
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 จางเหมาจัดทําวิเคราะห

และทดสอบประสิทธิภาพ

การทํางานอัลกอริทึมการ

เรียนรูของเครื่องดวย

ซอฟตแวร จํานวน 3 

รายการ

21,300.00                21,300.00              เฉพาะเจาะจง นายธนากรณ  สมศรี นายธนากรณ  สมศรี มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0559 1/9/2563

2 จางเหมาเขียนแบบแผน

รองรับกระดาษกรองแผน

หนา แผนกลาง และแผน

หลังและจัดทําเอกสารสรุป

โครงการี จํานวน 3 

รายการ

30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐ  จอมมาวรรณ นางสาวกนิษฐ  จอมมาวรรณ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0560 1/9/2563

3 จางเหมาจัดทําของที่ระลึก

 - ขันเงิน นน. 10 บาท

13,500.00                13,500.00              เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0561 1/9/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วันที่  5  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

4 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ               411,000.00             411,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป หางหุนสวนจํากัด  ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1059 1/9/2563

5 ถายเอกสารและจัดทํา

รูปเลมพรอมเขาเลมอัด

กาวโครงการจัดทํารูปเลม

 มคอ.2 หลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต สาขา

การจัดกการการทองเที่ยว

(นานาชาต)ิ ฉบับสมบูรณ 

 จํานวน  50  ชุด

                12,500.00 12,500.00              เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหมบริการ รานเชียงใหมบริการ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0291 1/9/2563

6 จัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนพรอม

เขาเลมวิชาพื้นฐาน คณะ

บริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร โครงการปรับพื้น

ฐานความรูนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2563

  จํานวน 515 ชุด

                44,547.50 44,547.50              เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0292 1/9/2563

7 จัดทําคลิปวีดีโอการสอน 

จํานวน 4 หนวยการ

เรียนรู(วิชาเอกการตลาด 

และการจัดการธุรกิจคา

ปลีกสมัยใหม)  จํานวน 1 

งาน

                80,000.00 80,000.00              เฉพาะเจาะจง นายรณชัย  กมลทิพยวงค นายรณชัย  กมลทิพยวงค ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0293 1/9/2563

8 จัดทําคลิปวีดีโอการสอน 

จํานวน 4 คลิป (วิชาเอก

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

จํานวน 1 งาน

                40,000.00 40,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย  ศรีสมบัติ นายณัฐวิทย  ศรีสมบัติ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0294 1/9/2563



แบบ สขร. 1

9 จัดทําคลิปวีดีโอการสอน 

(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ) 

 จํานวน 1 งาน

                40,000.00 40,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฐวิทย  ศรีสมบัติ นายณัฐวิทย  ศรีสมบัติ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0295 1/9/2563

10 จัดพิมพเอกสาร

ประกอบการสอน 3 

หลักสูตร โครงการปรับ

พื้นฐานความรูนักศึกษา

ใหม คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร ประจําป

การศึกษา 2563  จํานวน

 1 งาน

              257,242.50 257,242.50            เฉพาะเจาะจง รานมันสกอปป เซ็นเตอร รานมันสกอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0296 1/9/2563

11 จางเหมาจัดทําวิเคราะห

และทดสอบระบบ IoT สง

ขอมูลผานการสื่อสารไร

สายไปยังตัวรับสัญญาณ 

จัดทําวิเคราะหและ

ทดสอบการใชงานแอบพลิ

เคชั่นบนมือถือและจัดทํา

วิเคราะหและทดสอบ

ความเหมาะสมการใชงาน

ในพื้นที่จริงระยะทาง

ทํางานจริง

24,000.00                24,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ตนซื่อ นางสาวศิริรัตน ตนซื่อ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0553 1/9/2563



แบบ สขร. 1

12 จางเหมาจัดทํา วิเคราะห

และทดสอบระบบ loT 

สงขอมูลผานการสื่อสาร

ไรสายไปยังตัวรับสัญญาณ

 จัดทํา วิเคราะหและ

ทดสอบการใชงานแอบพลิ

เคชั่นบนมือถือและจาง

เหมาจัดทํา วิเคราะหและ

ทดสอบความเหมาะสม

การใชงานในพื้นที่จริง

ระยะทางทํางานจริง

26,600.00                26,600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน ตนซื่อ นางสาวศิริรัตน ตนซื่อ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0554 1/9/2563

