
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

1 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 8,100.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 8,100.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS009

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

2 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS014

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

8 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS015

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นายสุรเดช  เจ็ดจันทึกนายสุรเดช  เจ็ดจันทึก

นางทิพวัลย  สัตยซื่อ นางทิพวัลย  สัตยซื่อ

นางศรีวัน  ขวงทิพยนางศรีวัน  ขวงทิพย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันที่   2    เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ

นายอาคม  นอยเครือ นายอาคม  นอยเครือ

นายนิยม  ธรรมใจกุล นายนิยม  ธรรมใจกุล

นายนอย  ราชเครือ นายนอย  ราชเครือ

นายเสารคํา  กาสาย นายเสารคํา  กาสาย



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

9 จางเหมาทําความสะอาด 7,015.00           7,015.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,015.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,015.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS016

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

10 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS017

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

11 จางเหมาทําความสะอาด 6,405.00           6,405.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 6,405.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,405.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS018

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

12 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS019

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

13 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS022

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

16 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS081

ที่กําหนด ลงวันที่  1 ธันวาคม 65

17 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS023

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นางศรีอบ สีสมนางศรีอบ สีสม

นางอมราพร  ใจโน นางอมราพร  ใจโน

นางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะนางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะ

นางสาวบุศรินทร  ภูมิเสมา นางสาวบุศรินทร  ภูมิเสมา

นางจําเนียร  มัชชะ นางจําเนียร  มัชชะ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นางสาคร  สอนบุญเรืองนางสาคร  สอนบุญเรือง

นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร

นางทัศนีย  ใจมาบุตร นางทัศนีย  ใจมาบุตร

นางสุพรรณ  ตาบุตรนางสุพรรณ  ตาบุตร

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

18 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS025

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

19 จางเหมาทําความสะอาด 6,405.00           6,405.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 6,405.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,405.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS026

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

20 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS029

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

23 จางเหมาทําความสะอาด 7,015.00           7,015.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 7,015.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,015.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS030

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

24 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 14,500.00          14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 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 ม.ค. 66 ราคาที่เสนอ 40,436.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 40,436.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.1/ผป.2566

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

29 วัสดุใชในงานฟารมสุกรขุน 12,450.00          12,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ราคาที่เสนอ 12,450.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,450.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0026

ที่กําหนด ลงวันที่ 8 ธค. 65

30 วัสดุใชในอาคารสถานที่ 7,500.00           7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,500.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,500.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0005

ที่กําหนด ลงวันที่ 7 พย. 65

31 ถุงขยะดํา 6,240.00           6,240.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,240.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,240.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0038

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 ธค. 65

32 วัสดุใชในอาคารสถานที่ 9,941.00           9,941.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,941.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,941.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0017

ที่กําหนด ลงวันที่ 21 พย. 65

33 วัสดุใชในงาน วช. 9,503.00           9,503.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,503.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,503.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0040

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

34 ซอมแซมหองน้ําอาคารเอนกประสงค 174,773.80        174,773.80     วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 174,773.80    บาท ราคาที่ตกลงจาง 174,773.80    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0077

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 ธค. 65

35 วัสดุใชในงาน วช. 30,000.00          30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 30,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0032

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 พย. 65

รานทวีการชาง รานทวีการชาง

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง

บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง

หจก. ทีทีเอส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส หจก. ทีทีเอส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา

บริษัท การุณ บราเธอร จํากัด บริษัท การุณ บราเธอร จํากัด

นายสมบูรณ  ราชเครือ นายสมบูรณ  ราชเครือ

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

36 โมเดลเรซ่ิน ของที่ระลึก 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,000.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0025

ที่กําหนด ลงวันที่ 8 ธค. 65

37 วัสดุสํานักงานงาน วช. 8,752.00           8,752.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,752.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,752.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0060

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

38 วัสดุใชในงาน วช. 8,068.00           8,068.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,068.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,068.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0061

ที่กําหนด ลงวันที่  4 มค. 66

39 วัสดุสํานักงานใชในงาน วช. 8,790.00           8,790.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,790.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,790.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0062

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

40 วัสดุสํานักงานใชในงาน วช. 9,356.00           9,356.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,356.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,356.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0063

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

41 วัสดุสํานักงานใชในงาน วช. 5,660.00           5,660.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,660.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,660.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0041

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 ธค. 65

42 วัสดุใชในงาน วช. ถุงขยะ 34,395.00          34,395.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 34,395.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 34,395.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0053

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

43 แผนพับ สมุดโนต 38,000.00          38,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 38,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 38,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0033

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธค. 65

44 ถุงผาดิบ 31,000.00          31,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 31,000.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 31,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0047

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 ธค. 65

บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด นากวมการพิมพ หางหุนสวนจํากัด นากวมการพิมพ

รานเค เอ คัลเลอร รานเค เอ คัลเลอร

หจก.เดสกทอปคอมพิวเตอร หจก.เดสกทอปคอมพิวเตอร

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง

บริษัท เฉินกง พีเค แมชชินทรูล จํากัด บริษัท เฉินกง พีเค แมชชินทรูล จํากัด

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

45 โปสเตอร สูจิบัตร 20,500.00          20,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 20,500.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0047

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

46 กระบอกน้ําฟางขาว 50,000.00          50,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 50,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 50,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0037

