
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

1 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,776.00           7,776.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,776.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,776.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS009

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

2 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 8,100.00           8,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS015

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นายอาคม  นอยเครือ นายอาคม  นอยเครือ

นายนิยม  ธรรมใจกุล นายนิยม  ธรรมใจกุล

นายนอย  ราชเครือ นายนอย  ราชเครือ

นายเสารคํา  กาสาย นายเสารคํา  กาสาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ลําปาง

วันที่   3    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นายจํารัส  ศรีสุวรรณ

นายสุรเดช  เจ็ดจันทึกนายสุรเดช  เจ็ดจันทึก

นางทิพวัลย  สัตยซื่อ นางทิพวัลย  สัตยซื่อ

นางศรีวัน  ขวงทิพยนางศรีวัน  ขวงทิพย



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

9 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 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 ก.พ. 66 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 ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS018

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

12 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS019

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

13 จางเหมาทําความสะอาด 7,027.00           7,027.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,027.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,027.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS020

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

14 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS023

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร นางอุบลรัตน  ยศสุรินทร

นางทัศนีย  ใจมาบุตร นางทัศนีย  ใจมาบุตร

รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นางสาคร  สอนบุญเรืองนางสาคร  สอนบุญเรือง

นางสุพรรณ  ตาบุตรนางสุพรรณ  ตาบุตร

นางศรีอบ สีสมนางศรีอบ สีสม

นางอมราพร  ใจโน นางอมราพร  ใจโน

นางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะนางพรรรธิภา  หมื่นจันทรตะ

นางสาวบุศรินทร  ภูมิเสมา นางสาวบุศรินทร  ภูมิเสมา

นางจําเนียร  มัชชะ นางจําเนียร  มัชชะ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

18 จางเหมาทําความสะอาด 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 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 ก.พ. 66 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 ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,320.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,320.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS029

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

23 จางเหมาทําความสะอาด 7,027.00           7,027.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 7,027.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 7,027.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS030

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

24 จางเหมางานฟารมสุกรระบบปด 14,500.00          14,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 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 ก.พ. 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 ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 13,500.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 13,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS004

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ

นางยุพิน  นอยเครือ นางยุพิน  นอยเครือ

นางอรัญญา  รักษาทรัพย นางอรัญญา  รักษาทรัพย

นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร นางศรีวรรณ  คําฟูบุตร

นางมาณี  ปญญายืน นางมาณี  ปญญายืน

นางแววดาว  ปญญายืน นางแววดาว  ปญญายืน

นางศรีวรรณ  พลอยไธสง นางศรีวรรณ  พลอยไธสง

นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน นายภาณุวัฒน  สิทธิจีน

นายกรวิทย  หนอเครือคํา นายกรวิทย  หนอเครือคํา

นายดํารงฤทธิ์  สุโท นายดํารงฤทธิ์  สุโท



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

27 จางเหมาดูแลภูมิทัศน 7,320.00           7,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 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       e-bidding เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

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

ที่กําหนด ลงวันที่  30 กย. 65

29 จางเหมาผูชวยนักวิจัย 15,000.00          15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ประจําเดือน ก.พ. 66 ราคาที่เสนอ 15,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO026

ที่กําหนด ลงวันที่ 8 ธค. 65

30 วัสดุใชในแผนกอาคารสถานที่ จํานวน 8 รายการ 7,580.00           7,580.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,580.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,580.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO112

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 มค. 66

31 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 44 รายการ 20,996.50          20,996.50       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 20,996.50      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,996.50      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO108

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มค. 66

32 วัสดุการเรียนการสอน (บอรดเกมธุรกิจ)  จํานวน 7 กลอง 17,500.00          17,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 17,500.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 17,500.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0109

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 มค. 66

33 สารสมขุน 21 กระสอบ 13,650.00          13,650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 13,650.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,650.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO011

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 มค. 66

34 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 9,560.00           9,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,560.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 9,560.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS101

ที่กําหนด ลงวันที่ 26 ธค. 65

35 จางเหมารถตูไมประจําทางไปนิเทศนักศึกษา 5,400.00           5,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,400.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,400.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0175

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มค. 66

บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา บจก.รักษาความปลอดภัยฟารมา

นางสาวกัญญารัตน โพธิตา นางสาวกัญญารัตน โพธิตา

นายสมบูรณ  ราชเครือ นายสมบูรณ  ราชเครือ

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

รานอุดมกันทามาศ รานอุดมกันทามาศ

รานเสด็จวัสดุกอสราง รานเสด็จวัสดุกอสราง

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

บริษัท ฟนไดว เอ็ดดูเคชั่น จํากัด บริษัท ฟนไดว เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

นายสงา เตชะกัน นายสงา เตชะกัน



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

36 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ 7,000.00           7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,000.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO011

ที่กําหนด ลงวันที่ 27 มค. 66

37 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ 8,740.00           8,740.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,740.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,740.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO012

ที่กําหนด ลงวันที่ 25 มค. 66

38 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,000.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO007

ที่กําหนด ลงวันที่  23 มค. 66

39 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 8,380.00           8,380.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,380.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,380.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0006

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มค. 66

40 วัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 8,747.00           8,747.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,747.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,747.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0005

ที่กําหนด ลงวันที่ 23 มค. 66

41 วัสดุการเรียนการสอน  จํานวน  21 รายการ 40,000.00          40,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 40,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 40,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO011

ที่กําหนด ลงวันที่ 24 มค. 66

42 ถายเอกสาร จํานวน  14000  แผน 7,000.00           7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,000.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO010

