
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุกอสราง  1  รายการ            5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเสี่ยกายคาเหล็ก รานเสี่ยกายคาเหล็ก ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0311 3/8/2563

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  15  

รายการ

       152,800.00       152,800.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส รานยิ่งเจริญ เซลล แอนด เซอรวิส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0312 3/8/2563

3 วัสดุกอสราง  2  รายการ            7,100.00           7,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0989 3/8/2563

4 วัสดุยานพาหนะ  13  รายการ            8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0990 3/8/2563

5 วัสดุกอสราง  12  รายการ          37,600.00         37,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน หางหุนสวนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0991 3/8/2563

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ   4  

รายการ

           6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วีระชัยการไฟฟา  จํากัด บริษัท  วีระชัยการไฟฟา  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0313 3/8/2563

7 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ            5,500.00           5,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0314 3/8/2563

8 วัสดุกอสราง  2  รายการ          60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ เอ็น เอส คอรปอเรชั่น  

จํากัด

บริษัท  เอ เอ็น เอส คอรปอเรชั่น  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0315 3/8/2563

9 วัสดุกอสราง  9  รายการ          33,900.00         33,900.00 เฉพาะเจาะจง รานเสี่ยกายคาเหล็ก รานเสี่ยกายคาเหล็ก ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0316 3/8/2563

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3  

รายการ

         45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0317 3/8/2563

11 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 4 รายการ

           8,900.00           8,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0318 3/8/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

12 จางเหมาหอพักชาย 4 ชั้น 

(มทร.ลานนา ดอยสะเก็ด)

รายละเอียดดังแนบ

         60,500.00         60,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นันวราเอ็นจิ

เนียริ่ง

หางหุนสวนจํากัด นันวราเอ็นจิ

เนียริ่ง

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0235 3/8/2563

13 จางเหมาออกแบบสื่อ

สิ่งประดิษฐดานทันต

สาธารณสุขพรอมจัดทําแบบ

แมพิมพ โดยใชอลูมิเนียม 

เกรด 7075

         31,900.00         31,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิณี  พิพัฒนพิภพ นางสาวชาลิณี  พิพัฒนพิภพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0242 3/8/2563

14 จางเหมาเตรียมชิ้นงานทดสอบ

โลหะวิทยา (ตัด กัด เจียระไน 

ขัดเงา กัดกรด) 20 ชิ้น และ

ทดสอบรอยเชื่อม 

hardness,micro 

structure,penetrant 

testung 20 ชิ้น

         86,000.00         86,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีเอ็น เท็ค แม

ชชีนพารท

หางหุนสวนจํากัด ดีเอ็น เท็ค แม

ชชีนพารท

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0248 3/8/2563

15 จางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ

ประเภทน้ํานม

         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริญาพร  วิศร นางสาวณัฐริญาพร  วิศร มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0471 3/8/2563

16 จางเหมาผลิตตนแบบบรรจุ

ภัณฑแปรรูปจากน้ํานม/ผลิต

ฉลากและปายแสดงผลิตภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจาก

น้ํานม จํานวน 150 ชิ้น

         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ศิริแสน นายมงคล  ศิริแสน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0469 4/8/2563



แบบ สขร. 1

17 จางซอมครุภัณฑเครื่อง

ทดสอบซึมผานของน้ํา 

หมายเลข 

47-1-3405-002-0001

         49,648.00         49,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด บริษัท พี ที เอส อิควิปเมนท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0470 4/8/2563

18 จางเหมาจัดทําเอกสารและ

รายงานโครงการฝกอบรมฯ 

และถายเอกสาร-เขาเลม 30 

ชุด

           9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0246 4/8/2563

19 จางเหมาถายเอกสาร

ประกอบการประชุม ขาว-ดํา 

หนา-หลัง จํานวน 40 แผน

           5,800.00           5,800.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0475 4/8/2563

20 จางเหมาทําเอกสาร

ประกอบการประชุม จํานวน 

5 รายการ

         20,780.00         20,780.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0472 4/8/2563

21 จางเหมาประกอบชุดฝกเชิง

ปฏิบัติการ

         40,008.00         40,008.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0241 4/8/2563

