
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

1 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,000.00                  8,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายจํารัส  ศรีสุวรรณ นายจํารัส  ศรีสุวรรณ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน กค. 65 ราคที่เสนอ 8,000.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,000.00  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 กค. 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 กค. 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 กค. 65 ราคที่เสนอ 8,100.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS004

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

5 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,000.00                  8,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสารคํา   กาสาย นายเสารคํา   กาสาย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน กค. 65 ราคที่เสนอ 8,000.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 8,000.00  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 กค. 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 กค. 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 กค. 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 กค. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS009

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันท่ี  1   เดือน สิงหาคม  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 กค. 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 กค. 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 กค. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS012

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

13 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีอบ  สีสม นางศรีอบ  สีสม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน กค. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  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 กค. 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 กค. 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 กค. 65 ราคที่เสนอ 7,220.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,220.00  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 กค. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS017

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

18 จางเหมาทําความสะอาดประจําเดือน มีค 7,220.00                  7,220.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน กค. 65 ราคที่เสนอ 7,320.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS018

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

19 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00                  7,320.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววดาว  ปญญายืน นางแววดาว  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

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

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

23 จางเหมาทําความสะอาด 7,120.00                  7,120.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

 ประจําเดือน กค. 65 ราคที่เสนอ 7,120.00  บาท ราคที่ตกลงจาง 7,120.00  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 กค. 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 กค. 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 กค. 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 กค. 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 กค. 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 กค. 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 วัสดุใชในโครงการสืบสานและ 12,410.00                 12,410.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานบุญทวีสังฆภัณฑ รานบุญทวีสังฆภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

เผยแพรองคความรู ราคาที่เสนอ  12,410.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  12,410.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0172

ที่กําหนด ลงวันที่ 24  มิย. 2565

30 สับปะรด 10,000.00                 10,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา  คําเครือ นางสาวนิชาภา  คําเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  10,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,000  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0200

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย. 2565

31 วัสดุสํานักงาน  6,710.00                  6,710.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอส เค พานิช รานเอส เค พานิช เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 17 รายการ ราคาที่เสนอ 6,710.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,710.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0207

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มิย.  65

32 วัสดุใชในโครงการหลวง 35,000.00                 35,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานไทยพัฒนศึกษา รานไทยพัฒนศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 35,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO021

ที่กําหนด ลงวันที่ 24 มิย.  65

33 วัสดุใชในโครงการอนุรักษพันธุ 51,050.00                 51,050.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานฮักฟารม รานฮักฟารม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

กรรมพืช (ไกสาว) ราคาที่เสนอ 51,050.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 51,050.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0203

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย.  65

34 วัสดุใชในโครงการอนุรักษพันธุ 7,516.00                  7,516.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

กรรมพืช  จํานวน 8  รายการ ราคาที่เสนอ 7,516.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,516.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0202

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย.  65

35 วัสดุใชในโครงการอนุรักษพันธุ 20,270.00                 20,270.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

กรรมพืช ราคาที่เสนอ 20,270.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,270.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0199

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย.  65

36 แบตเตอรี่รถฟารมแทรกเตอร 5,000.00                  5,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิตรเดีเซลลําปาง หางหุนสวนจํากัด มิตรเดีเซลลําปาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0181

ที่กําหนด ลงวันที่ 28 มิย.  65

37 จางเหมาเปลี่ยนหลอดไฟ 15,400.00                 15,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานวิสุตรพาณิชย รานวิสุตรพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 15,400.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 15,400.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0250

ที่กําหนด ลงวันที่ 4  กค.. 2565

38 จางเหมาปรับปรุงระบบควบคุมการ 28,500.00                 28,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส มารเกตติ้ง (2015) หางหุนสวนจํากัด เอส มารเกตติ้ง (2015) เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

สตารทเครื่องยนต ราคาที่เสนอ 28,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 28,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0439

ที่กําหนด ลงวันที่ 30 มิย.  65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

29 ครุภัณฑหองปฏิบัติการออกแบบ 2,650,000.00            2,650,000.00          e-bidding บริษัท ออลกูด 999  จํากัด บริษัท ออลกูด 999  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ระบบไฟฟาและระบบสองสวาง ราคาที่เสนอ 2,650,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,650,000.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/งปม.2565

ที่กําหนด ลงวันที่ 12 มค. 2565

30 วัสดุสํานักงาน 6,000.00                  6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน  17  รายการ ราคาที่เสนอ 6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0198

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 มิย.  65

31 กระดาษ A4 (ดานวิทย) 13,860.00                 13,860.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 13,860.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,860.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO022

ที่กําหนด ลงวันที่ 20 พค. 2565

32 จางเหมาเตรียมตัวอยางสําหรับ 12,000.00                 12,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  อินบาง นางสาวอัญชลี  อินบาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

พัฒนากระบวนการผลิต ราคาที่เสนอ 12,000.00  บาท ราคาตกลงจาง 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0251

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 กค. 2565

33 วัสดุสํานักงาน 7,021.00                  7,021.00                วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  18  รายการ ราคาที่เสนอ 7,021.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,021.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0210

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 กค. 2565