13 จางเหมาออกแบบระบบ

ควบคุมและระบบไฟฟา 

จางเหมาอาบแบบ สรรหา

ราคาเปรียบเทียบราคา

วัสดุและจางเหมาเก็บ

ขอมูล บันทึกผล และจัด

รายงาน จํานวน 3รายการ

17,360.00                17,360.00              เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ไชยแกว นายณัฐพล  ไชยแกว มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0558 1/9/2563

14 ซื้อวัสดุกอสราง 11 

รายการ

79,100.00                79,100.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ก.พัฒนสิน หจก.ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1055 1/9/2563

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 

รายการ

5,821.00                  5,821.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0404 1/9/2563

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 

รายการ

26,555.00                26,555.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0412 2/9/2563

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 

รายการ

25,200.00                25,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0411 2/9/2563

18 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 

รายการ

32,500.00                31,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บ.เอ.ไอ.คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0410 2/9/2563



แบบ สขร. 1

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 

รายการ

40,845.00                4,085.00                เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ไอ.คอมพิวเตอร บ.เอ.ไอ.คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0409 2/9/2563

20 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2 

รายการ

14,040.00                14,040.00              เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0408 2/9/2563

21 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 2 

รายการ

46,000.00                46,000.00              เฉพาะเจาะจง รานดีไซนแอนดดีเวลลอปเมนท รานดีไซนแอนดดีเวลลอปเมนท ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0407 2/9/2563

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 

รายการ

8,250.00                  8,250.00                เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ ซัพพลาย รานทองศิริ ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0415 3/9/2563

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 

รายการ

34,200.00                34,200.00              เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0414 3/9/2563

24 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1 

รายการ

5,000.00                  5,000.00                เฉพาะเจาะจง รานอารี คอมพิวเตอร รานอารี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0413 3/9/2563

25 จางเหมาจัดเก็บขอมูลและ

เขียนแบบขอมูลรถเจาะ

ลอยางพรอมจัดทํา

รายงานสรุป จํานวน 2 

รายการ

18,240.00                18,240.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย  ดุลย นางสาวลัดดาวัลย  ดุลย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0556 3/9/2563

26 จางเหมาเดินทอสงลม

รอนและครีบบังคับ

ทิศทางลมรอนและจาง

เหมาประกอบและเดิน

ระบบควบคุม

อุณหภูมิหองอบแหง

24,000.00                24,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ  สอนแกว นายชัยชนะ  สอนแกว มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0557 ลง

วันที่ 3 กันยายน 

2563

3/9/2563

27 วัสดุกอสราง  7  รายการ                 11,700.00               11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0416 2/9/2563

28 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  7  

รายการ

                  5,580.00                 5,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0417 2/9/2563



แบบ สขร. 1

29 วัสดุกอสราง  9  รายการ                   8,520.00                 8,520.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0418 2/9/2563

30 วัสดุกอสราง  9  รายการ                 13,320.00               13,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหยงเฮงเส็ง  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0420 2/9/2563

31 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  4  

รายการ

                11,489.66               11,489.66 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นดีช็อป รานเอ็นดีช็อป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0421 2/9/2563

32 วัสดุกอสราง  8  รายการ                 15,120.00               15,120.00 เฉพาะเจาะจง รานเสี่ยกายคาเหล็ก รานเสี่ยกายคาเหล็ก ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0422 2/9/2563

33 วัสดุกอสราง  6  รายการ                   7,020.00                 7,020.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0423 2/9/2563

34 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  4  

รายการ

                10,700.00               10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  วีนัส ซัพพลาย  จํากัด บริษัท  วีนัส ซัพพลาย  จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0424 2/9/2563

35 วัสดุสํานักงาน  9  รายการ                   5,400.00                 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน P&R การคา ราน P&R การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0425 2/9/2563

36 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  5  

รายการ

                  6,840.00                 6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพารท  

จํากัด

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0428 2/9/2563

37 วัสดุคอมพิวเตอร  26  

รายการ

                81,190.00               81,190.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0429 2/9/2563

38 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  50  

รายการ

                76,590.00               76,590.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0430 2/9/2563

39 วัสดุกอสราง  6  รายการ                   7,000.00                 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1061 3/9/2563

40 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1

 รายการ

88,000.00                88,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมโพลสตาร บ.เชียงใหมโพลสตาร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0431 8/9/2563



แบบ สขร. 1

41 กอสรางอหอพักวิทยาลัย

เทคโนโลยีและสห

วิทยาการ  ต.ปาปอง อ.