22 วัสดุสํานักงาน  26  รายการ          31,200.00         31,200.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0992 4/8/2563



แบบ สขร. 1

23 จางเหมาจัดทําตนแบบงาน

ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงแมทาเหนือและชุมชน

         35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  ทิกา นายชัยชนะ  ทิกา มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0479 5/8/2563

24 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 

รายการ

92,000.00         92,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมโพลสตาร บ.เชียงใหมโพลสตาร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0310 5/8/2563

25 ซื้อวัสดุเกษตร 2 รายการ 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานสมบูรณืสิ่งทอ รานสมบูรณืสิ่งทอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO0987 5/8/2563

26 จางเหมาจัดทําภาพราง 2 มิติ 

งานออกแบบผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงแมทาเหนือ

และชุมชน

         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี  คําไล นางสาวเกวลี  คําไล มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0481 5/8/2563

27 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ            6,695.00           6,695.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1004 6/8/2563

28 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 5 รายการ

         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรทเทอรน 

เคมิเคิล แอนด กลาสแวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1015 6/8/2563

29 วัสดุคอมพิวเตอร  8  รายการ            7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1016 6/8/2563

30 วัสดุสํานักงาน  14  รายการ            7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R  การคา ราน P&R  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1017 6/8/2563

31 จางเหมาทําแบบจําลอง ตัว

อาคารพิพิธภัณฑ ผลงาน

วิทยานิพนธของนักศึกาาและ

องคประกอบแวดลอมรูปแบบ

 3 มิติ ซึ่งประกอบดวย

ตัวอักษร ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว

       100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานสถาปนิก เทเวศนอาคิเทค สํานักงานสถาปนิก เทเวศนอาคิเทค มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0251 7/8/2563



แบบ สขร. 1

32 จางเหมาทํารายงานจัดทําคูมือ

 ถายเอกสารเนื้อในสี จํานวน 

28 หนา และขาวดํา 80 หนา

 กระดาษ 80 แกรม จํานวน 

105 หนา ปกนอกกระดาษ

อารท เคลือบ พิมพสีสี่

           8,938.00           8,938.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน ราน ไลทปริ้นติ้ง แอนด ดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0487 7/8/2563

33 จางเหมาทําบอรดไวนิล

นิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการและผลงานสรางสรรค 

(ขนาด 0.80 เมตร*1.20 

เมตร)และจางเหมาทําสูจิบัตร

นิทรรศการ ขนาด เอ4 เนื้อ

ในพิมพ 4 สี อารตดาน 130 

แกรม ปกพิมพ 4 สีอารตการด

 230 แกรม เขาเลมไสกาว

จํานวน 100 หนา

       289,250.00       289,250.00 เฉพาะเจาะจง ราน อรจุฬา จํารัส ราน อรจุฬา จํารัส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0254 7/8/2563

34 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 

รายการ

         14,554.00         14,554.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0324 7/8/2563

35 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 4 

รายการ

         80,000.00         80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คงคา อินเตอร-เทรด บ.คงคา อินเตอร-เทรด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0325 7/8/2563

36 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 

รายการ

           5,832.00           5,832.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0328 7/8/2563

37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ          16,800.00         16,800.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0329 7/8/2563

38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ            9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0335 10/8/2563

39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 9 รายการ          19,420.00         19,420.00 เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0337 10/8/2563

40 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 7 

รายการ

           7,068.00           7,068.00 เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0338 10/8/2563



แบบ สขร. 1

41 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1 

รายการ

         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมโพลสตาร บ.เชียงใหมโพลสตาร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0340 10/8/2563

42 จัดทําสื่อเผยแพร จัดแสดง

แบบ Infographic โครงการ

บริหารโครงการนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลานนา Plot

 Auto Cad A1 ขนาด 59 x 

841 mm. กระดาษ Coated

 80g. ไข 95g. (พรอม

ออกแบบ)

         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0490 10/8/2563

43 จางเหมาจัดทําขอมูลและการ

แปลงขอมูลทางงานออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแม

ทาเหนือและชุมชน

           7,600.00           7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธุเดช  สลีวงศ นายพันธุเดช  สลีวงศ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0491 10/8/2563

44 จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ อาคาร S1

หอง306 หมายเลขครุภัณฑ 

C5814120001056(ตัวที่

3) C5814120001057(

ตัวที่ 4)

           7,526.00           7,526.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0493 10/8/2563

45 จางเหมาเตรียมวัสดุทดแทนไม

 ขนาด 40*40*2 cm3

           8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ใจทนง นางสาวนิตยา  ใจทนง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0495 11/8/2563



แบบ สขร. 1

46 จางเหมาวิเคราะห

องคประกอบทางเคมีและ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

 6 รายการ

           9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ใจทนง นางสาวนิตยา  ใจทนง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0496 11/8/2563

47 จางเหมายานเชารถตู จาก 

มทร.ลานนา เชียงใหมและ

มทร ลานนาเชียงราย ไป 

เดอะทอย อารต รีสอรท จ.

ระยอง ระหวางวันที่ 13-18 

ส.ค 63 (รถตู 2คัน)

         32,400.00         32,400.00 เฉพาะเจาะจง รานนิว ณัฐตะวันทัวร บาย แอด รานนิว ณัฐตะวันทัวร บาย แอด มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0511 11/8/2563

48 วัสดุคอมพิวเตอร  6  รายการ          15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0352 13/8/2563

49 วัสดุเกษตร  จํานวน  20  

รายการ

         86,880.00         86,880.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0351 13/8/2563

50 วัสดุสํานักงาน  13  รายการ            6,750.00           6,750.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO1023 13/8/2563

51 วัสดุงานบานงานครัว  15  

รายการ

           8,875.00           8,875.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO1024 13/8/2563

52 วัสดุงานบานงานครัว  8  

รายการ

         23,070.00         23,070.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO1026 14/8/2563

53 วัสดุสํานักงาน  4  รายการ          81,960.00         81,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ริโก  ประเทศไทย  (จํากัด) บริษัท  ริโก  ประเทศไทย  (จํากัด) ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO1027 14/8/2563

54 วัสดุไฟฟาและวิทยุ   12  

รายการ

         66,336.00         66,336.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  เอ  

ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO1028 14/8/2563



แบบ สขร. 1

55 จางเหมาผลิตภัณฑตนแบบ

ทางดานแอพพลิเคชันรวมกับ

อุปกรณประเภทอินเตอรเน็ต

ของสรรพสิ่ง

           5,280.00           5,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ นางสาวกนกวรรณ  เรืองศิริ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0499 14/8/2563

56 จางเหมาจัดทําสื่อการอบกรม

ออนไลนเพื่อการศึกษา  ทํา

แบบ 3 มิติ ของอาคารและ

การบริหารงานกอสรางดวย

ระบบเทคโนโลยีแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร

         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิชิตา  ทาวหนอ นางสาววิชิตา  ทาวหนอ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0501 14/8/2563

57 จางเหมาแยกเชื้อจุลินทรียให

บริสุทธิ์และจางเหมาทดสอบ

คุณสมบัตืการยอยสลายของ

จุลืนทรีย

         18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร  กลีบบัว นางสาวเกษร  กลีบบัว มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0502 14/8/2563

58 จางเหมาทดสอบองคประกอบ

ทางเคมีของ ทดสอบโครงราง

ผลึกและทดสอบทางกายภาพ

และเชิงกลของเศษปูนเลหือทิ้ง

 จํานวน 3 รายการ

         10,900.00         10,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  ภูมณี นายชวลิต  ภูมณี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0503 14/8/2563

59 จางเหมาดําเนินการเก็บขอมูล

และทดสอบสมบัติของยางรัก

           9,760.00           9,760.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย  บุญสง นายไพฑูรย  บุญสง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0505 14/8/2563



แบบ สขร. 1

60 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4 

รายการ

           6,440.00           6,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพเรศ  รัตนหยา น.ส.ยุพเรศ  รัตนหยา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1030 14/8/2563

61 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ            7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0377 14/8/2563

62 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ            9,800.00           9,800.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0378 17/8/2563

63 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6 

รายการ

         14,840.00         14,840.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0364 17/8/2563

64 วัสดุสํานักงาน  23  รายการ          96,970.00         96,970.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1032 17/8/2563

