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

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันท่ี  2   เดือน กันยายน  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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 สค. 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 ซอมแซมถังตะกอนและเปลี่ยน 179,500.00           179,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอุดมกันทามาศ รานอุดมกันทามาศ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

สารกรอง ราคาที่เสนอ  179,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 179,500.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0433

ที่กําหนด ลงวันที่  6  มิย. 2565

30 วัสดุสํานักงาน 9,810.00              9,810.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน  13  รายการ ราคาที่เสนอ 9,810.00 บาท ราคที่ตกลงซื้อ 9,810.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0243

ที่กําหนด ลงวันที่ 21 กค. 2565 

31 อาหารโคนม  15 ถุง 5,700.00              5,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายกูเกียรติ  วงคจักร นายกูเกียรติ  วงคจักร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,700.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,700.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0198

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 กค.  65

32 วัสดุการเรียนการสอน  19,800.00            19,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 12 รายการ ราคาที่เสนอ 19,800.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,800.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0180

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มิย.  65

33 อาหารไกไข 30,600.00            30,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 60 กระสอบ ราคาที่เสนอ 30,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0182

ที่กําหนด ลงวันที่  4 กค.  65

34 คลอรีน 2 ถัง 8,540.00              8,540.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานอุดมกันทามาศ รานอุดมกันทามาศ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,540.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,540.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0199

ที่กําหนด ลงวันที่ 19 กค.  65

35 วัสดุใชในโครงการหลวง 25,000.00            25,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานไทยพัฒนศึกษา รานไทยพัฒนศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 25 รายการ ราคาที่เสนอ 25,00.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0245

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 กค.  65

36 วัสดุการเรียนการสอน 10,020.00            10,020.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 6  รายการ ราคาที่เสนอ 10,020.00  บาท ราคาที่คกลงซื้อ 10,020.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0227

ที่กําหนด ลงวันที่  18 กค.  65

37 จางเหมาหาโปรไฟลถั่วและ 18,000.00            18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย  ปาปน นางสาวลัดดาวัลย  ปาปน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

คัดเกรดหลังคั่ว ราคาที่เสนอ 18,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 18,000.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0252

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 มิย.. 2565

38 จางทําโปรสเตอรงานวิจัยฯ 7,000.00              7,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรนันท  ตุยเต็มวงค นางสาวพัชรนันท  ตุยเต็มวงค เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0294

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 สค.  65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

39 วัสดุใชในโครงการผลิตกาแฟ 5,000.00              5,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน  กอนจําปา นายธนวัฒน  กอนจําปา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

และเครื่องดื่ม ราคาที่เสนอ 5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0208

ที่กําหนด ลงวันที่ 17  มิย. 2565

40 จัดทําวีดีโอความยาวไมเกิน 15,500.00            15,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีแอนดเอ็น มีเดียเฮาท รานพีแอนดเอ็น มีเดียเฮาท เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

4 นาที ราคาที่เสนอ 15,500.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 15,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0296

ที่กําหนด ลงวันที่ 3 สค. 2565

41 จางเตรียมตัวอยางสําหรับ 12,000.00            12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  อินบาง นางสาวอัญชลี  อินบาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

กระบวนการผลิต ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0207

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มิย.  65

42 จางเหมาผูชวยผลิตผลิตภัณฑ 20,000.00            20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา  คําเครือ นางสาวนิชาภา  คําเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

อาหารผูสูงอายุ ราคาที่เสนอ 20,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 20,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0440

ที่กําหนด ลงวันที่ 6 กค.  65

44 วัสดุงานฟารมไก  7,600.00              7,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานขาวเกษ๖ร รานขาวเกษ๖ร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  5 รายการ ราคาที่เสนอ 7,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0255

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 กค. 65

44 วัสดุใชในงานฟารมประมง 10,660.00            10,660.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานมาลีพันธุปลา รานมาลีพันธุปลา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  5  รายการ ราคาที่เสนอ 10,660.00  บาท ราที่ที่ตกลงซื้อ 10,660.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0224

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 กค.  65

45 สายเชื่อมตอวงจร 15,300.00            15,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลกูด 999  จํากัด บริษัท ฮอลกูด 999  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 3  รายการ ราคาที่เสนอ 15,300.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,3000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0249

ที่กําหนด ลงวันที่ 1 สค.  65

46 วัสดุการเรียนการสอน 14,355.00            14,355.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  9  รายการ ราคาที่เสอน 14,355.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,355.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0263