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  

จํานวน 1 รายการ

        160,000,000.00      138,400,000.00 e-bidding 1 บริษัท พานพงษไทย จํากัด  

 เสนอราคา 

159,900,000.03  บาท

2 บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด   

เสนอราคา 

144,888,888.00  บาท

3   กลุม Consortium WSC

 & ETE  เสนอราคา 

145,906,934.59  บาท

4   หางหุนสวนจํากัด  

ทวีศักดิ์กอสราง  เสนอราคา 

147,986,892.49  บาท

5   บริษัท  เค พี วาย ดีเวลล

อปเมนท  จํากัด เสนอราคา 

138,400,000.00  บาท

บจก.  เค พี วาย ดีเวลลอป

เมนท

มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

งปผ.4/2563 8/9/2563

42 จางเหมารถตูพรอมคนขับ

ไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง จาก

 มทร.ลานนา เชียงใหม-จ.

นนทบุรี ระหวางวันที่ 

11-14 ก.ย.63

7,200.00                  7,200.00                เฉพาะเจาะจง รานปงปาวพาณิชย รานปงปาวพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0563 9/9/2563



แบบ สขร. 1

43 จางเหมาจัดทําโล

ทองเหลืองแบบมวน 

พรอมกลอง

7,500.00                  7,500.00                เฉพาะเจาะจง รานเชียงใหมสปอรต รานเชียงใหมสปอรต มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0564 10/9/2563

44 จางเหมาทําโบวชัวร

ประชาสัมพันธ ขนาด A 3

 และ A4 จํานวน 1000 

แผน

20,000.00                20,000.00              เฉพาะเจาะจง รานณฐพรการพิมพ รานณฐพรการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-2PS0301 10/9/2563

45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 

รายการ

320,000.00              320,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เออารไอที จํากัด บริษัท เออารไอที จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0432 11/9/2563

46 ซื้อวัสดุสํานักงาน 24 

รายการ

73,800.00                73,800.00              เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1066 11/9/2563

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 

รายการ

17,400.00                17,400.00              เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1067 11/9/2563

48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 

รายการ

20,300.00                20,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอ หจก.พี แอนด เอ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1068 11/9/2563

49 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 1 

รายการ

8,000.00                  8,000.00                เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1069 11/9/2563

50 ซื้อวัสดุกอสราง 14 

รายการ

50,372.00                50,372.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ก.พัฒนสิน หจก.ก.พัฒนสิน ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1070 14/9/2563



แบบ สขร. 1

51 ซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ 

หมายเลข 

55-1-6730-003-002

2-0184  จํานวน  1  

เครื่อง

                19,420.50 19,420.50              เฉพาะเจาะจง บจก. สมจิตรแอร เอ็นจิเนียริ่ง บจก. สมจิตรแอร เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PS0569 14/9/2563

52 จัดตกแตงสถานที่โครงการ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

นอมนําคําสอนยอนมอง

ตัวตน จากอาจารยอา

วุดสประจําป 2563  

จํานวน 1 งาน

                  5,000.00 5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายธนาวัฒน  การินจันทร นายธนาวัฒน  การินจันทร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PS0305 14/9/2563

53 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7

 รายการ

112,991.00              112,991.00            เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1072 15/9/2563

54 วัสดุคอมพิวเตอร  4  

รายการ

                18,000.00               18,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

หางหุนสวนจํากัด  พี  แอนด  

เอ  ซิสเตมส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0434 15/9/2563

55 วัสดุสํานักงาน  1  รายการ                 19,090.00               19,090.00 เฉพาะเจาะจง รานทองเรือน  การคา รานทองเรือน  การคา ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-2PO0435 15/9/2563

56 จางทําแผนพับโปสเตอร 

หนังสือรวบรวมผลงาน

นักวิจัย และจัดทํารายการ

โครงการ จํานวน 5 

รายการ

30,000.00                30,000.00              เฉพาะเจาะจง รานแฮปปดีไซน รานแฮปปดีไซน มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

631-1PS0572 15/9/2563

57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 

รายการ

6,000.00                  6,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโตบัค จํากัด บริษัท โฟโตบัค จํากัด ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1075 21/9/2563

58 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15 

รายการ

14,125.00                14,125.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป หจก.ลิขิตศิลป ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1074 21/9/2563



แบบ สขร. 1

59 ซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ 9,875.00                  9,875.00                เฉพาะเจาะจง ราน วี เอ็น สเตอชั่นเนอรี่ ราน วี เอ็น สเตอชั่นเนอรี่ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1073 21/9/2563

60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  10  

รายการ

              169,000.00             169,000.00 เฉพาะเจาะจง รานยิ่งเจริญ เซลส แอนด 

เซอรวิส

รานยิ่งเจริญ เซลส แอนด 

เซอรวิส

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1078 22/9/2563

61 จางเหมาพัฒนาระะบบ

จัดเก็บขอมูลการใชงาน

หองเรียนพรอมระบบ

จัดเก็บสถิติการเขาเรียน

นักศึกษาดวยระบบ QR 

Code ของกิจกรรม

ตนแบบการจัดการอาคาร

อัจฉริยะสําหรับ     การ

เรียนการสอนอาชีวและ

เทคโนโลยีศึกษาสีเขียว 

ภายใตโครงการอุทยาน

เมืองอัจฉริยะ Smart city

 ประจําป 2563

181,000.00              181,000.00            เฉพาะเจาะจง รานบีพี เซอรวิส รานบีพี เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตอง และ

เสนอพัสดุถูกตองตาม

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ

 กําหนด  พรอมทั้งเสนอ

ราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณที่มีอยู

งปม.จ.14/2563 23/9/2563

62 วัสดุเกษตร  6  รายการ                 74,190.00               74,190.00 เฉพาะเจาะจง รานสมหวังการเกษตร รานสมหวังการเกษตร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1088 24/9/2563

63 วัสดุกอสราง  10  รายการ                 83,714.00               83,714.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1089 24/9/2563

64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ  18  

รายการ

                50,000.00               50,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น. พี. เอ็นจิเนียริ่ง รานเอ็น. พี. เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1090 24/9/2563

65 วัสดุกอสราง  33  รายการ                 99,996.00               99,996.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น. พี. เอ็นจิเนียริ่ง รานเอ็น. พี. เอ็นจิเนียริ่ง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1091 24/9/2563

66 ซื้อวัสดุเสื้อผา 4 รายการ 40,000.00                40,000.00              เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1086 24/9/2563

67 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 2 

รายการ

40,000.00                40,000.00              เฉพาะเจาะจง ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ราน บี.ท.ีคาวัสดุ ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1087 24/9/2563



แบบ สขร. 1

68 วัสดุกอสราง  2  รายการ                 13,000.00               13,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด  นอรท

เทอรน  เคมิเคิล แอนด กลาส

แวร

หางหุนสวนจํากัด  นอรท

เทอรน  เคมิเคิล แอนด กลาส

แวร

ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1093 25/9/2563

69 วัสดุกอสราง  6  รายการ                 52,800.00               52,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  เครือทอง นายสมบูรณ  เครือทอง ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1094 25/9/2563

70 วัสดุงานบานงานครัว  7  

รายการ

                20,910.00               20,910.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1095 25/9/2563

71 วัสดุสํานักงาน  12  

รายการ

                24,579.00               24,579.00 เฉพาะเจาะจง รานทองศิริ  ซัพพลาย รานทองศิริ  ซัพพลาย ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1096 25/9/2563

72 วัสดุเชื้อเพลิงและสาร

หลอลื่น 1  รายการ

                19,500.00               19,500.00 เฉพาะเจาะจง รานหลักปนแกส รานหลักปนแกส ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1097 25/9/2563

73 วัสดุคอมพิวเตอร  2  

รายการ

                17,500.00               17,500.00 เฉพาะเจาะจง รานอารีคอมพิวเตอร รานอารีคอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

631-1PO1098 25/9/2563
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