
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS001

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS002

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS003

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS004

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS005

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  12,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS006

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS007

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS008

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันที่      30    เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

9 จางเหมาทําความสะอาด 7,120.00           7,120.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,120.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,120.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS009

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS010

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

11 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรณ  ตาบุตร นางสุพรรณ  ตาบุตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS011

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

12 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาคร  สอนบุญเรือง นางสาคร  สอนบุญเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS012

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS013

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS014

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS015

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

16 จางเหมาทําความสะอาด 7,020.00           7,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางฑิติภรณ  คําปงใจ นางฑิติภรณ  คําปงใจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,020.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,020.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS016

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

17 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางจําเนียร  มัชชะ นางจําเนียร  มัชชะ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS017

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

18 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS018

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

19 จางเหมาทําความสะอาด 7,020.00           7,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางแววดาว  ปญญายืน นางแววดาว  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,020.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,020.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS019

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS020

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

21 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน  นอยเครือ นางยุพิน  นอยเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS021

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS022

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,120.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,120.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS023

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

24 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 14,000.00          14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย  หนอเครือคํา นายกรวิทย  หนอเครือคํา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  14,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  14,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS001

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  13,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS002

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

26 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 13,500.00          13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  13,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS003

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS004

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

28 จางเหมาปฏิบัติงานบริการ 5,531.00           5,531.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ  ชุมเจริญ นายณัฐพงศ  ชุมเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  5,531.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  5,531.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS024

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

29 จางเหมาผูชวยนักวิจัย 15,000.00          15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน  โพธิตา นางสาวกัญญารัตน  โพธิตา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  15,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  15,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS020

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน สค. 65 ราคาที่เสนอ  43,316.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  43,316.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/ผป.2565

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

31 ซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 28,317.55          28,317.55       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา ลําปาง จํากัด บริษัท โตโยตา ลําปาง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

บร.7738 ราคาที่เสนอ  28,317.55  บาท ราคาที่ตกลงจาง  28,317.55  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0388

ที่กําหนด ลงวันที่  21 กย. 65

32 จางเหมาถายภาพผลิตภัณฑ 32,000.00          32,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ศรีเรืองพันธ นางสาววิจิตรา ศรีเรืองพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลพิชัย ราคาที่เสนอ  32,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  32,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0578

ที่กําหนด ลงวันที่  4 สค. 65

33 วัสดุการเรียนการสอน  จํานวน 12 รายการ 20,000.00          20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  20,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  20,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0311

ที่กําหนด ลงวันที่  18 สค. 65

34 อาหารไกไข 88  ถุง 45,760.00          45,760.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  45,760.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  45,760.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0239

ที่กําหนด ลงวันที่  18 สค. 65

35 วัสดุกาเรียนการสอน  จํานวน 9 รายการ 17,274.00          17,274.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  17,274.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  17,274.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0265

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สต. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

36 ซอมลิฟทอาคาร 80 พรรษา 8,560.00           8,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,560.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,560.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0299

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

37 วัสดุการเรียนการสอน  จํานวน 9 รายการ 30,000.00          30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  30,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  30,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO269

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

38 ปายไวนิลประชาสัมพันธพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พี.เอ็น.ปายสวยดีไซน ราน พี.เอ็น.ปายสวยดีไซน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0219

ที่กําหนด ลงวันที่  8 สค. 65

39 วัสดุการเรียนการสอน สาขาไฟฟา 40,000.00          40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลาจิ้นกวง  จํากัด บริษัท เลาจิ้นกวง  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  40,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  40,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652--2PO0264-

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

40 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 16  รายการ 16,701.00          16,701.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  16,701.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  16,701.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0258

ที่กําหนด ลงวันที่  2 สค. 65

41 วัสดุการเรียนการสอน  จํานวน 21 รายการ 44,755.00          44,755.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  44,755.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  44,755.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0259

ที่กําหนด ลงวันที่  2 สค. 65

42 วัสดุใชในโครงการ U2T 6 รายการ 7,150.00           7,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานเคฟูดส แอนด เบเกอรี่ รานเคฟูดส แอนด เบเกอรี่ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ตําบลแมถอด ราคาที่เสนอ  7,150.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  7,150.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0366