65 จางเหมาวิเคราะหและทดสอบ

ระบบการสงขอมูลแบบ loT 

และจางเหมาวิเคราะหและ

ทดสอบระบบแปลงพลังงาน

เบื้องตน

         16,800.00         16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ  ลัง นายอลงกรณ  ลัง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0520 18/8/2563

66 จางเหมาจัดทําโลรางวัล 

"นักวิจัยดีเดน คณะ

วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา

 ประจําป 2563" จํานวน 10

 ชิ้น

         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0521 18/8/2563

67 จางเหมาคูมือบันทึก ขนาด 

A5 ปกแข็งพิมพ 4 สี เขาเลม

หวงเล็ก ในกระดาษกรีนรีฟ 

75 แกรม จํานวน 50 แผน 

100 หนา พิมพลายเสน 1 สี

         19,500.00         19,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จรัสธุรกิจการ

พิมพ

หางหุนสวนจํากัด จรัสธุรกิจการ

พิมพ

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0274 18/8/2563



แบบ สขร. 1

68 ยายครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ

 จํานวน 2 เครื่อง

         35,481.20         35,481.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม.ดีด.ี

เซอรวิส

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0522 18/8/2563

69 จางเหมาวิเคราะหและทดสอบ

ระบบเตาเผาขยะเบื้องตน

         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริพรรณ  สมเจริญสิน นางสาวสิริพรรณ  สมเจริญสิน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0523 18/8/2563

70 จางเหมาวิเคราะหโครงสราง

ทางกายภาพของไมโครเอน

แคปซูลน้ํามันหอม

         19,750.00         19,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0525 18/8/2563

71 จางเหมาเชารถตู มทร.ลานนา 

เชียงใหม-มทร.ลานนา ตาก 

ระหวางวันที่ 19-23 ส.ค.63

           9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0534 18/8/2563

72 จางทําปายไวนิลและทํา

โปสเตอร ขนาด A3 A4 

จํานวน 3 รายการ

         19,955.50         19,955.50 เฉพาะเจาะจง ราน ไฟลอารต แอ็ดเวอรไทซิ่ง ราน ไฟลอารต แอ็ดเวอรไทซิ่ง มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0276 19/8/2563



แบบ สขร. 1

73 จางเหมาเก็บขอมูลและพิมพ

เอกสาร

         35,960.00         35,960.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร  ตาคําหมื่น นายนครินทร  ตาคําหมื่น มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0526 19/8/2563

74 วัสดุไฟฟาและวิทยุ   14  

รายการ

       475,640.00       475,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วีนัส ซัพพลาย  จํากัด บริษัท  วีนัส ซัพพลาย  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1046 19/8/2563

75 วัสดุเกษตร  17  รายการ          90,070.00         90,070.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

หางหุนสวนจํากัด  รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0385 19/8/2563

76 วัสดุสํานักงาน  28  รายการ          33,384.00         33,384.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1036 19/8/2563

77 วัสดุยานพาหนะ  24  รายการ          51,455.00         51,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1037 19/8/2563

78 วัสดุยานพาหนะ  18  รายการ          58,980.00         58,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1038 19/8/2563

79 วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย  12  รายการ

         66,280.00         66,280.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี  เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี  เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1039 19/8/2563

80 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  12  

รายการ

         20,060.00         20,060.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.พี  เอ็นจิเนียริ่ง ราน เอ็น.พี  เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1040 19/8/2563

81 วัสดุงานบานงานครัว  5  

รายการ

           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0386 19/8/2563

82 วัสดุยานพาหนะ  28  รายการ          52,020.00         52,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด บริษัท  นานา แมชชีนพารท  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1041 19/8/2563

83 วัสดุเกษตร  6  รายการ          25,230.00         25,230.00 เฉพาะเจาะจง จรัญฟารม จรัญฟารม ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1042 19/8/2563

84 วัสดุสํานักงาน  40  รายการ          30,817.00         30,817.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือนการคา รานทองเรือนการคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0387 19/8/2563

85 วัสดุคอมพิวเตอร  5  รายการ          96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1043 19/8/2563

86 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  12  

รายการ

         97,960.00         97,960.00 เฉพาะเจาะจง รานมารคคอมพิวเตอร รานมารคคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1044 19/8/2563



