แบบ สขร 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําปี
2562 (งานคลัง)
จ้างเหมาล้างทําความสะอาดและ
2 เติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
จ้างซ่อมฝ้าเพดานคณะ
3
เทคโนโลยีการเกษตร
1

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

61117341503 36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

62097012680

9,350.00 เฉพาะเจาะจง

9,350.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคาต่ําสุด

งค.001/2561 /
1/10/2562

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ936200005
/30/8/2562

นายนิคม แก้วใจ

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจ้าง123/2562 /
3/9/2562

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62013899
/3/9/2562

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

ปุ๊ก๊อบปี้

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส
ไฮแคร์เซอร์วิส

62097073129 82,000.00

82,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม แก้วใจ

4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้

62097075757 11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมหลังคาอาคารบริการ
5 วิชาการและซ่อมแซมสายล่อฟ้า
จํานวน 1 งาน

62097076961 97,145.00

97,145.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์ วงค์อ๊อด นายจักรกฤษณ์ วงค์อ๊อด

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจ้าง117/2562 /
4/9/2562

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อม
6 น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3 วัน ๆ ละ
3,350 บาท

62097082636 10,050.00

10,050.00 เฉพาะเจาะจง ประเทศ สิทธิวงศ์

ราคาต่ําสุด

62097082636/2562
/ 10/9/2562

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์แก่
7 บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ

62097087821

7,800.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ996200013
/12/9/2562

7,800.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ประเทศ สิทธิวงศ์

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทําแผ่นพับและโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน
8
การสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน 1 งาน

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

62097101752 20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ426200006
/10/9/2562

62097103242 19,800.00

19,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62013947
/28/8/2562

62097107283 24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุขทวี ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุขทวี
ขนส่งลําปาง
ขนส่งลําปาง

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62013953
/27/8/2562

จ้างค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขา
11 การ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก)

62097116116 40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62013967
/28/8/2562

จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานสถานที่
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จํากัด
(มหาชน) และบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
12 จํากัด (มหาชน)รวมค่าบริการที่พัก
อาหารทุกมื้อ รถตู้ และค่าเข้าชม
สถานที่ต่างๆตามโปรแกรม สําหรับ
17 คนเป็นเงินจํานวน 50,400 บาท

62097124250 50,400.00

50,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศศิ
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศศิ
ทราเวล

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจE46200021 /
23/8/2562

จ้างค่าจัดทํารูปเล่มวารสารวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

62097145803 37,000.00

37,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน์ แอนด์
พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน์ แอนด์
พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ156200010
/4/9/2562

จ้างค่าซ่อมแซมผนังหน้าลิฟท์
สติ๊กเกอร์ซีทรู สติ๊กเกอร์พิมพ์ลาย
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
10 วันที่ 29-31 ส.ค. 2562 จํานวน 3
วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท
9

13

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตร
14 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 3
งวด ๆ ละ 11,500 บาท
เช่าบริการการ์ดเชื่อมต่อ
15
อินเทอร์เน็ต
จ้างเหมาจัดทําของที่ระลึก จํานวน
1 รายการ
จ้างซองข้อสอบขยายข้าง ขนาด A4
17
คณะวิทยาศาสตร์
16

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

62097147285 34,500.00

62097181032 69,849.60
62097194170 10,000.00
62097195210 10,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

34,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนาตยา นาขยัน

นางนาตยา นาขยัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
69,849.60 เฉพาะเจาะจง เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง

ปุ๊ก๊อบปี้

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ประกอบการอบรมโครงการฝึก
18 ทักษะการเขียนตอบข้อสอบ
กฎหมายแบบอัตนัย จํานวน 100
เล่ม

62097214417 10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

จ้างเหมาซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม
19
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ห้องพัก
อาจารย์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

62097214537 53,300.00

53,300.00 เฉพาะเจาะจง

20 จ้างโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ

62097232070 14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์ โนทิพย์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส
ไฮแคร์เซอร์วิส
นายศุภวัฒน์ โนทิพย์

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62014023
/6/9/2562

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ866200037
/4/9/2562

ราคาต่ําสุด 62014114 /9/9/2562
ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ156200011
/3/9/2562

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ426200005
/5/9/2562

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62014149
/27/8/2562

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF26200013
/30/7/2562

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง สยามก๊อปปี้

สยามก๊อปปี้

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF26200014
/30/7/2562

62097235980 84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซเว่นดี โปรดักชั่น

