
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างทําป้ายหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว

36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราสิวดี อาร์ทสตูดิโอ ร้านสุราสิวดี อาร์ทสตูดิโอ ราคาเหมาะสม 631-2PS0266 5/1/2564

2 จ้างทําป้าย 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภทระ พรี-เพรส หจก.ภทระ พรี-เพรส ราคาเหมาะสม 631-2PS0835 5/1/2564
3 จ้างถ่ายเอกสาร 16,502.00 16,502.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่บริการ ร้านเชียงใหม่บริการ ราคาเหมาะสม 631-2PS0243 5/1/2564
4 จ้างทําและติดสติ๊กเกอร์ฝ้า

กระจก
17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ราคาเหมาะสม 631-2PS0244 5/1/2564

5 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ พี บี คาร์ช็อป ร้านเจ พี บี คาร์ช็อป ราคาเหมาะสม 631-2PS0245 5/1/2564

6 จ้างสูบถังบําบัดน้ําเสีย 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ รูปต่ํา นายสราวุฒิ รูปต่ํา ราคาเหมาะสม 631-1PS0474 5/1/2564
7 จ้างย้ายและติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ
16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวี แอร์คอน เซอร์วิส ร้านวี แอร์คอน เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 631-2PS0256 5/1/2564

8 จ้างตรวจสอบผลิตภัฑ์แปร
รูปผลไม้เมืองหนาว

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริปัญญา เทรดดิ้ง หจก.ศิริปัญญา เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 631-2PS0257 5/1/2564

9 จ้างเก็บข้อมูลและทํา
รายงาน

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.วิภาศิริ สิ้นฤาษี นส.วิภาศิริ สิ้นฤาษี ราคาเหมาะสม 631-1PS0488 5/1/2564

10 จ้างทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ราคาเหมาะสม 631-2PS0255 6/1/2564
11 จ้างทํารูปเล่มสรุปองค์

ความรู้
80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.นันทัชพร นันทะเสน นส.นันทัชพร นันทะเสน ราคาเหมาะสม 631-1PS0509 6/1/2564

12 จ้างออกแบบและจัดทําสื่อ
วีดิทัศน์

132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมชั่นวิลล์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด

บ.โมชั่นวิลล์ (ไทยแลนด์) 
จํากัด

ราคาเหมาะสม 631-1PS0510 6/1/2564

13 จ้างเก็บข้อมูลแปลงเกษตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุ่นใจ พิเชฐกุลสัมพันธ์ นายอุ่นใจ พิเชฐกุลสัมพันธ์ ราคาเหมาะสม 631-1PS0512 6/1/2564

14 จ้างออกแบบโรงเรือน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.ชวัลรัตน์ มหาวรรณ์ นส.ชวัลรัตน์ มหาวรรณ์ ราคาเหมาะสม 631-1PS0513 6/1/2564
15 จ้างทําระบบน้ํา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญโชติ สิงห์สถิตย์ นายธัญโชติ สิงห์สถิตย์ ราคาเหมาะสม 631-1PS0514 6/1/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1
16 จ้างออกแบบ ตรวจสอบ 

พิมพ์ จัดทํารูปเล่ม
142,500.00 142,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 631-2PS0283 6/1/2564

17 จ้างพิมพ์เอกสาร 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวัฒนา กราฟฟิค ร้านศิริวัฒนา กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 631-1PS0515 6/1/2564
18 จ้างพิมพ์วารสาร 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวัฒนา กราฟฟิค ร้านศิริวัฒนา กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 631-1PS0516 6/1/2564
19 จ้างออกแบบและจัดทํา

บรรจุภัณฑ์
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ราคาเหมาะสม 631-2PS0269 6/1/2564

20 วัสดุก่อสร้าง  10  รายการ 9,800.00            9,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0052 6/1/2564

21 วัสดุก่อสร้าง  42  รายการ 25,100.00          25,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0053 6/1/2564

22 วัสดุก่อสร้าง  2  รายการ 9,000.00            9,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0055 6/1/2564

23 วัสดุก่อสร้าง  21  รายการ 15,196.00          15,196.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม
โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม
โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0056 6/1/2564