แบบ สขร. 1

87 วัสดุกอสราง  11  รายการ          92,490.00         92,490.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  เจเอ็นบีทูลล  

แอนดเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด  เจเอ็นบีทูลล  

แอนดเซอรวิส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1045 19/8/2563

88 ซื้อวัสดุกีฬา 2 รายการ 8,670.00           8,670.00          เฉพาะเจาะจง รานซูตสปอรต รานซูตสปอรต ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เ631-2PO0367 19/8/2563

89 ซื้อวัสดุกีฬา 1 รายการ 6,560.00           6,560.00          เฉพาะเจาะจง รานซูตสปอรต รานซูตสปอรต ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0368 19/8/2563

90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 6,498.00           6,498.00          เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0369 19/8/2563

91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 8,672.00           8,672.00          เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0370 19/8/2563

92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 22,104.00         22,104.00        เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0371 19/8/2563

93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 11 

รายการ

19,550.00         19,550.00        เฉพาะเจาะจง รานเจษฎาคอมพิวเตอร รานเจษฎาคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0379 19/8/2563

94 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 40,380.00         40,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0366 19/8/2563

95 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 

รายการ

7,080.00           7,080.00          เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0365 19/8/2563

96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10 

รายการ

19,120.00         19,120.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ หจก.พี แอนด เอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0363 19/8/2563

97 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ 22,216.00         22,216.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0362 19/8/2563

98 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 41,000.00         41,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0361 19/8/2563

99 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ 6,791.00           6,791.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

เ631-2PO0360 19/8/2563

100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 20,550.00         20,550.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ หจก.พี แอนด เอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0359 19/8/2563

101 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00        เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0384 19/8/2563



แบบ สขร. 1

102 จางเหมาเชารถตูพรอมคนขับ

ไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง จาก 

มทร.ลานนา เชียงใหม-มทร.

ลานนา นาน ระหวางวันที่ 

21-25 ส.ค.63

           9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0544 20/8/2563

103 วัสดุคอมพิวเตอร  12  

รายการ

         52,450.00         52,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด

 โอ.เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร  แอนด

 โอ.เอ  จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1048 24/8/2563

104 วัสดุสํานักงาน  44  รายการ          26,215.00         26,215.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศึริ  ซัพพลาย รานทองศึริ  ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1049 24/8/2563

105 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 5 รายการ 12,210.00         12,210.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทิรน หจก.นอรทเทิรน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0399 24/8/2563

106 วัสดุเกษตร  2  รายการ          35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ผัดแกว นายเจริญ  ผัดแกว ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1051 25/8/2563

107 วัสดุสํานักงาน  2  รายการ        450,000.00       450,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวิชั่นบุค รานวิชั่นบุค ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1051 25/8/2563

108 จางเหมารถตูพรอมคนขับไม

รวมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใช

เสนทางจาก เชียงใหม-ลําปาง-

เชียงราย ระหวางวันที่ 26-28

 ส.ค.63

           5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม รานอรทัย แทรเวล เชียงใหม มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0299 25/8/2563

109 วัสดุเกษตร  10  รายการ          38,070.00         38,070.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

หางหุนสวน รวมสินชื่นชอบ

การเกษตร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0403 26/8/2563

110 ซื้อวัสดุสํานักงาน 111 

รายการ

64,926.00         64,926.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0396 26/8/2563

111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 45 

รายการ

287,976.00       287,976.00      เฉพาะเจาะจง หสม.คอมโปร หสม.คอมโปร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0394 26/8/2563

112 ซื้อวัสดุกอสราง 18 รายการ 50,000.00         50,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภูพิสิฐพาณิชย หจก.ภูพิสิฐพาณิชย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0392 27/8/2563

113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 12,020.00         12,020.00        เฉพาะเจาะจง รานวิชั่นบุค รานวิชั่นบุค ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0400 27/8/2563



แบบ สขร. 1

114 วัสดุยานพาหนะ  19  รายการ          47,580.00         47,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.พี.เอ็น กอลฟ  จํากัด บริษัท  เอ.พี.เอ็น กอลฟ  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1056 31/8/2563
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