ที่กําหนด ลงวันที่  4 สค.  65

47 วัสดุการเรียนการสอน 28,510.00            28,510.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพล เทรดดิ้งกรุป จํากัด บริษัท ชุมพล เทรดดิ้งกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

จํานวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ  28,510.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 28,510.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0273

ที่กําหนด ลงวันที่ 11 สค. 65

48 วัสดุการเรียนการสอน 12,000.00            12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 28 รายการ  ราคาที่เสนอ 12,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0265

ที่กําหนด ลงวันที่ 1 สค.  65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

49 วัสดุใชในโครงการ U2T 9,898.00              9,898.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร จํากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  17 รายการ ราคาที่เสนอ 9,898.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,898.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0248

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 กค. 2565

50 วัสดุการเรียนการสอน 7,143.00              7,143.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอ แอม คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด ไอ แอม คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน  3  รายการ ราคาที่เสนอ 7,143.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,143.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0279

ที่กําหนด ลงวันที่  11 กค. 2565

51 วัสดุการเรียนการสอน 10,025.00            10,025.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานสินทวี รานสินทวี เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ 10,025.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,025.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0270

ที่กําหนด ลงวันที่  10 สค.  65

52 วัสดุการเรียนการสอน 7,600.00              7,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  8 รายการ ราคาที่เสนอ 7,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0256

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 สค.  65

53 วัสดุการเรียนการสอน 6,888.00              6,888.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายกูเกียรติ  วงคจักร นายกูเกียรติ  วงคจักร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  13 รายการ ราคาที่เสนอ 6,888.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,888.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0268

ที่กําหนด ลงวันที่ 9 สค.  65

54 วัสดุการเรียนการสอน 25,000.00            25,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  2  รายการ ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0257

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย.  65

55 วัสดุการเรียนการสอน 45,000.00            45,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลาจิ้นกวง จํากัด บริษัท เลาจิ้นกวง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 20 รายการ ราคาที่เสนอ 45,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 45,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0199

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มิย.  65

56 วัสดุการเรียนการสอน 5,510.00              5,510.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 5,510.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,510.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0290

ที่กําหนด ลงวันที่ 19 สค.  65

57 วัสดุการเรียนการสอน 31,450.00            31,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เตกหมง หางหุนสวนจํากัด เตกหมง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

จํานวน  12 รายการ ราคาที่เสนอ 31,450.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 31,450.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0250

ที่กําหนด ลงวันที่ 4  กค.. 2565

58 วัสดุกาเรียนการสอน 73,600.00            73,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 29 รายการ ราคาที่เสนอ 73,600.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 73,600.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0289

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค.  65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

59 วัสดุการเรียนการสอน 5,950.00              5,950.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลาจิ้นกวง จํากัด บริษัท เลาจิ้นกวง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 5,950.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,950.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0172

ที่กําหนด ลงวันที่ 24  มิย. 2565

60 วัสดุการเรียนการสอน 8,888.00              8,888.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พชรนันทพาณิชย หางหุนสวนจํากัด พชรนันทพาณิชย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 8,888.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,888 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0292

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค. 2565

61 วัสดุการเรียนการสอน 41,719.00            41,719.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานทวีการชาง รานทวีการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 23  รายการ ราคาที่เสนอ 41,719.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 41,719.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0286

ที่กําหนด ลงวันที่  15 สค.  65

62 วัสดุการเรียนการสอน 24,713.00            24,713.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  11 รายการ ราคาที่เสนอ 24,713.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 24,713.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0298

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 สค.  65

63 วัสดุการเรียนการสอน 7,296.00              7,296.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนไมยิ้ม รานสวนไมยิ้ม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 7,296.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,296.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0294

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค.  65

64 วัสดุการเรียนการสอน 11,957.25            11,957.25           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลอิเล็กทรอนิกส จํากัด บริษัท ชุมพลอิเล็กทรอนิกส จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 11,957.25 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,957.25 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0293

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค.  65

65 จางเหมาตรวจ ATK นักศึกษา 34,920.00            34,920.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ลําปางแลป คลินิกเทคโนโลยี ลําปางแลป คลินิกเทคโนโลยี เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

 ราคาที่เสนอ 34,920.00 บาท ราคาที่ตกลงจาง 34,920.00บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0297

ที่กําหนด ลงวันที่  4 สค.  65

66 วัสดุโครงการแนะแนวการศึกษา 15,200.00            15,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานเดอะไฮเอน รานเดอะไฮเอน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

เชิงรุก ราคาที่เสนอ 15,200.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,200.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0233

ที่กําหนด ลงวันที่ 6 สค.  65

67 วัสดุโครงการสงเสริมศักยภาพ 9,000.00              9,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ผูประกอบการรายใหม ราคาที่เสนอ 9,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0234

ที่กําหนด ลงวันที่  16 สค. 2565

68 วัสดุการเรียนการสอน 15,605.00            15,605.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนพันธ รานรัตนพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 36 รายการ ราคาที่เสนอ 15,605.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,605.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0280

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค. 265



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

69 วัสดุการเรียนการสอน 6,900.00              6,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานลําปางสปอรท รานลําปางสปอรท เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,900.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,900.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0272

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 สค. 65

70 วัสดุโครงการเตรียมความพรอม 12,000.00            12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

เพื่อแขงขันทักษะ+โครงการแนะ ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0222

แนวฯ ที่กําหนด ลงวันที่ 10 สค. 65

71 วัสดุใชในโครงการ U2T 71,400.00            71,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานมาลีพันธุปลา รานมาลีพันธุปลา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 71,400.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 71,400.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0295

ที่กําหนด ลงวันที่  15 สค.  65

72 วัสดุใชในโครงการ U2T 13,000.00            13,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานทวีการชาง รานทวีการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ตําบลวังทรายคํา ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,000.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0267

ที่กําหนด ลงวันที่  9 สค.  65

73 วัสดุใชในโครงการ U2T 34,950.48            34,950.48           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ตําบลหนองปลาสะวาย ราคาที่เสนอ 34,950.48 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 34,950.48 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0271

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 สค.  65

74 วัสดุการเรียนการสอน 20,000.00            20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศิริปญญาเทรดดิ้ง หางหุนสวนจํากัด ศิริปญญาเทรดดิ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 14 รายการ ราคาทีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0260

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 สค.  65

75 จางจัดทําฉลากโภชนาการ 33,223.50            33,223.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ผลิตภัณฑอัญชัญอบกรอบ ราคาที่เสนอ 33,223.50 บาท ราคาที่ตกลงจาง 33,223.50 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0249

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 กค.  65

76 วัสดการเรียนการสอน 42,226.00            42,226.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอปคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอปคอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 22  รายการ ราคาทีเสนอ 42,226.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 42,226.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0242

ที่กําหนด ลงวันที่ 19 สค.  65

77 วัสดุใชในโครงการ U2T 12,000.00            12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั'่งจางเลขที่

ตําบลแมตีบ ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0281

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 สค.. 2565

78 วัสดุสํานักงาน 6,000.00              6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO310

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 สค.  65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซอ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือจาง

79 วัสดุสํานักงาน 12,197.00            12,197.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน  23  รายการ ราคาที่เสนอ 12,197.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,197.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0285

ที่กําหนด ลงวันที่  15 สค. 65

80 วัสดุใชในโครงการ 7,470.00              7,470.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานเคฟูดส แอนด เบเกอรี่ รานเคฟูดส แอนด เบเกอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 7,470.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,470.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0275

ที่กําหนด ลงวันที่  11 สค. 65

81 อาหารโคนม 50 ถุง 19,000.00            19,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายกูเกียรติ  วงคจักร นายกูเกียรติ  วงคจักร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,000.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0211

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 สค.  65

82 อาหารปลา 2 รายการ 9,920.00              9,920.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานมาลีพันธุปลา รานมาลีพันธุปลา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,920.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,920.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0238

ที่กําหนด ลงวันที่ 18 สค.  65

83 วัสดุใชในการแขงขันทักษะ 7,400.00              7,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ทางวิชาการ จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 7,400.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,400.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0243

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 สค.  65

84 วัสดุสํานักงาน  26,436.00            26,436.00           วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 23 รายการ ราคาที่เสนอ 26,436.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 26,436.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0300

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 สค.  65

85 โปสเตอรประชาสัมพันธ 9,450.00              9,450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รานบีเอส ดีไซน รานบีเอส ดีไซน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 500 ใบ ราคาที่เสนอ 9,450.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,450.00 บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0299

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 สค.  65