ร้านเซเว่นดี โปรดักชั่น

ราคาต่ําสุด

บกศ.บสE46200010
/27/8/2562

จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
23 โดยรอบอาคารศูนย์ภาษา พร้อม
วัสดุ อุปกรณ์และค่าดูแล

62097242569 98,590.00

98,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภู การ์เด้นท์

ร้านภู การ์เด้นท์

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจE46200020
/23/8/2562

จ้างเหมาเดินสายใยแก้วนําแสงไป
ยังอาคารคณะครุศาสตร์และคณะ
24
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารใหม่

62097247884 48,899.00

48,899.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นดีพลัส ซีซีทีวี บริษัท เอ็นดีพลัส ซีซีทีวี
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16200089
/9/9/2562

จ้างซ่อมแซมห้องน้ํา จํานวน 7
รายการ

62097255673 16,400.00

16,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส
ไฮแคร์เซอร์วิส

26 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1 รายการ

62097272105

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี ทับละม่อม

จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ
27 ด้านการบริการจัดการ และระบบ
E-Office

62097275703 10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศุภกานต์ อาซา นางสาวศุภกานต์ อาซา
คาวา
คาวา

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62014234
/ 4/9/2562

จ้างล้างทําความสะอาด
28 เครื่องปรับอากาศด้วยโฟมฆ่าเชื้อ
ตึกคณะวิทยาการจัดการ

62097281198 52,050.00

52,050.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีเอส
ไฮแคร์เซอร์วิส
ไฮแคร์เซอร์วิส

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/662014240
/6/9/2562

21 จ้างโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ

62097233184

จ้างเหมาจดัท าดีวีดภีาพยนตต์น้
ฉบับประชาสมัพันธ์ มหา
22 วิทยาลยัและหลักสูตรส าหรับ
ชาวต่างชาติ ๓ ภาษา ( ไทย จีน
อังกฤษ ) พร้อมสําเนาดีวีดี

25

7,000.00

5,000.00

นายชาตรี ทับละม่อม

C26200009
/9/9/2562
บกศ.บจD46200031
ราคาต่ําสุด
/9/9/2562
ราคาต่ําสุด

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการนําไปศึกษาดูงานที่
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง
29 วัดพระธาตุลําปางหลวงจังหวัด
ลําปาง รวมค่าบริการรถบัสปรับ
อากาศ 2 ชั้น และ ค่าตั๋วเข้าชม
จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขนาด A4 คณะวิทยาศาสตร์
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน
31 สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 4
รายการ
จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง
32
Innovation Club
30

33 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้
จ้างจัดทําป้ายดําเนินการสรรหา
34 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา
จ้างสนับสนุนค่าบริการระบบไอที
35
สิส (iThesis)
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
36
สรุปผลโครงการ

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

62097282599 99,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศศิ
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศศิ
ทราเวล

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจE46200022
/26/8/2562

62097284844

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน์ แอนด์
พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน์ แอนด์
พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ156200012
/3/9/2562

27,000.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

ปุ๊ก๊อบปี้

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ426200007
/13/9/2562

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
11,235.00 เฉพาะเจาะจง
ไทย) จํากัด

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ศอศ.บจ.081/2562
/13/9/2562
วจ.2562/62014270
ราคาต่ําสุด
/10/9/2562

5,400.00

62097286951 27,000.00
62097292887 90,000.00
62097303060 11,235.00
62097308627

5,100.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

62097331195 18,190.00

18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด

62097335104 19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี ทับละม่อม

นายชาตรี ทับละม่อม

ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด

สสม.175/2562 /
11/9/2562

บกศ.บจC66200003
/16/8/2562
บกศ.บจF16200091
ราคาต่ําสุด
/3/7/2562
ราคาต่ําสุด

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทําซองข้อสอบคณะวิทยาการ
จัดการ,ค่าจ้างทํากระดาษฟลุสแก๊ป
37 ,ค่าจ้างทํากระดาษมีเส้น เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนคณะ
วิทยาการจัดการ

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

62097335896 36,500.00

36,500.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62014322
/10/9/2562

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ196200002
/13/9/2562
วจ.2562/62014260
/29/8/2562

38

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

62097345299

5,983.00

5,983.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

39

จ้างเหมาถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน
โครงการ

62097352092

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ราคาต่ําสุด

40

จ้างป้ายไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบรมฉายาลักษณ์

62097354426 11,200.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ราคาต่ําสุด

62097354725

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นพดล ยาสุวรรณ

นพดล ยาสุวรรณ

62097366437

8,000.00

นางสาว พิมพ์นาม
อานะสุข
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
15,900.00 เฉพาะเจาะจง
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
19,000.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
5,280.00 เฉพาะเจาะจง
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

นางสาว พิมพ์นาม
อานะสุข
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

41 จ้างเหมาเครื่องเสียง
จ้างซ่อมชุดการเรียนและวิจัย
พลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
จ้างโครงการรับนักศึกษาภาคปกติ
43
ปีการศึกษา 2562
42

62097369972 15,900.00

44 จ้างดําเนินงานรับนักศึกษาภาคปกติ

62097372787 19,000.00

45 จ้างดําเนินงานรับนักศึกษาภาคปกติ

62097373026

5,280.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปุ๊ก๊อบปี้

ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด

วจ.2562/62014349
/23/7/2562
บกศ.บสF162000092
/18/9/2562
บกศ.บจ296200002
/16/9/2562
62013937
/29/8/2562
62013931
/28/8/2562
62013933
/29/8/2562

ลําดั
บที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจB36200002
/13/9/2562

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56200038
/1/8/2562

จ้างถ่ายเอกสารและจัดทํารูปเล่ม
46 รายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับรับการประเมิน)

62097408083

จ้างเหมาทําอาหารกลางวันและ
47 อาหารว่าง สําหรับนักเรียน แผนก
อนุบาลและประถมฯ

62097439084 38,640.00

38,640.00 เฉพาะเจาะจง

62097440425 27,780.00

27,780.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

ปุ๊ก๊อบปี้

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจB46200006
/11/9/2562

62097446715 16,380.00

16,380.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ชมภูกูล

นางวาสนา ชมภูกูล

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56200039
/1/8/2562

62097507610 15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางก๊อบปี้ พลัส

ลําปางก๊อบปี้ พลัส

ราคาต่ําสุด

62014607
/19/8/2562

62097539682

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางโศภิษฐ์กานต์ ลําขาว นางโศภิษฐ์กานต์ ลําขาว

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
48 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เหมาทําอาหารและอาหารว่างแผนก
49
เตรียมอนุบาล
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์และ
นําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของ
50
มหาวิทยาลัยโดยสะท้อนคุณภาพ
ผ่านศิษย์เก่าและรุ่นพี่ที่กําลังศึกษา
51

จ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมเครื่อง
เสียงสําหรับจัดอบรม

52 จ้างทําวัสดุ 2 รายการ
จ้างบํารุงรักษาเครื่องคืนหนังสือ
อัตโนมัติ
จ้างเหมาตกแต่งจัดดาเครื่องสืบ
54
ชะตาและตกแต่งสถานที่
53

8,000.00

6,500.00

62097593386 21,700.00
62097596478 55,000.00
62097597054

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

ปุ๊ก๊อบปี้

นางสาวณัฐหทัย บุญมา นางสาวณัฐหทัย บุญมา
สืบ
สืบ

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง
55,000.00 เฉพาะเจาะจง
จํากัด

บริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง
จํากัด

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโชติ ไชยโลกา

นายบุญโชติ ไชยโลกา

21,700.00 เฉพาะเจาะจง

62014621
/19/9/2562
บกศ.บจF16200094
ราคาต่ําสุด
/25/9/2562
ศว 05/2562 /
ราคาต่ําสุด
26/9/2562
บกศ.บจF16200097
ราคาต่ําสุด
/25/9/2562
ราคาต่ําสุด

ลําดั
บที่

55

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทําหนังสือเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2562

56 จ้างบํารุงรักษาประตูปีกนก
จ้างเหมาแต่งหน้าการแสดง ใน
57 โครงการจัดงานมุทิตาจิต ประจําปี
2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ปี (ต.ค.
58
62-ก.ย.63)

เลขที่โครงการ

วงเงิน
งบประมาณที่
จะซื้อ

62097599605 30,000.00
62097600926 65,000.00
62097601113

5,000.00

62097649042 18,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง
65,000.00 เฉพาะเจาะจง
จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ้นติ้ง
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง
จํากัด

บกศ.บจF16200095
/25/9/2562
ศว 06/2562 /
ราคาต่ําสุด
26/9/2562

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกานต์ ฝั้นแก้ว

นายศุภกานต์ ฝั้นแก้ว

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16200096
/25/9/2562

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ก๊อบปี้

ปุ๊ก๊อบปี้

ราคาต่ําสุด

สนง 02/2563 /
30/9/2562

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

