
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างทําบรรจุภัณฑ์ (กระเป๋าผ้า

แคนวาส)

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชิคที ร้านชิคที ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0272 8/3/2564

2 จ้างซ่อมรถขนส่งน้ําดื่ม 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ออโต้พาร์ท ร้านเชียงใหม่ออโต้พาร์ท ไม่เกนิวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0259 2/3/2564

3 จ้างทําใบประกาศนียบัตร /

ปริ้นท์รายงานพร้อมเข้าเล่ม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ก๊อปปี้แอนด์ปริ้นท์ ร้านสมายด์ก๊อปปี้แอนด์ปริ้นท์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0256 2/3/2564

4 จ้างทําความสะอาดสนาม

ฟุตบอล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา กองแก้ว นางจรรยา กองแก้ว ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0257 2/3/2564

5 จ้างทําความสะอาดสนาม

ฟุตบอล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา กองแก้ว นางจรรยา กองแก้ว ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0264 4/3/2564

6 จ้างทําความสะอาดสนาม

ฟุตบอล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา กองแก้ว นางจรรยา กองแก้ว ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0266 4/3/2564

7 จ้างทําความสะอาดสนาม

ฟุตบอล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา กองแก้ว นางจรรยา กองแก้ว ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0268 4/3/2564

8 จ้างทําความสะอาดสนาม

ฟุตบอล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา กองแก้ว นางจรรยา กองแก้ว ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0271 4/3/2564

9 จ้างพิมพ์ไวนิล 7,825.00 7,825.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซะปะดีไซน์ จํากัด บ.ซะปะดีไซน์ จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0273 8/3/2564

10 เช่ารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดเอ็นโซลูชั่น หจก.กู๊ดเอ็นโซลูชั่น ไมเ่กินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PS0809 15/3/2564

11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 36,373.58 36,373.58 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0274 10/3/2564

12 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี แอร์ คอน เซอร์วิส ร้าน วี แอร์ คอน เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0277 12/3/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1
13 จ้างทําป้าย x-stand ป้ายไวนิล 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จํากัด บ.เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0278 12/3/2564

14 จ้างกําจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ รูปต่ํา นายสราวุฒิ รูปต่ํา ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0279 12/3/2564

15 จ้างออกแบบและจัดทําเสื้อ

แจ็คเก็ต

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0293 17/3/2564

16 จ้างปรับปรุงระบบ reverse 

osmosis

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮสต์ ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮสต์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0304 19/3/2564

17 จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ 5,196.99 5,196.99 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด บ.โตโยต้า ล้านนา จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0305 22/3/2564

18 จ้างซ่อมหลังคาอาคารภูมิ

ปัญญา

28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง นายอัครชาติ ธุระพันธ์ นายอัครชาติ ธุระพันธ์ ไม่เกินวงเงินที่กาํหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PS0313 25/3/2564

19 จ้างทําบูธนิทรรศการ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ร้านเอส เอ็ม มีเดีย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PS0799 25/3/2564

20 วัสดุงานบ้านงานครัว  10  

รายการ

            6,635.00              6,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0369 2/3/2564

21 วัสดุคอมพิวเตอร์  10 รายการ           13,050.00            13,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0371 2/3/2564

22 วัสดุสํานักงาน  30  รายการ           10,080.00            10,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0372 2/3/2564

23 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 รายการ           42,310.00            42,310.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0373 2/3/2564

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  14  

รายการ

          27,627.50            27,627.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0374 2/3/2564

25 วัสดุคอมพิวเตอร์  3  รายการ             9,800.00              9,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-2PO0175 2/3/2564

26 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 4 รายการ

            8,770.00              8,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท

เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 

เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0375 2/3/2564

27 วัสดุคอมพิวเตอร์  2  รายการ             5,760.00              5,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0376 2/3/2564



แบบ สขร. 1
28 วัสดุสํานักงาน  16  รายการ             9,980.00              9,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองศิริ ซัพพลาย ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0377 2/3/2564

29 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 4 รายการ

            9,915.00              9,915.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท

เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 

เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0379 2/3/2564

30 วัสดุงานบ้านงานครัว  6  

รายการ

          12,200.00            12,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองศิริ ซัพพลาย ร้านทองศิริ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0380 2/3/2564

31 วัสดุก่อสร้าง  9  รายการ           24,624.00            24,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0381 2/3/2564

32 วัสดุก่อสร้าง  8  รายการ           13,198.00            13,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0382 2/3/2564

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 1 รายการ

            8,760.00              8,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0176 2/3/2564

34 วัสดุก่อสร้าง  3  รายการ           19,000.00            19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-2PO0177 2/3/2564

35 วัสดุเกษตร  10 รายการ           18,000.00            18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหวังการเกษตร ร้านสมหวังการเกษตร ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0383 2/3/2564

36 วัสดุก่อสร้าง  15  รายการ           11,670.00            11,670.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม

โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพรถนอม

โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0395 8/3/2564

37 วัสดุคอมพิวเตอร์  9  รายการ             9,500.00              9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0396 8/3/2564

38 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์  8   รายการ

          21,950.00            21,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0397 8/3/2564

39 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์  1   รายการ

          26,000.00            26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท

เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 

เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0398 8/3/2564

40 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์  5   รายการ

          12,975.00            12,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีซายน์ ร้านวีซายน์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0400 8/3/2564

41 วัสดุคอมพิวเตอร์  96 รายการ           13,700.00            13,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-2PO0195 8/3/2564



แบบ สขร. 1
42 วัสดุสํานักงาน  27  รายการ           15,042.00            15,042.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0402 8/3/2564

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  30  

รายการ

          21,276.00            21,276.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0405 8/3/2564

44 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  25  

รายการ

          42,377.00            42,377.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปร

เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0406 8/3/2564

45 วัสดุคอมพิวเตอร์  8 รายการ           16,750.00            16,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0407 10/3/2564

46 วัสดุสํานักงาน  25  รายการ           19,000.00            19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน P&R  การค้า ร้าน P&R  การค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0408 10/3/2564

47 วัสดุก่อสร้าง  10  รายการ           25,150.00            25,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0410 10/3/2564

48 วัสดุก่อสร้าง  9  รายการ           20,000.00            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เชียงใหม่

ศุภรักษ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เชียงใหม่ศุภ

รักษ์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0411 10/3/2564

49 วัสดุสํานักงาน  12  รายการ             9,756.00              9,756.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0412 10/3/2564

50 วัสดุงานบ้านงานครัว  7  

รายการ

            9,599.00              9,599.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0413 10/3/2564

51 วัสดุสํานักงาน  18  รายการ             9,974.00              9,974.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0414 10/3/2564

52 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  7  รายการ           18,960.00            18,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ ธี

ระพานิช เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ ธีระ

พานิช เอ็นจิเนียริ่ง

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0415 10/3/2564

53 วัสดุก่อสร้าง  40  รายการ           98,450.00            98,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0416 10/3/2564

54 วัสดุก่อสร้าง  7  รายการ           15,313.00            15,313.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0417 10/3/2564

55 วัสดุก่อสร้าง  18  รายการ           36,058.00            36,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0418 10/3/2564

56 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 

3  รายการ

            8,280.00              8,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง จํากัด บริษัท  จังหย่งเฮงเส็ง จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0419 10/3/2564



แบบ สขร. 1
57 วัสดุคอมพิวเตอร์  1  รายการ             7,800.00              7,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี.เอ็น

ปรินท์ติ้ง  เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี.เอ็นปรินท์

ติ้ง  เซ็นเตอร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0420 10/3/2564

58 วัสดุก่อสร้าง  21  รายการ           29,523.00            29,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0422 10/3/2564

59 วัสดุยานพาหนะ  4  รายการ             5,032.00              5,032.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ณัจพ์

อะไหล่ยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ณัจพ์อะไหล่

ยนต์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0423 10/3/2564

60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9  รายการ           10,020.00            10,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0424 10/3/2564

61 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 

4  รายการ

          29,520.00            29,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0425 10/3/2564

62 วัสดุก่อสร้าง  17  รายการ           77,220.00            77,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0426 10/3/2564

63 วัสดุก่อสร้าง  16  รายการ           37,390.00            37,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0427 10/3/2564

64 วัสดุคอมพิวเตอร์  6  รายการ           39,250.00            39,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์  

แอนด์ โอ.เอ  จํากัด

บริษัท  เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์  

แอนด์ โอ.เอ  จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0435 15/3/2564

65 วัสดุสํานักงาน  37  รายการ           41,752.00            41,752.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-1PO0436 15/3/2564

66 วัสดุงานบ้านงานครัว 9  

รายการ

          19,308.00            19,308.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กาํหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0437 15/3/2564

67 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  12  

รายการ

            8,000.00              8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-2PO0206 15/3/2564

68 วัสดุก่อสร้าง  18  รายการ           58,800.00            58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  มาสเตอร์ อิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท  มาสเตอร์ อิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0439 15/3/2564

69 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  12  

รายการ

          33,200.00            33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  มาสเตอร์ อิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท  มาสเตอร์ อิเลคทริค 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0440 15/3/2564

70 วัสดุก่อสร้าง  14  รายการ           18,975.00            18,975.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท

เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 

เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0442 16/3/2564

71 วัสดุก่อสร้าง  31  รายการ           48,111.00            48,111.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0443 16/3/2564



แบบ สขร. 1
72 วัสดุสํานักงาน  9  รายการ           18,680.00            18,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0444 16/3/2564

73 วัสดุก่อสร้าง  33  รายการ           41,035.00            41,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ร้านเสี่ยกายค้าเหล็ก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0445 16/3/2564

74 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  8  รายการ           14,560.00            14,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0446 16/3/2564

75 วัสดุสํานักงาน  20  รายการ             7,313.00              7,313.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0447 16/3/2564

76 วัสดุก่อสร้าง  2  รายการ           13,500.00            13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพพลาสติก ร้านกรุงเทพพลาสติก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0449 16/3/2564

77 วัสดุคอมพิวเตอร์  6  รายการ           17,150.00            17,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0451 16/3/2564

78 วัสดุก่อสร้าง  7  รายการ             8,200.00              8,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0453 16/3/2564

79 วัสดุคอมพิวเตอรื  2  รายการ             5,400.00              5,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0462 18/3/2564

80 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  8  รายการ           11,740.00            11,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0463 18/3/2564

81 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  10  

รายการ

            7,226.00              7,226.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0467 18/3/2564

82 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  16  

รายการ

          18,607.00            18,607.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปร

เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0468 18/3/2564

83 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  8  รายการ           44,500.00            44,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดิโอ อินโนเวชั่น  จํากัด บริษัทดิโอ อินโนเวชั่น  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0469 18/3/2564

84 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23  

รายการ

          52,170.00            52,170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.อี.ซี 

เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.อี.ซี 

เทคโนโลยี

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0470 18/3/2564

85 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์  26  รายการ

          99,690.00            99,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0471 18/3/2564

86 วัสดุสํานักงาน  9  รายการ             7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ไม่เกนิวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0472 18/3/2564



แบบ สขร. 1
87 วัสดุก่อสร้าง  5  รายการ           60,000.00            60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ ร้านตนานุวัฒน์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0473 18/3/2564

88 วัสดุก่อสร้าง  19  รายการ           58,000.00            58,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0474 18/3/2564

89 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  7  รายการ           20,800.00            20,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0475 18/3/2564

90 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  15  

รายการ

          15,000.00            15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0476 18/3/2564

91 วัสดุก่อสร้าง  13  รายการ           18,525.00            18,525.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรถนอม

โลหะกิจ

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0477 19/3/2564

92 วัสดุสํานักงาน  33  รายการ           41,537.00            41,537.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0479 19/3/2564

93 วัสดุคอมพิวเตอร์  6  รายการ             8,388.00              8,388.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0480 19/3/2564

94 วัสดุก่อสร้าง  34  รายการ           34,800.00            34,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาการค้า ร้านธนาการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0482 19/3/2564

95 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 8 รายการ

          14,650.00            14,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 

 จํากัด

บริษัท  เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0483 19/3/2564

96 วัสดุก่อสร้าง  4  รายการ           19,660.00            19,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพพลาสติก ร้านกรุงเทพพลาสติก ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0484 19/3/2564

97 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 3 รายการ

          10,440.00            10,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ซี.เอ็ม.เคมี

คอล  แอนด์  แล็บ  ซัพพลายส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0485 19/3/2564

98 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  15  

รายการ

          39,450.00            39,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  

จํากัด

บริษัท  กิตติอีเล็คโทรนิคส์  จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0486 19/3/2564