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 สค. 65

43 วัสดุใชในโครงการ U2T 4 รายการ 8,250.00           8,250.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานบีเอส ดีไซน รานบีเอส ดีไซน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ตําบลแมถอด ราคาที่เสนอ  8,250.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,250.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0367

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

44 จางเหมาตัดเย็บผลิตภัณฑผาทอเสนใย 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัยวุฒิ  คําชื่นวงค นายวัยวุฒิ  คําชื่นวงค เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0653

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

45 จางเหมาทดสอบ จางเหมาวิเคราะห 11,500.00          11,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิชาภา  คําเครือ นางสาวนิชาภา  คําเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ราคาที่เสนอ  11,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  11,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0583

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

46 จางเหมาทอเสนใยสับปะรด 15,000.00          15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรีบุตร  อินตะพันธ นายศรีบุตร  อินตะพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลบานเสด็จ ราคาที่เสนอ  15,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  15,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0666

ที่กําหนด ลงวันที่  29 สค. 65

47 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 9 รายการ 5,300.00           5,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,300.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  5,300.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0302

ที่กําหนด ลงวันที่  16 สค. 65

48 คาวัสดุในโครงการ U2T ตําบลแมถอด 9,530.00           9,530.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  9,530.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  9,530.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0364

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

49 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหมประจําป 2565 52,800.00          52,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  52,800.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  52,800.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

50 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 8,000.00           8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

โครงการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ ราคาที่เสนอ  8,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0279

รายใหม ที่กําหนด ลงวันที่  30 สค. 65

51 จางเหมาฉลากตนแบบอัญชัญอบกรอบ 7,500.00           7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารตรูม ครีเอทีฟ แอนด ดีไซน  จํากัด บริษัท อารตรูม ครีเอทีฟ แอนด ดีไซน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ปรุงรส ราคาที่เสนอ  7,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 650-2PS0310

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

52 วัสดุและอุปกรณกีฬา จํานวน 11  รายการ 30,660.00          30,660.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานลําปางสปอรท รานลําปางสปอรท เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  30,660.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  30,660.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 650-2PO0255

ที่กําหนด ลงวันที่  23 สค. 65

53 ยาและเวชภัณฑ จํานวน 43  รายการ 17,000.00          17,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช. เภสัช  จํากัด บริษัท ช. เภสัช  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  17,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  17,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0273

ที่กําหนด ลงวันที่  17 สค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

54 แผนพับประชาสัมพันธ 13,080.00          13,080.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานบีเอส ดีไซน รานบีเอส ดีไซน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ราคาที่เสนอ  13,080.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  13,080.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0260

ที่กําหนด ลงวันที่  24 สค. 65

55 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 10 รายการ 8,000.00           8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0277

ที่กําหนด ลงวันที่  29 สค. 65

56 วัสดุการเรียนการสอน  จํานวน 3 รายการ 10,150.00          10,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  10,150.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  10,150.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0273

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

57 กระถางพลาสติก 2 รายการ 5,000.00           5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนไมยิ้ม รานสวนไมยิ้ม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0278

ที่กําหนด ลงวันที่  29 สค. 65

58 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 13 รายการ 16,000.00          16,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  16,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ16,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0274

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

59 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 17 รายการ 26,000.00          26,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานวีซายน รานวีซายน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  26,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  26,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0275

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

60 วัสดุสํานักงานงาน จํานวน  9 รายการ 6,912.00           6,912.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  6,912.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  6,912.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0280

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

61 วัสดุสํานักงาน จํานวน  15  รายการ 14,140.00          14,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  14,140.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  14,140.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0272

ที่กําหนด ลงวันที่  26 สค. 65

62 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 7 รายการ 8,754.00           8,754.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,754.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,754.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0306

ที่กําหนด ลงวันที่  17 สค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

63 วัสดุโครงการ U2T ตําบลบานเรือน 8,441.00           8,441.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร จํากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,441.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,441.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0316

ที่กําหนด ลงวันที่  22 สค. 65

64 จางเหมาประชาสัมพันธผาน facebook 10,000.00          10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  ชัยคํา นางสาวกฤษณา  ชัยคํา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ตําบลวังทรายคํา ราคาที่เสนอ  10,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  10,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0665

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 สค. 65

65 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 5 รายการ 5,000.00           5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0368

ที่กําหนด ลงวันที่  26 ค. 65

66 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 4 รายการ 14,028.00          14,028.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  14,028.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  14,028.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0374

ที่กําหนด ลงวันที่ 5 กย. 65

67 ผงกลวยดิบ โครงการ U2T ตําบลแมตีบ 7,900.00           7,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน  ยศบุญเรียน นางยุพิน  ยศบุญเรียน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  7,900.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  7,900.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0370

ที่กําหนด ลงวันที่  1 กย. 65

68 จางเหมาเสนใยสับปะรด 7,000.00           7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ปญญาทา นายสมจิตร ปญญาทา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลบานเสด็จ ราคาที่เสนอ  7,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0731

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

69 จางเหมาสงเสริมการตลาดในแพลดฟอรม 10,000.00          10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  รักประชา นางสาวปาริชาติ  รักประชา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  10,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  10,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0730

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

70 จางเหมาเตรียมและชวยตรวจอายุ 17,500.00          17,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  อินบาง นางสาวอัญชลี  อินบาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  17,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  17,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0311

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

71 วัสดุใชในโครงการพัฒนาและออกแบบ 6,749.00           6,749.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานทวีการชาง รานทวีการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

เครื่องพิมพ 10 รายการ ราคาที่เสนอ  6,749.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  6,749.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0252

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

72 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟทอาคารวิศวฯ 15,408.00          15,408.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สเต็ปเซลล แอนด เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด สเต็ปเซลล แอนด เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  15,408.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  15,408.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0345

ที่กําหนด ลงวันที่  1 ตค. 65

73 วัสดุโครงการ U2T ตําบลบานเรือน 55,800.50          55,800.50       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิสหางหุนสวนจํากัด ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  55,800.50  บาท ราคาที่ตกลงจาง  55,800.50  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0365

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

74 หมึกพิมพ 3 หลอด 7,140.00           7,140.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด ไอแอมคอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  7,140.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  7,140.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0373

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

75 จางเหมาสงเสริมการตลาด 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  ศรีทองชัย นายทวี  ศรีทองชัย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลบุญนาคพัฒนา ราคาที่เสนอ  6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0732

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

76 จางเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ 9,000.00           9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ถาวรธรรม นายยุทธนา  ถาวรธรรม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลบุญนาคพัฒนา ราคาที่เสนอ  9,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0733

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

77 ซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารวิศวฯ 7,600.00           7,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  7,600.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  7,600.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0736

ที่กําหนด ลงวันที่  8 กย. 65

78 จางเหมาวิเคราะหคุณคาโภชนา 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวญาณาธิป  ศรีพรม นางสาวญาณาธิป  ศรีพรม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ราคาที่เสนอ  6,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  6,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0752

ที่กําหนด ลงวันที่  13 กย. 65

79 จางเหมาทําความสะอาดโรงเรือนไกไข 8,000.00           8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรมินทร  ธรรมชมพูเลิศ นายปรมินทร  ธรรมชมพูเลิศ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ราคาที่เสนอ  8,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PS0749

ที่กําหนด ลงวันที่  13 กย. 65

80 สารสม 9,750.00           9,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานอุดมกันทามาศ รานอุดมกันทามาศ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  9,750.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  9,750.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0302

ที่กําหนด ลงวันที่  8 กย. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

72 จางเหมาบํารุงลิฟตรายป อาคาร 84 24,000.00          24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

พรรษา ราคาที่เสนอ  24,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  24,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0004

ที่กําหนด ลงวันที่  1 ตค. 65

73 จัดทําโภชนาการผลิตภัณฑขาวเกรียบเห็ด 11,074.50          11,074.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยปฏิบัติการกลาง จํากัด บริษัท ศูนยปฏิบัติการกลาง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  11,074.50  บาท ราคาที่ตกลงจาง  11,074.50  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0261

ที่กําหนด ลงวันที่  1 สค. 65

74 ซอมแซมเคร่ืองตัดหญา 6,500.00           6,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  6,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  6,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0350

ที่กําหนด ลงวันที่  8 กย. 65

75 วัสดุโครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 55,000.00          55,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนซายน  จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

สับปะรดอินทรีย ราคาที่เสนอ  55,000.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  55,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0271