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  40  
รายการ

42,738.00          42,738.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปร
เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปรเอ็ด
ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0057 6/1/2564

25 วัสดุสํานักงาน  4  รายการ 9,040.00            9,040.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0058 6/1/2564

26 วัสดุคอมพิวเตอร์  7  รายการ 16,481.00          16,481.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0059 6/1/2564

27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  46  
รายการ

99,722.00          99,722.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0060 6/1/2564

28 วัสดุก่อสร้าง  5  รายการ 12,540.00          12,540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0063 6/1/2564

29 วัสดุก่อสร้าง  28  รายการ 88,210.00          88,210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0072 7/1/2564

30 วัสดุก่อสร้าง  13  รายการ 40,647.00          40,647.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0073 7/1/2564

31 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 
รายการ

25,780.00          25,780.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0074 7/1/2564

32 วัสดุคอมพิวเตอร์  1  รายการ 5,200.00            5,200.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0075 7/1/2564



แบบ สขร. 1
33 วัสดุสํานักงาน  24  รายการ 24,126.00          24,126.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน P&R การค้า ร้าน P&R การค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
 641-1PO0077 7/1/2564

34 วัสดุก่อสร้าง  9  รายการ 25,024.00          25,024.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

ห้างหุ้นจํากัด แพรถนอมโลหะกิจ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0078 7/1/2564

35 วัสดุก่อสร้าง  7  รายการ 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่
ศุภรักษ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ศุภ
รักษ์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0079 7/1/2564

36 วัสดุคอมพิวเตอร์  12  รายการ 25,000.00          25,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0080 7/1/2564

37 วัสดุสํานักงาน  25  รายการ 19,995.00          19,995.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0081 7/1/2564

38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  42  
รายการ

37,633.00          37,633.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปร
เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปรเอ็ด
ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0082 7/1/2564

39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  22  
รายการ

18,672.00          18,672.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

 641-1PO0083 7/1/2564

40 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  17  
รายการ

21,085.00          21,085.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.อี.ซี 
เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.อี.ซี 
เทคโนโลยี

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0086 7/1/2564

41 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10 
รายการ

7,990.00            7,990.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ภารัญชน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด

บริษัท ภารัญชน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0087 
64

7/1/2564

42 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10 
รายการ

7,490.00            7,490.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0088 7/1/2564

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  1 รายการ 19,474.00          19,474.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์  
จํากัด

บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0089 7/1/2564

44 วัสดุสํานักงาน  24  รายการ 18,960.00          18,960.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0098 7/1/2564



แบบ สขร. 1
45 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ํา

 (เจ็ดยอด)  ตําบลช้างเผือก
  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 
 1  รายการ

 1,000,000.00   1,026,193.47 e-Bidding 1   ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เค.ที.
เทค เสนอราคา  
849,580.00  บาท
2   บริษัท  บาเนีย  จํากัด    
เสนอราคา  676,762.42  
บาท
3   บริษัท  อีเทอนิตี้ 
เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด
  เสนอราคา  701,659.00 
 บาท
4   บริษัท วันเบสท์ อินดัสทรี
 จํากัด เสนอราคา 
867,540.00  บาท
5   บริษัท  อินเตอร์เทค 
อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์  จํากัด 
เสนอราคา636,000.00  
บาท
6   บริษัท  คล้ายลอย เอ็นจิ
เนียริ่ง  จํากัด  เสนอราคา  
693,137.44  บาท
7   ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ดวง
พร  อิเล็คติคอล  เสนอราคา 
 820,000.00  บาท
8 บริษัท เอเชียศรีนคร

บริษัท  นิวเจน  อิเลคทริค  
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

งปม.1/2563 7/1/2564

46 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง
ถ่ายฟื้นฟูสภาพและชาร์ต
น้ํายาทําความเย็น 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
1-45-4130-009-0001
 จํานวน 1 เครื่อง

75,600.00      75,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เชียงใหม่ พี แอนด์ ที

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ 
พี แอนด์ ที

มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0162 7/1/2564

47 จ้างซ่อมเครื่องล้างขวด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่า ร้านศรีสง่า ราคาเหมาะสม 631-2PS0271 7/1/2564
48 จ้างสูบถังบําบัดน้ําเสีย 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ รูปต่ํา นายสราวุฒิ รูปต่ํา ราคาเหมาะสม 631-1PS0517 7/1/2564



แบบ สขร. 1
49 จ้างเก็บข้อมูลและ

สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
(COVID)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์ ชูเชิด นายสุรเชษฐ์ ชูเชิด ราคาเหมาะสม 631-1PS0527 7/1/2564

50 จ้างเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
(COVID)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.ณิชกานต์ หงษ์ทอง นส.ณิชกานต์ หงษ์ทอง ราคาเหมาะสม 631-1PS0528 7/1/2564

51 จ้างทํากระเป๋าผ้า 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชิคที ร้านชิคที ราคาเหมาะสม 631-2PS0278 7/1/2564
52 จ้างทําชุดสื่อวีดิทัศน์ 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.กัลยา ละลา นส.กัลยา ละลา ราคาเหมาะสม 631-1PS0630 7/1/2564
53 จ้างถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ก๊อปปี้แอนด์ป

ริ้นท์
ร้านสมายด์ก๊อปปี้แอนด์ปริ้นท์ ราคาเหมาะสม 631-1PS0531 7/1/2564

54 จ้างเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
(COVID)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.ชฎาพร เขียวอ่อน นส.ชฎาพร เขียวอ่อน ราคาเหมาะสม 631-1PS0532 7/1/2564

55 จ้างเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
(COVID)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพล เตชะ นายพีรพล เตชะ ราคาเหมาะสม 631-1PS0533 7/1/2564

56 จ้างซ่อมปั๊ม RO 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์
โฮลด์

ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ ราคาเหมาะสม 631-2PS0280 7/1/2564

57 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซายด์ไทยนิวส์ จํากัด บ.ซายด์ไทยนิวส์ จํากัด ราคาเหมาะสม 631-2PS0282 7/1/2564

58 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 39,499.05 39,499.05 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด ราคาเหมาะสม 631-1PS0542 8/1/2564
59 จ้างซ่อมหลังคา 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นันวราเอ็นจิเนียริ่ง หจก.นันวราเอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม 631-2PS0286 8/1/2564
60 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 11,164.01 11,164.01 เฉพาะเจาะจง บ.ธารา จํากัด บ.ธารา จํากัด ราคาเหมาะสม 631-1PS0545 8/1/2564
61 จ้างทําสื่อวีดิทัศน์ 13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค เค มีเดีย ร้านเค เค มีเดีย ราคาเหมาะสม 631-1PS0546 8/1/2564
62 จ้างถ่ายเอกสาร 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จํากัด บ.เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม 631-1PS0547 8/1/2564



แบบ สขร. 1
63 จัดทําป้าย x-stand และไวนิล 

โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตาม
ฤดูกาล  จํานวน 1 งาน

5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PS0163 8/1/2564

64 จ้างทําบอร์ดเชิดชูเกียรติ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซะปะดีไซน์ จํากัด บ.ซะปะดีไซน์ จํากัด ราคาเหมาะสม 631-2PS0297 11/1/2564
65 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ อู่ป๋องบริการ ราคาเหมาะสม 631-2PS0298 11/1/2564
66 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 7,236.41 7,236.41 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด ราคาเหมาะสม 631-1PS0551 11/1/2564
67 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซี แอด เอเจนซี่ 

เชียงใหม่ จํากัด
บ.ซี แอด เอเจนซี่ เชียงใหม่ 

จํากัด
ราคาเหมาะสม 631-1PS0565 11/1/2564

68 จ้างซ่อมแบบจําลองเวียง
เจ็ดลิน

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร นันตาคํา นายสุมิตร นันตาคํา ราคาเหมาะสม 631-1PS0566 11/1/2564

69 จ้างทําส่วนประกอบ
กระทงพร้อมป้าย

121,140.00 121,140.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโรจน์ ไชยมงคล นายกิตติโรจน์ ไชยมงคล ราคาเหมาะสม 631-1PS0571 11/1/2564

70 จ้างซ่อมสแกนเนอร์และ
คอมพิวเตอร์

5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีพี เซอร์วิส ร้านบีพี เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 631-1PS0567 11/1/2564

71 จ้างจัดนิทรรศการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.เกสร กลีบบัว นส.เกสร กลีบบัว ราคาเหมาะสม 631-2PS0302 11/1/2564
72 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10 

รายการ
32,230.00          32,230.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0099 11/1/2564

73 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ 25,320.00          25,320.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0100 11/1/2564

74 วัสดุก่อสร้าง  1  รายการ 20,650.00          20,650.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม
โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม
โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0101 11/1/2564

75 วัสดุก่อสร้าง  29  รายการ 50,495.00          50,495.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวัสดุภัณฑ์ ร้านคลังวัสดุภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0102 11/1/2564

76 วัสดุก่อสร้าง  23  รายการ 28,245.00          28,245.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่
ศุภรักษ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ศุภ
รักษ์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0103 11/1/2564

77 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4 รายการ

22,100.00          22,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวัสดุภัณฑ์ ร้านคลังวัสดุภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0104 11/1/2564

78 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 3 รายการ

8,360.00            8,360.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0094 11/1/2564



แบบ สขร. 1
79 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 3 รายการ
8,360.00            8,360.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0105 11/1/2564

80 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  29 
รายการ

27,500.00          27,500.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0096 11/1/2564

81 วัสดุคอมพิวเตอร์  2 รายการ 6,520.00            6,520.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0097 11/1/2564

82 จ้างเหมาจัดทํารายงาน
โครงการและคู่มือการใช้
งานเครื่องมือการตลาด
ออนไลน์ จํานวน 1 งาน

10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวา  อนันชัย นางสาวทิวา  อนันชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0168 12/1/2564

83 จ้างเหมาออกแบบและ
ผลิตตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ จํานวน 1 งาน

34,970.00      34,970.00       เฉพาะเจาะจง นายเชษฐพร  วงษา นายเชษฐพร  วงษา มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0169 12/1/2564

84 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35 รายการ 10,665.00          10,665.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0108 13/1/2564

85 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 7,800.00            7,800.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปร
เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คอมโปรเอ็ด
ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0110 13/1/2564

86 วัสดุก่อสร้าง  17  รายการ 11,166.00          11,166.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0111 13/1/2564

87 วัสดุสํานักงาน  8  รายการ 36,155.00          36,155.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0113 13/1/2564



แบบ สขร. 1
88 วัสดุคอมพิวเตอร์  16 รายการ 64,459.00          64,459.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0114 13/1/2564

89 วัสดุก่อสร้าง  6  รายการ 9,570.00            9,570.00             เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0115 13/1/2564

90 วัสดุก่อสร้าง  19  รายการ 28,820.00          28,820.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0116 13/1/2564

91 วัสดุคอมพิวเตอร์  29 รายการ 39,360.00          39,360.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0137 13/1/2564

92 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 8,000.00            8,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ร้าน เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0140 13/1/2564

93 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28 รายการ 30,170.00          30,170.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0141 13/1/2564

94 วัสดุก่อสร้าง  10  รายการ 20,000.00          20,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0142 13/1/2564

95 วัสดุก่อสร้าง  20  รายการ 40,000.00          40,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0143 13/1/2564

96 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ 30,000.00          30,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอารีคอมพิวเตอร์ ร้านอารีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0144 13/1/2564

97 จัดทําของที่ระลึกชุดเซ็ทแก้ว
พิมพ์ลายพร้อมกล่องผ้าไหม  
จํานวน 340  ชุด

299,200.00        299,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋าตุง ร้านเป๋าตุง ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PS0176 14/1/2564

98 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์
เอกสาร HL-4570CDW 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
C56174900150009-
0019 จํานวน 1 งาน

5,000.00        5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เจ โอ เอ เซอร์วิส ร้าน เจ เจ โอ เอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0170 14/1/2564



แบบ สขร. 1
99 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่าย

เอกสาร Ricoh 
MPC3001 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 
C5614900150009-0
018 
จํานวน 1 เครื่อง

17,120.00      17,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เจ โอ เอ เซอร์วิส ร้าน เจ เจ โอ เอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-
2PS01712

14/1/2564

100 จ้างเหมาจัดทําชุดฝึก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน
 10 ชุด

13,550.00      13,550.00       เฉพาะเจาะจง นายนันธพงศ์  ตุ่นสิงห์คํา นายนันธพงศ์  ตุ่นสิงห์คํา มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0179 14/1/2564

101 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 3 
รายการ  จํานวน 1 งาน

11,950.00          11,950.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวีแอร์ คอนเซอร์วิส ร้านวีแอร์ คอนเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PS0178 15/1/2564

102 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13 รายการ 22,780.00          22,780.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0148 15/1/2564

103 วัสดุคอมพิวเตอร์  9 รายการ 16,000.00          16,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0149 15/1/2564

104 วัสดุสํานักงาน  18  รายการ 8,700.00            8,700.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0150 15/1/2564

105 วัสดุสํานักงาน  2  รายการ 6,100.00            6,100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

 641-1PO0151 15/1/2564

106 วัสดุงานบ้านงานครัว  6  
รายการ

6,000.00            6,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0153 15/1/2564

107 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43 รายการ 66,126.00          66,126.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0154 15/1/2564



แบบ สขร. 1
108 วัสดุงานบ้านงานครัว  9  

รายการ
7,600.00            7,600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-1PO0155 15/1/2564

109 วัสดุคอมพิวเตอร์  13 รายการ 13,385.00          13,385.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0157 15/1/2564

110 วัสดุคอมพิวเตอร์  9  รายการ 10,500.00          10,500.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0158 15/1/2564

111 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 12 รายการ

21,790.00          21,790.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท
เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 
เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0159 15/1/2564

112 วัสดุก่อสร้าง  2  รายการ 11,400.00          11,400.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม
โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0160 15/1/2564

113 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 3 รายการ

24,100.00          24,100.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี
คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี
คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0161 15/1/2564

114 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 6 รายการ

13,980.00          13,980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวีซายน์ ร้านวีซายน์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0162 15/1/2564

115 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ 9,663.00            9,663.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0171 19/1/2564

116 วัสดุคอมพิวเตอร์  7  รายการ 22,200.00          22,200.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0172 19/1/2564

117 วัสดุก่อสร้าง  4  รายการ 12,110.00          12,110.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0173 19/1/2564

118 วัสดุก่อสร้าง  11  รายการ 10,215.00          10,215.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0174 19/1/2564

119 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 11 รายการ

45,112.00          45,112.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท
เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 
เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0175 19/1/2564

120 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 6 รายการ

10,500.00          10,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แลบคอมเนคชั่น จํากัด บริษัท แลบคอมเนคชั่น จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0176 19/1/2564

121 วัสดุยานพานหนะ 2 รายการ 10,870.00          10,870.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0177 19/1/2564



แบบ สขร. 1
122 วัสดุก่อสร้าง  6  รายการ 5,015.00            5,015.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด
บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0178 19/1/2564

123 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ 15,350.00          15,350.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0179 19/1/2564

124 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ 6,405.00            6,405.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0180 19/1/2564

125 วัสดุคอมพิวเตอร์  3  รายการ 11,000.00          11,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0181 19/1/2564

126 วัสดุงานบ้านงานครัว 22  
รายการ

19,313.00          19,313.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองศิริ ซัพพลาย ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

 641-1PO0182 19/1/2564

127 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ 10,965.00          10,965.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่อง
เขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0183 19/1/2564

128 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 14,710.00          14,710.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0184 19/1/2564

129 วัสดุก่อสร้าง  10  รายการ 9,220.00            9,220.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0185 19/1/2564

130 วัสดุก่อสร้าง  2  รายการ 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0189 19/1/2564

131 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0200 21/1/2564

132 วัสดุก่อสร้าง  20  รายการ 38,000.00          38,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 
 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  
จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0201 21/1/2564

133 วัสดุสํานักงาน  28  รายการ 22,467.00          22,467.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0202 21/1/2564

134 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ 6,415.00            6,415.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคช๊อป ร้าน ดีเคช๊อป ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0204 21/1/2564

135 วัสดุก่อสร้าง  36  รายการ 40,943.00          40,943.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0205 21/1/2564

136 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  
จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0206 21/1/2564

137 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ 14,000.00          14,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0207 21/1/2564



แบบ สขร. 1
138 วัสดุคอมพิวเตอร์  20  รายการ 24,760.00          24,760.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0209 21/1/2564

139 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 40,000.00          40,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์ อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท มาสเตอร์ อิเลคทริค 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0210 21/1/2564

140 วัสดุคอมพิวเตอร์  5  รายการ 12,900.00          12,900.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0211 21/1/2564

141 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 8,258.00            8,258.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0212 21/1/2564

142 วัสดุสํานักงาน  12  รายการ 5,000.00            5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน  ทองศิริ ซัพพลาย ร้าน  ทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0213 21/1/2564

143 วัสดุสํานักงาน  13  รายการ 22,372.00          22,372.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0214 21/1/2564

144 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ 10,089.00          10,089.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0215 21/1/2564

145 วัสดุคอมพิวเตอร์  4  รายการ 9,900.00            9,900.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0216 21/1/2564

146 วัสดุคอมพิวเตอร์  5  รายการ 10,050.00          10,050.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอารีคอมพิวเตอร์ ร้านอารีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0218 21/1/2564

147 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77 รายการ 185,493.00        185,493.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0219 25/1/2564

148 วัสดุก่อสร้าง  63  รายการ 121,720.00        121,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0220 25/1/2564

149 จ้างเหมาครูพี่เลี้ยงประจํา
ห้องเรียนสาธิต วันที่ 1 -
28 ก.พ.64 จํานวน 1 
เดือน

17,500.00      17,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  โพธา นายวัชรพงศ์  โพธา มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0187 26/1/2564



แบบ สขร. 1
150 ซ่อมครุภัณฑ์เครื่อง 

Ballistic Pendulum 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
1-2202001-FA20-65
4501901/003/52 
จํานวน 1 งาน

45,000.00      45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระ โซลูชั่น 
คอนโทรล จํากัด

บริษัท ธีระ โซลูชั่น 
คอนโทรล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0188 26/1/2564

151 วัสดุสํานักงาน  35  รายการ 30,130.00          30,130.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  คลังเครื่อง
เขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  คลังเครื่อง
เขียน

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0271 29/1/2564

152 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ 8,821.00            8,821.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  คลังเครื่อง
เขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  คลังเครื่อง
เขียน

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0121 29/1/2564

153 วัสดุคอมพิวเตอร์  12  รายการ 85,300.00          85,300.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0272 29/1/2564

154 วัสดุคอมพิวเตอร์  21  รายการ 77,796.00          77,796.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0273 29/1/2564

155 วัสดุสํานักงาน  28  รายการ 21,805.00          21,805.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองศิริ ซัพพลาย ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0274 29/1/2564

156 วัสดุสํานักงาน  38  รายการ 17,405.00          17,405.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0275 29/1/2564

157 วัสดุคอมพิวเตอร์  10  รายการ 16,370.00          16,370.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0276 29/1/2564

158 วัสดุสํานักงาน  19  รายการ 25,330.00          25,330.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0122 29/1/2564

159 วัสดุคอมพิวเตอร์  4  รายการ 35,800.00          35,800.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0123 29/1/2564

160 วัสดุสํานักงาน  21  รายการ 22,260.00          22,260.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทองศิริ ซัพพลาย ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0279 29/1/2564

161 วัสดุคอมพิวเตอร์  6  รายการ 7,000.00            7,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 
เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0280 29/1/2564

162 วัสดุสํานักงาน  25  รายการ 7,995.00            7,995.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0281 29/1/2564



แบบ สขร. 1
163 วัสดุคอมพิวเตอร์  15  รายการ 60,000.00          60,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์
ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0124 29/1/2564

164 วัสดุสํานักงาน  42  รายการ 32,000.00          32,000.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิขิศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-2PO0125 29/1/2564

165 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4  รายการ 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

ร้านยิ่งเจริญ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง

641-1PO0282 29/1/2564

166 ทําเอกสารประชุม
โครงการอบรม ไวนิล และ
 Roll up จํานวน 3 
รายการ

12,250.00      12,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ดีไซน์ ร้านแฮปปี้ดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เสนอพัสดุถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
 กําหนด  พร้อมทั้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่

641-2PS0191 29/1/2564