99 วัสดุงานบ้านงานครัว  24  

รายการ

          24,281.00            24,281.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเรือนการค้า ร้านทองเรือนการค้า ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0488 19/3/2564

100 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27  

รายการ

          49,230.00            49,230.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0491 23/3/2564

101 วัสดุคอมพิวเตอร์  10  รายการ           23,650.00            23,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปร

เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0493 23/3/2564



แบบ สขร. 1
102 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  71  

รายการ

          94,930.00            94,930.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปร

เอ็ดยูเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนสามัญคอมโปรเอ็ด

ยูเคชั่น

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0494 23/3/2564

103 วัสดุคอมพิวเตอร์  11  รายการ           88,380.00            88,380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0496 25/3/2564

104 วัสดุสํานักงาน  70  รายการ           46,643.00            46,643.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่อง

เขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลังเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0497 25/3/2564

105 วัสดุคอมพิวเตอร์  8  รายการ           17,700.00            17,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0498 25/3/2564

106 วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 16 รายการ

          35,000.00            35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ท

เทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาส

แวร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นอร์ทเทอร์น 

เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0505 29/3/2564

107 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  30  

รายการ

          25,743.00            25,743.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0506 29/3/2564

108 วัสดุก่อสร้าง  16  รายการ           30,455.00            30,455.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ก.พัฒนสิน ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0507 29/3/2564

109 วัสดุเกษตร  13 รายการ           10,000.00            10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงการเกษตร ร้านเฮงการเกษตร ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0508 29/3/2564

110 วัสดุคอมพิวเตอร์  9  รายการ           10,000.00            10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0509 29/3/2564

111 วัสดุก่อสร้าง  13  รายการ           20,000.00            20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท 

 จํากัด

บริษัท  นานา แมชชีนพาร์ท  

จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0511 29/3/2564

112 วัสดุสํานักงาน  15  รายการ             9,882.00              9,882.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ลิขิตศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

 641-1PO0512 29/3/2564

113 จ้างเหมาจัดทํารายงาน

กรณีศึกษาและจ้างเหมา

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

หรือวิธีการปฏิบัติงานฉบับ

สมบูรณ์พร้อมแผ่นดีวีดี 

จํานวน 2 รายการ

      21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0261 3/3/2564



แบบ สขร. 1
114 จ้างเหมาเตรียมชิ้นงาน 

ดําเนินการทดสอบ และ

วิเคราะห์ผลพร้อมแปลผล

การทดสอบ XRD และ 

SEM จํานวน 2 รายการ

      14,471.25        14,471.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาราตรี  ใจตา นางสาวภาราตรี  ใจตา ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0275 8/3/2564

115 จ้างเหมาจัดทํารายงาน

เบื้องต้นและเอกสา

ประกอบการอบรม จํานวน

 2 รายการ

        6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0306 3/3/2564

116 ทําของที่ระลึกและเหรียญ

รางวัล จํานวน 2 รายการ

      20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ตันอ้าย นายอนุชา  ตันอ้าย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0303 16/3/2564

117 จ้างเหมาออกแบบและ

จัดทําฉลากสินค้า/แท็ก

สินค้าและจ้างเหมาจัดทํา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน

 2 รายการ

      15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยารัตน์  บุญ

สูง

นางสาวกิตติยารัตน์  บุญสูง ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0302 12/3/2564

118 จ้างเหมาจัดทํารายงาน

ระหว่างโครงการและ

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

 จํานวน 2 รายการ

      11,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ร้านสตางค์ก๊อปปี้ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0297 17/3/2564

119 จ้างเหมาจัดทํา Backdrop

 ขนาด 3*5 เมตร จํานวน

 1 ชุด

      24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ดีไซน์ ร้านแฮปปี้ดีไซน์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0308 15/3/2564

120 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 

ขนาด 4*4.5 เมตร 

จํานวน 5 อัน

        5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ดีไซน์ ร้านแฮปปี้ดีไซน์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0309 23/3/2564



แบบ สขร. 1
121 จ้างเหมาทําคู่มือฝึกงาน 

ขนาด A5 จํานวน 135 

เล่ม

        8,100.00          8,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภทระ 

พรี-เพลส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภทระ พรี-

เพลส

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0311 19/3/2564

122 จ้างเหมาจัดทํากระเป๋าผ้า

กระสอบ จํานวน 100 ใบ

      30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอ็ม มีเดีย ร้าน เอส เอ็ม มีเดีย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-1PS0804 24/3/2564

123 จ้างเหมาจัดทําเอกสาร

รายละเอียดวิชา มคอ.2 

จํานวน 100 เล่ม

      25,250.00        25,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรจุฬา จํารัส ร้าน อรจุฬา จํารัส ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0315 25/3/2564

124 จ้างเหมาซ่อม

เครื่องปรับอากาศ ณ ห้อง

ประชุทโพธิพุทธ ชั้น 4 

อาคารเรียนรวมและศูนย์

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา 

จํานวน 1 งาน

      49,404.00        49,404.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินการช่าง ร้านไพลินการช่าง ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-2PS0316 29/3/2564

125 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล

และโฟมบอร์ด จํานวน 4 

รายการ

        6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอ็ม มีเดีย ร้าน เอส เอ็ม มีเดีย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
641-1PS0806 29/3/2564

126 จ้างเหมาบุคลากร

ปฏิบัติงานตามโครงการ 

Talent Mobility เดือน 1

  เมษายน - 30 มิถุนายน

 2564

      60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  วุฒิวัย นางสาวภควดี  วุฒิวัย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง
จ.90/2564 31/3/2564

127 ซื้อวัสดุสํานักงาน           24,045.00            24,045.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขิตศิลป์ หจก.ลิขิตศิลป์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0208 10/3/2564

128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์           64,500.00            64,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ หจก.พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0187 15/3/2564

129 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ               500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0196 10/3/2564

130 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ           29,520.00            29,520.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเชียบุ๊คส จํากัด บ. เอเชียบุ๊คส จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0185 10/3/2564

131 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ           29,150.00            29,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิตี้ บุ๊คส์ จํากัด บ. ควอลิตี้ บุ๊คส์ จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0191 10/3/2564



แบบ สขร. 1
132 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ           13,485.00            13,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จํากัด

บ.แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0197 10/3/2564

133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์           13,522.00            13,522.00 เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0408 16/3/2564

134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ             5,800.00              5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจเอ็นบี ทูลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส

หจก.เจเอ็นบี ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน

กฏกระทรวง

641-2PO0207 16/3/2564

135 ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการจัดทํา

ต้นแบบงานออกแบบ 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตําบลช้างเผือก อําเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่

 3,033,333.33 3,220,000.00 e-bidding 1. บริษัท โปรโมท เอ็นจิ

เนียริ่ง (ประเทศไทย)  

จํากัด 3033333.33  

2.  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แชมป์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

อินดัสทรีส์  

3,088,888.0

บริษัท โปรโมท เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามที่กําหนดใน

 TOR

งปม.9/2564 25/3/2564

136 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึก

ระบบการผลิตแบบ

อัตโนมัติ ตําบลป่าป้อง 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่

 3,510,000.00 3,564,000.00 e-bidding 1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย 

จํากัด 3,510,000.00  

       2.  ห้างหุ้นส่วน

จํากัด เจเคที เทคโนโลยี 

 3,552,400.00

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามที่กําหนดใน

 TOR

งปม.7/2564 11/3/2564

137 ครุภัณฑ์ชุดฝึกอินเตอร์เน็ต

 ออฟธิงส์ ตําบลป่าป้อง 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่

 2,730,000.00 2,800,000.00 e-bidding 1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย 

จํากัด 2,730,000       

     2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เจเคที เทคโนโลยี  

2,770,000.00

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามที่กําหนดใน

 TOR

งปม.11/2564 31/3/2564



แบบ สขร. 1
138 ครุภัณฑ์ห้องทดสอบ

มาตรฐานนักควบคุมระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม ตําบลป่าป้อง

 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่

 3,930,000.00 4,000,000.00 e-bidding 1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย 

จํากัด 3,930,000.00  

     2.  บริษัท เอ็ดดู 

พาร์ท จํากัด 

3,940,000.00 3. 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเคที 

เทคโนโลยี  

3,950,000.00

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามที่กําหนดใน

 TOR

งปม.10/2564 31/3/2564