ที่กําหนด ลงวันที่ 24 มค. 66

43 จางตรวจวัดการเผยแพรแปลกปลอม+ทดสอบวิทยุ 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 6,000.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 6,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PS015

ที่กําหนด ลงวันที่ 21 ธค. 65

44 ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิเคราะหและควบคุมอาหารฯ 3,199,300.00      3,199,300.00   e-bidding เปนผูมีคุณสมบัติ สัญญาเลขที่

ราคาที่เสนอ 3,199,300.00  บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,199,300.00  บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.2/งปม.2566

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 พย. 65

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส หจก. ไอแอมคอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รานทวีการชาง รานทวีการชาง

หางหุนสวนจํากัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร หางหุนสวนจํากัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร

หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด เดสกทอป คอมพิวเตอร

ราน SP วัสดุสํานักงาน เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ราน SP วัสดุสํานักงาน เครื่องใชเบ็ดเตล็ด

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

รานพีซีออเรนทลําปาง รานพีซีออเรนทลําปาง

หจก. เค อาร ดีโมไบล แลบ หจก. เค อาร ดีโมไบล แลบ

บริษัท ไซมาสเตอร จํากัด บริษัท ไซมาสเตอร จํากัด



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

45 ปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 576,000.00        576,000.00     e-bidding เปนผูมีคุณสมบัติ สัญญาเลขที่

(งวดที่ 1) ราคาที่เสนอ 576,000.00    บาท ราคาที่ตกลงจาง 576,000.00    บาท ตรงตามเงื่อนไข มทร.ลป.3/งปม.2566

ที่กําหนด ลงวันที่ 11 มค. 66

46 หมึกถายเอกสาร จํานวน 1 หลอด 7,500.00           7,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 7,500.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,500.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO013

ที่กําหนด ลงวันที่ 31 มค. 66

47 จางเหมาประชาสัมพันธมหกรรมงานวิจัย 10,000.00          10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 10,000.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 10,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0119

ที่กําหนด ลงวันที่ 28 ธค. 65

48 ซอมแซมระบบสูบน้ําเขาบอ 10,486.00          10,486.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 10,486.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 10,486.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0176

ที่กําหนด ลงวันที่ 29 ธค. 65

49 ซอมแซมเคร่ืองตัดหญา 8,830.00           8,830.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,830.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,830.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PS0082

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

50 วัสดุสํานักงาน จํานวน 22  รายการ 14,370.00          14,370.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 14,370.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,370.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO026

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 กพ. 66

51 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 14 รายการ 15,560.00          15,560.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 15,560.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,560.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0114

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 กพ. 66

52 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 20 รายการ 31,000.00          31,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 31,000.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 31,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0115

ที่กําหนด ลงวันที่ 2 กพ. 66

53 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 8  รายการ 9,782.00           9,782.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,782.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 9,782.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0023

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 กพ. 66

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

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

รานพลการชาง รานพลการชาง

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

หางหุนจํากัด ออพติมัส คอนสตรัคชั่น หางหุนจํากัด ออพติมัส คอนสตรัคชั่น

รานไอ ออพฟศ รานไอ ออพฟศ

ฅนลําปางดอทคอม ฅนลําปางดอทคอม

รานแลปซัพพลาย รานแลปซัพพลาย

รานแลปซัพพลาย รานแลปซัพพลาย

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

54 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 8  รายการ 5,000.00           5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,000.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,000.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0022

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 กพ. 66

55 วัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ 9,866.00           9,866.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 9,866.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,866.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0021

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 กพ. 66

56 วัสดุสํานักงาน จํานวน 13  รายการ 5,200.00           5,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,200.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,200.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0027

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 กพ. 66

57 วัสดุสํานักงาน จํานวน  11  รายการ 5,006.00           5,006.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,006.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,006.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0020

ที่กําหนด ลงวันที่ 10 กพ. 66

58 วัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 8,750.00           8,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,750.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,750.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0024

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 กพ. 66

59 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 8,745.00           8,745.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 8,745.00        บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,745.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0025

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 กพ. 66

60 ยิสต (โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 44,000.00          44,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 44,000.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 44,000.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0056

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

61 วัสดุการเรียนการสอน จํานวน 9 รายการ 24,375.00          24,375.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 24,375.00      บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 24,375.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0036

ที่กําหนด ลงวันที่ 15 กพ. 66

62 จางเหมาตรวจสอบคุณสมบัติคุณภาพจุลินทรีย 30,800.00          30,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบจางเลขที่

ราคาที่เสนอ 30,800.00      บาท ราคาที่ตกลงจาง 30,800.00      บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-2PO0117

ที่กําหนด ลงวันที่ 4 มค. 66

รานทวีการชาง รานทวีการชาง

รานเอส เค พานิช รานเอส เค พานิช

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง

นวมลวรรณ  ศิริมา นวมลวรรณ  ศิริมา

หจก.เดสกทอป คอมพิวเตอร หจก.เดสกทอป คอมพิวเตอร

นายพีรเดช  ปานใจ นายพีรเดช  ปานใจ

หจก.แอลพี ออพฟศ หจก.แอลพี ออพฟศ

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

ราน SP วัสดุสํานักงาน เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ราน SP วัสดุสํานักงาน เครื่องใชเบ็ดเตล็ด



เลขที่และวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก หรือขอตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจาง

63 วัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 5,200.00           5,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เปนผูมีคุณสมบัติ ใบสั่งซื้อเลขที่

ราคาที่เสนอ 5,200.00        บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,200.00       บาท ตรงตามเงื่อนไข 662-1PO0027

ที่กําหนด ลงวันที่ 13 กพ. 66

รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง


