
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

1 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายจํารัส  ศรีสุวรรณ นายจํารัส  ศรีสุวรรณ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS001

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

2 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาคม  นอยเครือ นายอาคม  นอยเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS002

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

3 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิยม ธรรมใจกุล นายนิยม ธรรมใจกุล เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS003

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

4 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายนอย  ราชเครือ นายนอย  ราชเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS004

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

5 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสารคํา   กาสาย นายเสารคํา   กาสาย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS005

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

6 จางเหมาพนักงานขับรถ 12,000.00                 12,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรเดช  เจ็ดจันทึก นายสุรเดช  เจ็ดจันทึก เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 12,000.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS006

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

7 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพวัลย  สัตยซื่อ นางทิพวัลย  สัตยซื่อ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS007

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

8 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีวัน  ขวงทิพย นางศรีวัน  ขวงทิพย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS008

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

9 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุบลวรรณ  ยศสุรินทร นางอุบลวรรณ  ยศสุรินทร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS009

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันท่ี  6   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

10 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางทัศนีย  ใจมาบุตร นางทัศนีย  ใจมาบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS010

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

11 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ  ตาบุตร นางสุพรรณ  ตาบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS011

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

12 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาคร  สอนบุญเรือง นางสาคร  สอนบุญเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS012

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

13 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00                  7,220.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีอบ  สีสม นางศรีอบ  สีสม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,220.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS013

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

14 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางอมราพร  ใจโน นางอมราพร  ใจโน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS014

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

15 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรรธิภา  หมื่นจันทรตะ นางพรรธิภา  หมื่นจันทรตะ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS015

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

16 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00                  7,220.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางฑิติภรณ  คําปงใจ นางฑิติภรณ  คําปงใจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,220.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS016

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

17 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางจําเนียร  มัชชะ นางจําเนียร  มัชชะ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS017

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

18 จางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน มีค 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS018

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

19 จางเหมาทําความสะอาด 6,420.00                  6,420.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววดาว  ปญญายืน นางแววดาว  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 6,420.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 6,420.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS019

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

20 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ  พลอยไธสง นางศรีวรรณ  พลอยไธสง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS020

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

21 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน  นอยเครือ นางยุพิน  นอยเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS021

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

22 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  รักษาทรัพย นางอรัญญา  รักษาทรัพย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS022

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

23 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS023

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

24 จางเหมางานฟารมสุกรระบปด 14,500.00                 14,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย  หนอคํา นายกรวิทย  หนอคํา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคาที่เสนอ 14,500.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 14,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS001

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

25 จางเหมางานฟารมไกระบบปด 13,500.00                 13,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายดํารงฤทธิ์  สุโท นายดํารงฤทธิ์  สุโท เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคาที่เสนอ 13,500.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS002

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

25 จางเหมางานฟารมหมูระบบปด 13,500.00                 13,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคาที่เสนอ 13,500.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS003

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

26 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ราชเครือ นายสมบูรณ  ราชเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS004

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

27 จางเหมาปฏิบัติงานบริการ 8,100.00                  8,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ  ชุมเจริญ นายณัฐพงศ  ชุมเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS024

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

28 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 43,316.00                 43,316.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟารมา จํากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟารมา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน  มิย. 65 ราคที่เสนอ 43,316.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 43,316.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/ผป.2565

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

29 จัดซื้อของที่ระลึก 7,500.00                  7,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฉินกง พีเค แมชชิน ทูลล  จํากัด บริษัท เฉินกง พีเค แมชชิน ทูลล  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,500.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0138

ที่กําหนด ลงวันที่ 5  พค. 2565

30 จัดซื้อตาลปตรและยามพระ 18,000.00                 18,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานบุญทวีสังฆภัณฑ รานบุญทวีสังฆภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 18,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 18,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0177

ที่กําหนด ลงวันที่ 9 มีค. 2565

31 จัดซื้อวัสดุงานฟารมสุกรระบบปด 8,650.00                  8,650.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานสินทวี รานสินทวี เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,650.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,650.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0141

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 พค. 2565

32 จัดซื้อวัสดุตาขายปองกันแมลง 7,964.00                  7,964.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,964.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,964.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0152

ที่กําหนด ลงวันที่ 24 พค. 2565

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 52,040.00                 52,040.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 31  รายการ ราคาที่เสนอ 52,040.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 52,040.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0183

โครงการหลวง ที่กําหนด ลงวันที่ 30 พค. 2565

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  19,912.00                 19,912.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานพิภพอะไหล รานพิภพอะไหล เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  17  รายการ ราคาที่เสนอ 19,912.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,912.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0180

โครงการหลวง ที่กําหนด ลงวันที่ 27 พค. 2565

35 จัดซื้อวัสดุใชในโครงการ 19,900.00                 19,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  10  รายการ ราคาที่เสนอ 19,900.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,900.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0181

โครงการหลวง ที่กําหนด ลงวันที่ 27 พค. 2565

36 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00                 20,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  37 รายการ ราคาที่เสนอ 20,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0182

โครงการหลวง ที่กําหนด ลงวันที่ 27 พค. 2565

37 ซอมคอมพิวเตอร 5,000.00                  5,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0430

ที่กําหนด ลงวันที่ 2  มิย. 2565

38 เปลี่ยนผานรถตัดหญาพรอม 29,960.00                 29,960.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีเอส โซลูชั่น  แอนด เซอรซิส หจก. ทีทีเอส โซลูชั่น  แอนด เซอรซิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ชุดเกียร ราคาที่เสนอ  29,960.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  29,960.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0432

ที่กําหนด ลงวันที่ 2  มิย. 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,920.00                 13,920.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  14  รายการ ราคาที่เสนอ  13,920.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  13,920.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0172

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 พค. 2565

30 อาหารไกไข 25,000.00                 25,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  25,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  25,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0143

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 พค.. 2565

31 ครุภัณฑโครงการขยายขอบเขตให 299,600.00               299,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อะแวร คอรปเรชั่น  จํากัด บริษัท อะแวร คอรปเรชั่น  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

บริการเครือขายเพื่อสนับสนุน ราคาที่เสนอ 299,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 299,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.4/ผป.2565

การเรียนการสอนและงานวิจัย ที่กําหนด ลงวันที่ 20 พค. 2565

32 ครุภัณฑโครงการจดหาครุภัณฑ 149,600.00               149,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อะแวร คอรปเรชั่น  จํากัด บริษัท อะแวร คอรปเรชั่น  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ซอมบํารุงเครือขายใยแกวนําแสง ราคาที่เสนอ 149,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 149,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.5/ผป.2565

ที่กําหนด ลงวันที่ 20 พค. 2565

33 จัดซื้อไกสาว จํานวน 100  ตัว 20,000.00                 20,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง แฮปปชิด ฟารมออมสิน แฮปปชิด ฟารมออมสิน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 20,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0168

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 พค. 2565

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,995.00                 11,995.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  11  รายการ ราคาที่เสนอ 11,995.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,995.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0187

ที่กําหนด ลงวันที่ 2  มิย. 2565

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,692.00                  7,692.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  7  รายการ ราคาที่เสนอ 7,692.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ7,692.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0186

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 พค. 2565

36 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 7,630.00                  7,630.00                วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,630.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,630.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0185

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 พค. 2565

37 ถายเอกสารสีขนาด A4 6,000.00                  6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีซีออเรนทลําปาง รานพีซีออเรนทลําปาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0184

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 พค. 2565

38 ซอมเครื่องปรับอากาศ วทอ. 11,700.00                 11,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

6  เครื่อง ราคาที่เสนอ 11,700.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 11,700.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0431

ที่กําหนด ลงวันที่ 2  มิย. 2565

38 ครุภัณฑปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 679,000.00               679,000.00             e-bidding บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชินเนอรี่  จํากัด บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชินเนอรี่  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ควบคุมการผลิต เครื่องกลึง ราคาที่เสนอ 679,000  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 679,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.2/งปม.2565

ยันศูนยเหนือแทน ที่กําหนด ลงวันที่ 20  มค. 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

39 ซอมเครื่องถายเอกสาร 9,900.00                  9,900.00                วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสเทคนิค เซ็นเตอร หางหุนสวนจํากัด เอสเทคนิค เซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,900.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,900.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0434

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 มิย. 2565

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,224.00                  5,224.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน 13 รายการ ราคาที่เสนอ 5,224.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,224.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0197

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 มิย. 2565

41 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 11,068.00                 11,068.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจียวพานิช หางหุนสวนจํากัด เจียวพานิช เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 11,068.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,068.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0195

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 มิย. 2565

42 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 55,000.00                 55,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานทวีการชาง รานทวีการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 23  รายการ ราคาที่เสนอ 55,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 55,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0196

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 มิย. 2565

43 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 13,100.00                 13,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พชรนันทพาณิชย หางหุนสวนจํากัด พชรนันทพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  4  รายการ ราคาที่เสนอ 13,100.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0194

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 มิย. 2565

44 จัดซื้อวัสดุโครงการหลวง 7,690.00                  7,690.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,690.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,690.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0169

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 มิย. 2565

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,765.00                  5,765.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  6  รายการ ราคาที่เสนอ 5,765.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,765.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0193

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 มิย. 2565

46 จัดซื้ออาหารโคนม 5,700.00                  5,700.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกูเกียรติ  วงคจักร นายกูเกียรติ  วงคจักร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,700.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,700.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0167

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 มิย. 2565

47 จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาและ 66,000.00                 66,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานทวีการชาง รานทวีการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ออกแบบฯ ราคาที่เสนอ 66,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 66,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0161

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 มิย. 2565

48 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรม 6,000.00                  6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จริยธรรม ราคาที่เสนอ 6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0157

ที่กําหนด ลงวันที่ 9  มิย. 2565