ที่กําหนด ลงวันที่ 22 ธค. 65

47 ปากกาลูกลื่น 30,000.00          30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 30,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0045

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

48 กระเปาผามัดยอมสีธรรมชาติ 100 ใบ 20,000.00          20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 20,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0049

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

49 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ 17,000.00          17,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 17,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 17,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0054

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

50 ซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3 เครื่อง 44,000.00          44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 44,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 44,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0079

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 ธค. 65

51 ไวนิล Roll up 14,880.00          14,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 14,880.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,880.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0051

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

52 ชุดมาสคอตไก 31,500.00          31,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 31,500.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 31,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0010

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธค. 65

53 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 110,537.00        110,537.00     วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 110,537.00    บาท ราคาที่ตกลงจาง 110,537.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0084

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 ธค. 65

บริษัท อารตรูม คลีเอทีฟ แอนด ดีไซน จํากัดบริษัท อารตรูม คลีเอทีฟ แอนด ดีไซน จํากัด

บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด บริษัท ไทยมาสคอต จํากัด

หางหุนสวนจํากัด มีเดีย พีอาร หางหุนสวนจํากัด มีเดีย พีอาร

นางสาวนริศษา วัดอุด นางสาวนริศษา วัดอุด

รานออมบรรณกิจ รานออมบรรณกิจ

หจก. พีเอส ไฮแคร เซอรวิส หจก. พีเอส ไฮแคร เซอรวิส

หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง หจก.ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จํากัด บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พรชนันทพาณิชย หางหุนสวนจํากัด พรชนันทพาณิชย

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

54 ซอมแซมผามานอลูมิเนียม 10,790.00          10,790.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 10,790.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,790.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0080

ที่กําหนด ลงวันที่ 19 ธค. 65

55 จางเหมาทําบูช งานวช. 70,000.00          70,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 70,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 70,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0083

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

56 วัสดุใชในงาน วช.   รายการ 53,850.00          53,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 53,850.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 53,850.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0044

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

57 วัสดุสํานักงานใชในงาน วช. 9 รายการ 6,005.00           6,005.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,005.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,005.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0042

ที่กําหนด ลงวันที่ 24 ธค. 65

58 วัสดุใชในโครงการ  3 รายการ 37,500.00          37,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 37,500.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 37,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0050

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

59 ถายเอกสาร 23,572.00          23,572.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 23,572.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 23,572.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0080

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

60 วัสดุไฟฟาใชในงาน วช. 36,100.00          36,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 36,100.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 36,100.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0039

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

61 สติ๊กเกอร ปาย 5,280.00           5,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,280.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,280.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0081

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 ธค. 65

62 ซอมเครื่องปรับอากาศ 6,500.00           6,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,500.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,500.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0126

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส

รานบีเอสดีไซน รานบีเอสดีไซน

หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

หจก.เดสกทอปคอมพิวเตอร หจก.เดสกทอปคอมพิวเตอร

รานพีซีออเรนทลําปาง รานพีซีออเรนทลําปาง

รานมานทิพย รานมานทิพย

บริษัท อารตรูม คลีเอทีฟ แอนด ดีไซน จํากัดบริษัท อารตรูม คลีเอทีฟ แอนด ดีไซน จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส หางหุนสวนจํากัด พีเอสไฮแครเซอรวิส

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

63 ปรับปรุงหองรับรองอาคารเอนกประสงค 36,166.00          36,166.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 36,166.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 36,166.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0127

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

64 วัสดุและอุปกรณไฟฟา 30,000.00          30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 30,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0043

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 ธค. 65

65 โลจานเซรามิก 20,330.00          20,330.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 20,330.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,330.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0048

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 ธค. 65

66 วัสดุใชในโครงการพัฒนาคนนักวิชาชีพที่เนนปฏิบัติ 12,800.00          12,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 12,800.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,800.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0065

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 มค. 66

67 วัสดุใชในโครงการพัฒนาคนนักวิชาชีพที่เนนปฏิบัติ 17,411.20          17,411.20       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 17,411.20      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 17,411.20      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0084

ที่กําหนด ลงวันที่ 16 มค.66

68 กระบอกน้ําสูญญากาศ 30 ใบ 13,500.00          13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 13,500.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0100

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

69 เวทีกระเบื้องยาง 2 อัน 18,089.42          18,089.42       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 18,089.42      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 18,089.42      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0087

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 ธค. 65

70 เผยแพรสปอรต 13,653.20          13,653.20       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบจางซ้ือเลขที่

ราคาที่เสนอ 13,653.20      บาท ราคาที่ตกลงจาง 13,653.20      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0087

ที่กําหนด ลงวันที่ 14 ธค. 65

71 อาหารไกไข 40 กระสอบ 21,600.00          21,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 21,600.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 21,600.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0010

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 ธค. 65

หจก.ทีทีเอส โซลูชั่น แอนด เซฮรวิส หจก.ทีทีเอส โซลูชั่น แอนด เซฮรวิส

บริษัท อสมท. จํากวัด บริษัท อสมท. จํากวัด

รานขาวเกษตร รานขาวเกษตร

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

รานเตียเฮงฮง รานเตียเฮงฮง

รานพีพีดีไซน รานพีพีดีไซน

บริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จํากัด บริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จํากัด

บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จํากัด บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จํากัด

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง


