แบบ สขร 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

425,028.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.นิวเคลียร
ซัพพลาย

หจก.นิวเคลียร
ซัพพลาย

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.14/2563
15/04/2563

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเจนจิรา
ขุนเทา

นางสาวเจนจิรา
ขุนเทา

ราคาต่ําสุด

001/2563 31/03/2563

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

1

จางปรับปรุงสายลอฟาอาคารศูนย
คอมพิวเตอร

63037304449

425,028.00

63037547176

จางเหมาบริการรายบุคคล
2 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป จํานวน 6 เดือน

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

3

จางเหมาบริการรายบุคคล
ตําแหนงคนสวน จํานวน 6 เดือน

63037615316

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายศรายุทธ วงศ นายศรายุทธ วงศ
ปนงาว
ปนงาว

ราคาต่ําสุด

009/2563 02/04/2563

4

เชาเครื่องถายเอกสาร พรอมหมึก
จํานวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63)

63037618193

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานลําปางกอบป รานลําปางกอบป
พลัส
พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ656300009
02/01/2563

จางเหมาปรับปรุงหองศูนยเอกสาร
5 และอักษรโบราณลานนา สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

63047022216

201,200.00

201,200.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
พีเอสไฮแครเซอรวิส พีเอสไฮแครเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.19/2563
21/04/2563

จางเหมาทําอาหารวางและอาหาร
6 กลางวันแผนกอนุบาลและประถม
(เดือนมีนาคม 2563)

63047032534

19,600.00

19,600.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56300045
28/02/2563

จางเหมาทําอาหารวางและอาหาร
กลางวันแผนกเตรียมอนุบาล

63047033408

15,990.00

15,990.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ชมภูกูล นางวาสนา ชมภูกูล

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56300046
28/02/2563

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
96,000.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางบรรณกิจพ ลําปางบรรณกิจพ
ริ้นติ้ง
ริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

อว 0613.13.1/80
01/04/2563

ราคาต่ําสุด

27/12/2562

7

จางจัดทํารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและประชุม
8
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประจําป 2562

63047033840

96,000.00

จางเหมาบริการเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ตําแตงเจาหนาที่ทั่วไป

63047035404

9,750.00

9

9,750.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุลชา นที

น.ส.ภัสสร อุนผูก

นางกุลชา นที

น.ส.ภัสสร อุนผูก

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางเหมาบริการเจาหนาที่
10 ปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และพัสดุ ปฏิบัติการ
จางซอมปมเครื่องระเหยแหงแบบ
11 หมุน 62.003.013.111 ศูนย
วิทยาศาสตรฯ

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

63047041653

15,000.00

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศพร ศรีวาลา น.ส.ทัศพร ศรีวาลา

ราคาต่ําสุด

002/2563 27/12/2562

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

63047041931

9,413.00

9,413.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ
เคมีภัณฑ จํากัด

63047042635

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ236300003
31/01/2563

จางเหมาบริการเจาหนาที่
13 ปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

63047045039

9,750.00

9,750.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัสสร อุนผูก

น.ส.ภัสสร อุนผูก

ราคาต่ําสุด

001/2563 31/01/2563

จางจางเหมาทํากระเปาแคสวาส
14 พรอมสกรีน จํานวน 150 ใบ คณะ
วิทยาศาสตร

63047046482

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอดิสร รมคํา

นายอดิสร รมคํา

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300007
04/03/2563

63047047481

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอนก ศรีแป
งวงศ

นายเอนก ศรีแป
งวงศ

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ696300002
02/04/2563

จางเหมาบริการเจาหนาที่
16 ปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และพัสดุ ปฏิบัติการ

63047047586

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศพร ศรีวาลา น.ส.ทัศพร ศรีวาลา

ราคาต่ําสุด

002/2563 31/01/2563

จางเหมาบริการเจาหนาที่
17 ปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาที่
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน

63047050927

9,750.00

จางเหมาบริการเจาหนาที่
18 ปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และพัสดุ ปฏิบัติการ

63047052322

15,000.00

12

15

จางถายเอกสาร จํานวน 8 รายการ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

จางจางเหมาคาแรงปรับปรุงหอง
1019

9,750.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัสสร อุนผูก

บริษัท เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ
เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ256300009
27/02/2563

น.ส.ภัสสร อุนผูก

ราคาต่ําสุด

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศพร ศรีวาลา น.ส.ทัศพร ศรีวาลา

ราคาต่ําสุด

001/2563 28/02/2563

002/2563 28/02/2563

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางซอมเครื่องถายเอกสารระบบ
19 ดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี) ยี่หอ Konica
Minolta C454e จํานวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ

63047066062

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

16,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
แอลพีไฮเทคเซ็น แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร
เตอร

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300030
09/04/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300027
09/04/2563

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

จางติดสติ๊กเกอรฝา จํานวน 4
20
รายการ

63047067258

5,200.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
5,200.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

จางถายเอกสารประกอบการอบรม
21 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู

63047101783

7,720.00

7,720.00 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300028
10/03/2563

จางถายเอกสารประกอบการอบรม
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

63047102494

5,790.00

5,790.00 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300029
10/03/2563

จางถายเอกสารประกอบการอบรม
23 การออกแบบวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู

63047102878

11,580.00

11,580.00 เฉพาะเจาะจง

รานลําปางกอบป รานลําปางกอบป
พลัส
พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300030
10/03/2563

จางถายเอกสารประกอบการอบรม
24 การเสริมศักยภาพนักศึกษา
วิชาชีพครู

63047103234

5,790.00

5,790.00 เฉพาะเจาะจง

รานลําปางกอบป รานลําปางกอบป
พลัส
พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300031
10/03/2563

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง081/2563
03/04/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ676300005
07/04/2563

22

จางทําปายหองประชุมอาคาร
25
สนอ.และอาคาร 45

63047104369

38,080.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
38,080.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

จางซอมครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ
จํานวน ๑ รายการ สาขาวิชา
26
เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

63047111553

6,700.00

6,700.00 เฉพาะเจาะจง รานนทีแอรลาํ ปาง รานนทีแอรลําปาง

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

27

จางซอมเครื่องออกกําลังกาย
จํานวน 8 รายการ

63047123126

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุฬาณี เครือน
อ นางจุฬาณี เครือน
อ

ราคาต่ําสุด

C36300004 07/04/2563

28

จางจางเหมาวัสดุฝกอบรม จํานวน
9 รายการ

63047126077

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางกอบปพลัส ลําปางกอบปพลัส

ราคาต่ําสุด

63006763 09/03/2563

จางจางเหมาลงพื้นที่วิเคราะห
สังเคราะห ประเมินคาและกําหนด
29 เปาหมายเพื่อสรางรายได ลด
รายจายใหกับกลุมตางๆ บานผา
แดง จ.ลําปาง

63047141454

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพรรษา
ภูมิบริสุทธิ์

นางสาวสุพรรษา
ภูมิบริสุทธิ์

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300012
27/03/2563

จางคาจางเหมาออกแบบและผลิต
30 บรรจุภัณฑ จํานวน 5 บรรจุ
ภัณฑ ๆ ละ 10,000 บาท

63047144948

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

รักพิมพ

รักพิมพ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ916300003
05/03/2563

จางจางเหมาบริการเปลี่ยนยาง
รถยนตทะเบียน นข-4140 ลําปาง
31
และ นข 3164 ลําปาง เนื่องจาก
เสื่อมสภาพจากการใชงาน

63047152141

25,200.00

25,200.00 เฉพาะเจาะจง

เจนวิทยมอเตอร

เจนวิทยมอเตอร

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย060
08/04/2563

32 จางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง

63047156731

6,600.00

6,600.00 เฉพาะเจาะจง

มยุเรศ สมปาน

มยุเรศ สมปาน

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300032
27/02/2563

ราคาต่ําสุด

C26300002
07/04/2563

จางซอมเครื่องถายเอกสารฯ
33
จํานวน 1 รายการ

63047160282

38,000.00

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
38,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส เทคนิค เซ็น เอส เทคนิค เซ็น
เตอร
เตอร

34 จางเหมาขนเศษกิ่งไม

63047161047

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประพันธ
ชมภูกูล

นายประพันธ
ชมภูกูล

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง087/2563
13/04/2563

63047161073

97,000.00

97,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประพันธ
ชมภูกูล

นายประพันธ
ชมภูกูล

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง083/2563
10/04/2563

35

จางเหมาขนยายกองดินขนและ
ปรับพื้นที่

ลําดับ
ที่

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

เลขที่โครงการ

จางซอมแซมและขยายชั้นวาง
36 สารเคมี จํานวน 1 รายการ
สาขาวิชาเคมีประยุกต (ป.โท)

63047165606

9,400.00

9,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายพุฒ เสมอวงศ นายพุฒ เสมอวงศ
ทิพย
ทิพย

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ306300002
18/03/2563

จางซอม Hotplate เลขครุภัณฑ
43.14.02.044-045, เครื่องอังไอน้ํา
37
เลขครุภัณฑ 43.14.03.070
พรอมคาแรง สาขาวิชาเคมี

63047206435

6,580.00

6,580.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิศาล อุตวงศ นายวิศาล อุตวงศ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ266300002
03/04/2563

จางงานจางลงพื้นที่เก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑพรอมวิเคราะหหาสาร
38
ตกคางในผลิตภัณฑจํานวน 52
ตัวอยาง

63047214498

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

ราคาต่ําสุด

63006862
10/04/2563

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง087/2563
13/04/2563

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

จางทําสติกเกอรในลิฟตโดยสาร
39 อาคาร สนอ.อาคารโอฬารและ
อาคารเรียน 45

63047216077

7,600.00

40 จางจัดทํากระเปา

63047223343

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานทองปาน

รานทองปาน

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300033
13/03/2563

63047236505

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายไชยันต มลสุ

นายไชยันต มลสุ

ราคาต่ําสุด

63006843 10/04/2563

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ326300039
13/04/2563

41

จางจางเหมาตรวจเช็คซอมแอร
จํานวน 4 รายการ

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
7,600.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

จางทําผาคลุมโตะแบบเฉพาะคลุม
42 หนาโตะดานหนา ขนาด 1.50
เมตรx0.75 เมตร จํานวน 45 ตัว

63047250001

27,000.00

รานศรีกัญญา โดย รานศรีกัญญา โดย
27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญญา นางสาว ธัญญา
รัตน มะก่ําเทศ
รัตน มะก่าํ เทศ

43

จางจางเหมาทําปายอะคริลิก
คณะวิทยาศาสตร

63047251830

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300013
19/03/2563

44

จางจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตร

63047252417

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300014
19/03/2563

ลําดับ
ที่

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

เลขที่โครงการ

จางงานจางเกมารวบรวมและ
บันทึกขอมูล โครงการศึกษาความ
45
พึงพอใจฯ เทศการทองเที่ยวแม
เมาะ ครั้งที่ 15

63047253475

47,800.00

47,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวภาณุหทัย นางสาวภาณุหทัย
ธิวงศษา
ธิวงศษา

ราคาต่ําสุด

วจ.กท.004/2563
18/11/2562

จางเหมาทําระบบปลั๊กไฟเดิน
46 ระบบสายไฟฟาสําหรับโตะ
ปฏิบัติการเคมี ศูนยวิทยาศาสตรฯ

63047266037

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายวิศาล อุตวงศ นายวิศาล อุตวงศ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ256300010
03/04/2563

บริษัท จันวาณิชย บริษัท จันวาณิชย
32,100.00 เฉพาะเจาะจง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

63006903 13/03/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ256300011
09/04/2563

ราคาต่ําสุด

วจ.กท.005/2563
11/12/2562

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

47 จางดําเนินงานรับนักศึกษาภาคปกติ

63047266359

32,100.00

จางเหมาซอมตูดูดควันสารเคมี
เลขครุภัณฑ 44.11.02.005

63047266493

6,780.00

6,780.00 เฉพาะเจาะจง

จางคาถายเอกสารสรุปผลและเขา
เลมรายงาน โครงการวิจัย
49
การศึกษาความพีงพอใจฯ แมเมาะ
ครั้งที่ 15

63047266708

12,330.00

12,330.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

63006891 03/04/2563

ราคาต่ําสุด

วจ.กท.005/2563
11/12/2562

ราคาต่ําสุด

63006891 03/04/2563

48

นายวิศาล อุตวงศ นายวิศาล อุตวงศ

ปุกอบป

ปุกอบป

จางสนับสนุนสงเสริมการจัด
50
การศึกษา

63047273023

77,575.00

บริษัท จันวาณิชย บริษัท จันวาณิชย
77,575.00 เฉพาะเจาะจง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
จํากัด
จํากัด

จางคาถายเอกสารสรุปผลและเขา
เลมรายงาน โครงการวิจัย
51
การศึกษาความพีงพอใจฯ แมเมาะ
ครั้งที่ 15

63047266708

12,330.00

12,330.00 เฉพาะเจาะจง

77,575.00

บริษัท จันวาณิชย บริษัท จันวาณิชย
77,575.00 เฉพาะเจาะจง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง
จํากัด
จํากัด

จางสนับสนุนสงเสริมการจัด
52
การศึกษา

63047273023

ปุกอบป

ปุกอบป

ลําดับ
ที่

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

จางงานจางเหมาซอมเครื่อง
SPECORD

63047278592

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แลบคอน
เนคชั่น จํากัด

บริษัท แลบคอน
เนคชั่น จํากัด

ราคาต่ําสุด

63006915 14/04/2563

จางคาจางเหมาประเมินคุณภาพ
น้ําดื่มครัวเรือน 40 ครัวเรือน
54
(คุณภาพดานกายภาพ เคมี และ
จุลชีววิทยา)

63047306977

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปนัสยา
จันทรสา

นางสาวปนัสยา
จันทรสา

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ916300004
03/04/2563

จางงานจางเหมาซอม
55 คอมเพรสเซอรขนาด 1/2 แรงมา
พรอมเติมน้ํายาความเย็น

63047310300

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ท.เทคนิคแอร

ท.เทคนิคแอร

ราคาต่ําสุด

63006963 15/04/2563

จางตัดชุดครุยประจําตําแหนงฯ
56 และเครื่องหมายประกอบครุย
ประจําตําแหนงฯ

63047333776

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

เกษรา

เกษรา

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300704
01/05/2563

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง089/2563
22/04/2563

53

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

57

จางซอมแซมพืนบันไดทางขึ้น
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

63047342751

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

58

จางจางเหมาซอมเบาะรองรับ
กระโดดฯ จํานวน 2 รายการ

63047356496

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

จิรชัยสปอรต

จิรชัยสปอรต

ราคาต่ําสุด

c36300006 13/04/2563

จางจางเหมาบริการบุคลากร
โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
59 และสงเสริมในการบริหารจัดการ
กิจกกรม smart start idea by
GSB startup

63047356967

83,450.00

83,450.00 เฉพาะเจาะจง

นางทัศนีย วัฒโล

นางทัศนีย วัฒโล

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.ศอศ.002/2563
30/04/2563

30,000.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
30,000.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

c46300002
13/04/2563

จางปายประชาสัมพันธ จํานวน 6
60
รายการ

63047358155

นายอนันต สิริโชติ นายอนันต สิริโชติ
วัฒนากุล
วัฒนากุล

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

ราคาต่ําสุด

C26300003 13/04/2563

จางปายประชาสัมพันธ จํานวน 4
61
รายการ

63047359621

9,800.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
9,800.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

62 จางทําวัสดุ 5 รายการ

63047359802

8,920.00

8,920.00 เฉพาะเจาะจง

อินแอนดเอาท

อินแอนดเอาท

ราคาต่ําสุด

งปม.บจA56300002
17/04/2563

จางคาบริการจางเหมาทําความ
63 สะอาด ฉีดพนฆาเชื้อไวรัส คณะ
วิทยาการจัดการ

63047399814

11,500.00

11,500.00 เฉพาะเจาะจง

ลําปางคลีน

ลําปางคลีน

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007072
17/04/2563

97,000.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
97,000.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ916300005
05/03/2563

จางจัดทําสื่อมัลติมีเดียในพื้นที่
ตําบลบานคา ตําบลบานเอื้อม
64
และตําบลบานแลง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง

63047419730

จางฉีดพนฆาเชื้อไวรัส/แบคทีเรีย/
65
เชื้อรา

63047432652

20,000.00

จางงานจางเหมาจัดเตรียมการ
ทดสอบและการทดสอบฤทธิ์ของ
66
สารชีวภัณฑกําจัดแมลงพรอมทั้ง
วิเคราะหหาสารตกคางในผลิตภัณฑ

63047444573

46,800.00

67 เชาคาเชาเครื่องถายเอกสาร ริโก

68

จางเหมาระบบระบายน้ําลงสูที่ราบ
ลุม ดานหลังอาคารโอฬารโรจนหิรัญ

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลักค คลี
นนิ่ง ซัพพลาย
จํากัด

บริษัท ลักค คลี
นนิ่ง ซัพพลาย
จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ876300009
16/04/2563

46,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

ราคาต่ําสุด

63007125 22/04/2563

บริษัท ริโก
(ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัท ริโก
(ประเทศไทย)
จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007127
17/04/2563

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง090/2563
22/04/2563

63047455800

11,047.75

11,047.75 เฉพาะเจาะจง

63047456200

77,900.00

77,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนันต สิริโชติ นายอนันต สิริโชติ
วัฒนากุล
วัฒนากุล

ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางคาสอบเทียบ Thermo
69 Hygrometer และ Precision
Maximum Thermometer

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

ราคาต่ําสุด

63007206 24/04/2563

รานลําปางกอบป รานลําปางกอบป
พลัส
พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ656300011
01/04/2563

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

63047506690

5,778.00

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
5,778.00 เฉพาะเจาะจง แอล พี ไซเอนซ แอล พี ไซเอนซ
เซ็นเตอร
เซ็นเตอร

70

เชาเครื่องถายเอกสาร พรอมหมึก
จํานวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)

63047523468

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

71

จางงานจางเหมาปฏิบัติงานบัญชี
กองทุน ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร

63047525482

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอโนชา
โชติวงศชาคร

นางสาวอโนชา
โชติวงศชาคร

ราคาต่ําสุด

ศว.บจ011/2563
03/04/2563

จางจางเหมาซอมบํารุงรถยนต
72 ทะเบียน 80-9481 ลําปาง
เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใชงาน

63047535057

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง

พี.เอส ออโตไทร

พี.เอส ออโตไทร

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย064
28/04/2563

จางงานจางเหมาลงพื้นที่เก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑพรอมวิเคราะห
73
หาสารตกคางในผลิตภัณฑจํานวน
52 ตัวอยาง

63047565705

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

นางสาวอนุสรา
ลอยมาปง

ราคาต่ําสุด

63007261 28/04/2563

จางเหมาตัดตอวีดีโอ โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
74
การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63047565983

57,000.00

57,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญทวี นายทศพล บุญทวี

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300034
20/04/2563

จางจัดทําระบบการเรียนรูออนไลน
โครงการยกระดับการเรียนรูดาน
75 การอานการเขียนการวิเคราะห
ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

63047577359

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายเจษฏา ฤกษ
ลัดดาพรรณ

นายเจษฏา ฤกษ
ลัดดาพรรณ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300035
20/04/2563

จางทําเลมรายงานประจําป 2562
คณะวิทยาศาสตร

63047578668

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300015
20/04/2563

76

ลําดับ
ที่

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

เลขที่โครงการ

จางเหมาตัดตอวีดีโอ โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
77 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047583030

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัลยา ขาว นางสาวกัลยา ขาว
แดง
แดง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300036
20/04/2563

จางวิเคราะหขอมูล โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
78 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047586850

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.พรสวรรค ปน น.ส.พรสวรรค ปน
ปลูก
ปลูก

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300037
21/04/2563

จางวิเคราะหขอมูล โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
79 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047590155

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภินันท หนอ นายอภินันท หนอ
งาม
งาม

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300038
21/04/2563

จางเหมาจัดทําเอกสารขอมูลมรดก
80 ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

63047599973

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

ธัญญะ นามสุข

ธัญญะ นามสุข

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ946300014
23/12/2562

จางเหมาวิเคราะหขอมูล โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
81 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047601774

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ภัทราภรณ
งดงาม

น.ส.ภัทราภรณ
งดงาม

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300039
21/04/2563

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

ลําดับ
ที่

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

เลขที่โครงการ

จางเหมาวิเคราะหขอมูล โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
82 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047606806

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวันรัตน กิติคํา น.ส.ปวันรัตน กิติคํา

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300040
21/04/2563

จางเหมาวิเคราะหขอมูล โครงการ
ยกระดับการเรียนรูดานการอาน
81 การเขียนการวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 2 รายการ

63047609590

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บุญมี นายปริญญา บุญมี

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300041
21/04/2563

จางคาจางเหมาบริการรถตูพรอม
82 น้ํามันเชื้อเพลิง (วันที่
05/03/2563 - 06/03/2563)

63047609942

7,000.00

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007353
03/03/2563

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณ
ที่จะซื้อ

มยุเรศ สมปาน

มยุเรศ สมปาน