ที่กําหนด ลงวันที่  25 สค. 65

76 ซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 11,500.00          11,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอส ไฮแคร เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  11,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  11,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0351

ที่กําหนด ลงวันที่  8 กย. 65

77 น้ํายาทําความสะอาด 11,650.00          11,650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักคคลีนนิ่ง บริษัท ลักคคลีนนิ่ง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  11,650.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  11,650.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0314

ที่กําหนด ลงวันที่  13 กย. 65

78 วัสดุซอมแซมหลังคา 14,010.00          14,010.00       วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  14,010.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  14,010.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0319

ที่กําหนด ลงวันที่  14 กย. 65

79 วัสดุซอมแซมเครื่องตัดหญา 11,705.00          11,705.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย หางหุนสวนจํากัด นรงคชัย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  11,705.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  11,705.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0318

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 กย. 65

80 เปลี่ยนกระเบี้องหลังคา 13,500.00          13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย เส็งเต นายธวัชชัย เส็งเต เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  13,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0349

ที่กําหนด ลงวันที่  15 กย. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

81 เสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม ประจําป 2565 73,500.00          73,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดีไซน โบโล เซ๊ิต จํากัด บริษัท เอ็ม ดีไซน โบโล เซ๊ิต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  73,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  73,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0236

ที่กําหนด ลงวันที่  17 สค. 65

82 น้ํามันดีเซล 7000 ลิตร 248,780.00        248,780.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซิตี้ออลย หางหุนสวนจํากัด ซิตี้ออลย เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

โครงการโคกหนองนาโมเดล ราคาที่เสนอ  248,780.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  248,780.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0340

ที่กําหนด ลงวันที่  15 กย. 65

83 ซอมเครื่องถายเอกสาร 5,000.00           5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร หางหุนสวนจํากัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  5,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  5,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0390

ที่กําหนด ลงวันที่  22 กย. 65

84 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 20,000.00          20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ  เรืองสิริกุล นายภาคภูมิ  เรืองสิริกุล เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

โครงการ U2T ตําบลบานแหง ราคาที่เสนอ  20,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  20,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0729

ที่กําหนด ลงวันที่  2 กย. 65

85 วัสดุใชในแผนกอาคารสถานที่ 6,040.00           6,040.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  6,040.00  บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  6,040.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-1PO0472

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 กย. 65

86 คาบํารุงรักษาลิฟทอาคาร 80 พรรษา 22,000.00          22,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ  22,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  22,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PS0005

ที่กําหนด ลงวันที่  1 ตค. 65

87 ซอมแซมรถแทรกเตอร 8,700.00           8,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง รานพลชัยการชาง รานพลชัยการชาง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ  8,700.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,700.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-2PO0354

ที่กําหนด ลงวันที่  13 กย. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS001

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

89 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,800.00           7,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาคม  นอยเครือ นายอาคม  นอยเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,800.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,800.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS002

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS003

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS004

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  8,100.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  8,100.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS005

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  12,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS006

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

94 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพวัลย  สัตยซื่อ นางทิพวัลย  สัตยซื่อ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS007

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS008

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

96 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS009

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS010

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS011

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS012

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

100 จางเหมาทําความสะอาด 7,120.00           7,120.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีอบ สีสม นางศรีอบ สีสม เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,120.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,120.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS013

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS014

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

102 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะ นางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS015

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS016

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS017

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

105 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS018

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS019

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS020

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือจาง

108 จางเหมาทําความสะอาด 7,220.00           7,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุพิน  นอยเครือ นางยุพิน  นอยเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,220.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,220.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS021

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS022

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,320.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,320.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS023

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

111 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 14,000.00          14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรวิทย  หนอเครือคํา นายกรวิทย  หนอเครือคํา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  14,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  14,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS001

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  13,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS002

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

113 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 13,500.00          13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  13,500.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS003

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

114 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,020.00           7,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ราชเครือ นายสมบูรณ  ราชเครือ เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  7,020.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  7,020.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-FPS004

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

115 จางเหมาผูชวยนักวิจัย 15,000.00          15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน  โพธิตา นางสาวกัญญารัตน  โพธิตา เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  15,000.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  15,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 652-BPS020

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65

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

ประจําเดือน กย. 65 ราคาที่เสนอ  43,316.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง  43,316.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/ผป.2565

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 65


