
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

1 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,476.00           7,476.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,476.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,476.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS009

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

2 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 8,100.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,100.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS010

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

3 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 8,100.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,100.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS011

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

4 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 8,100.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,100.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS012

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

5 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           7,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,700.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,700.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS013

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

6 จางเหมาพนักงานขับรถ 12,000.00          12,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 12,000.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 12,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS008

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

7 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS014

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

8 จางเหมาทําความสะอาด 6,756.00           6,756.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 6,756.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,756.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS015

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นายเสารคํา  กาสาย นายเสารคํา  กาสาย

นายสุรเดช  เจ็ดจันทึกนายสุรเดช  เจ็ดจันทึก

นางทิพวัลย  สัตยซื่อ นางทิพวัลย  สัตยซื่อ

นางศรีวัน  ขวงทิพยนางศรีวัน  ขวงทิพย

นายอาคม  นอยเครือ นายอาคม  นอยเครือ

นายนิยม  ธรรมใจกุล นายนิยม  ธรรมใจกุล

นายนอย  ราชเครือ นายนอย  ราชเครือ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันที่   12    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

9 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS016

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

10 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS017

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

11 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS018

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

12 จางเหมาทําความสะอาด 7,038.00           7,038.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,038.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,038.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS019

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

13 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS020

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

14 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS021

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

15 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS022

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

16 จางเหมาทําความสะอาด 6,756.00           6,756.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 6,756.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,756.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS024

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

17 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS023

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นางสาคร  สอนบุญเรืองนางสาคร  สอนบุญเรือง

นางศรีอบ สีสมนางศรีอบ สีสม

นางอมราพร  ใจโน นางอมราพร  ใจโน

นางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะนางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะ

นางฑิติภรณ  คําปงใจ นางฑิติภรณ  คําปงใจ

นางจําเนียร  มัชชะ นางจําเนียร  มัชชะ

นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร

นางทัศนีย  ใจมาบุตร นางทัศนีย  ใจมาบุตร

นางสุพรรณ  ตาบุตรนางสุพรรณ  ตาบุตร

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

18 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS025

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

19 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS026

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

20 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS027

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

21 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS028

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

22 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS029

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

23 จางเหมาทําความสะอาด 7,038.00           7,038.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,038.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,038.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS030

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

24 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 14,500.00          14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 14,500.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 14,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS003

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

25 จางเหมางานฟารมไกระบบปด 14,500.00          14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 14,500.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 14,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS005

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

26 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 13,500.00          13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 13,500.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 13,500.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS004

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน

นายกรวิทย  หนอเครือคํา นายกรวิทย  หนอเครือคํา

นายดํารงฤทธิ์  สุโท นายดํารงฤทธิ์  สุโท

นางยุพิน  นอยเครือ นางยุพิน  นอยเครือ

นางอรัญญา  รักษาทรัพย นางอรัญญา  รักษาทรัพย

นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร

นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน

นางแววดาว  ปญญายืน นางแววดาว  ปญญายืน

นางศรีวรรณ  พลอยไธสง นางศรีวรรณ  พลอยไธสง

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

27 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 7,320.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS002

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

28 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 40,436.00          40,436.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ตค. 65 ราคาที่เสนอ 40,436.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 40,436.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/ผป.2566

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

29 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9  รายการ 15,279.00          15,279.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ราคาที่เสนอ 15,279.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 15,279.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0011

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 พย. 65

30 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 14,550.00          14,550.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ราคาที่เสนอ 14,550.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 14,550.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0015

ที่กําหนด ลงวันที่ 17 พย. 65

31 วัสดุสํานักงาน  จํานวน  9  รายการ 9,500.00           9,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,500.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 9,500.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0020

ที่กําหนด ลงวันที่ 25 พย. 65

32 ซอมเครื่องปรับอากาศอาคาร 12,200.00          12,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

วิทยบริการ 84 พรรษา ราคาที่เสนอ 12,200.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 12,200.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0072

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธค. 65

33 ซอมลิฟทอาคารวิทยบริการ 23,005.00          23,005.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

84 พรรษา ราคาที่เสนอ 23,005.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 23,005.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0032

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 ตค. 65

34 จางเหมาผูชวยนักวิจัย 30,000.00          30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ราคาที่เสนอ 30,000.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 30,000.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0076

ที่กําหนด ลงวันที่ 6 ธค. 65

35 ซอมรถยนต นข.3720 8,420.00           8,420.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,420.00     บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,420.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0039

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 พย. 65

รานพิภพอะไหล รานพิภพอะไหล

บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เซอรวิส บริษัท แอล เอลิเวเตอร แอนด เซอรวิส

รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รานธนวัฒนไฟฟาแอรเซอรวิส รานธนวัฒนไฟฟาแอรเซอรวิส

นางสาวกัญญารัตน โพธิตา นางสาวกัญญารัตน โพธิตา

บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

นายสมบูรณ  ราชเครือ นายสมบูรณ  ราชเครือ

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

36 อาหารไกไข 40 กระสอบ 21,200.00          21,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 21,200.00   บาท ราคาที่ตกลงจาง 21,200.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0010

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธค. 65

รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง


