/7/2563

106 จางเหมาเชารถตู จาก มทร.

ลานนา เชียงใหม -บ.สตารโฮ

ลดิ้ง จ.นนทบุรี ระหวางวันที่ 

 ก ค  ส ค 6

          7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

631-1PS0466 30/7/2563

107 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 1 รายการ

        13,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0981 31/7/2563



แบบ สขร. 1

108 วัสดุกอสราง  3  รายการ         57,500.00         57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0986 31/7/2563

109 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 

จํานวน 5 รายการ

        33,400.00         33,400.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0463 31/7/2563

110 จางเหมาวิเคราะหตัวอยางน้ํา 

จํานวน 1 ครั้ง

        19,340.00         19,340.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส  ภูเวียง นายประภาส  ภูเวียง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0464 31/7/2563

111 จางเหมาทํากลองแสดงผล

งานนักศึกษา ขนาด 0.60* 

0.60* 0.80 เมตร  ไมอัด

แข็งทาสีขาวเคลือบเงา

        30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจงวุฒิ  ยุวศิลป นายจงวุฒิ  ยุวศิลป มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0234 31/7/2563

112 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 5,720.00          5,720.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0302 31/7/2563

113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 19,516.00        19,516.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย)จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0301 31/7/2563

114 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 12,315.00        12,315.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0300 31/7/2563

115 ซื้อวัสดุไฟฟาวิทยุ 4 รายการ 10,557.00        10,557.00        เฉพาะเจาะจง รานอารีคอมพิวเตอร รานอารีคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0299 31/7/2563



แบบ สขร. 1

116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10 

รายการ

21,000.00        21,000.00        เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปรยูเคชั่น หสม.คอมโปรยูเคชั่น ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0309 31/7/2563


	แบบ สขร. 1 ก.ค 63

