แบบ สขร 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

1

จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

63037021458

105,000.00

105,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพชร นันทอาภา นายพชร นันทอาภา

ราคาต่ําสุด

245/2563 13/03/2563

2

จางซอมเครื่องปรับอากาศอาคาร
เรียนรวม 9 ชั้น (อาคาร 45)

63037022120

95,700.00

95,700.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พี หางหุนสวนจํากัด พี
เอสไฮแครเซอรวิส เอสไฮแครเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง057/2563
02/03/2563

3

จางจางเหมาทําอาหารวางและ
อาหารกลางวันนักเรียน (แผนก
อนุบาล) เดือน ก.พ. 2563

63037027247

34,960.00

34,960.00 เฉพาะเจาะจง

นางกุลชา นที

นางกุลชา นที

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56300038
31/01/2563

4

จางซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล
เครื่องผสมเสียงหองประชุมโอฬาร
63037027744
ฤทธิ์ หมายเลขครุภัณฑ
2552-0710.000.0001

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
กันตินันท เน็ทเวิรค

หางหุนสวนจํากัด
กันตินันท เน็ทเวิรค

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง058/2563
03/03/2563

5

จางคาออกแบบ จัดสวนพรอม
วัสดุอุปกรณ และคาดูแล

63037046081

71,800.00

71,800.00 เฉพาะเจาะจง

รานภู การเดน

รานภู การเดน

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจE46300020
10/03/2563

6

จางจางเหมาทําอาหารวางและ
อาหารกลางวันนักเรียน (แผนก
เตรียมฯ) เดือน ก.พ. 2563

63037054081

25,650.00

25,650.00 เฉพาะเจาะจง

นางวาสนา ชมภูกุล

นางวาสนา ชมภูกุล

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF56300040
31/01/2563

7

จางลงพื้นพี่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
พรอมวิเคราะหหาสารตกคางใน 63037077981
ผลิตภัณฑ จํานวน 52 ตัวอยาง

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนุสรา ลอย นางสาวอนุสรา ลอย
มาปง
มาปง

ราคาต่ําสุด

63005550 24/02/2563

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

8

จางเหมาบริการรายบุคคล งาน
บริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี ตําแหนง เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

63037091970

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

9

จางเหมาบริการรายบุคคล งาน
การเงินและพัสดุ ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

63037092083

97,500.00

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

จางถายเอกสารหลักสูตร
10 ประกอบการอบรมโครงการ
สงเสริมความรักความสามัคคีฯ

63037128173

22,960.00

22,960.00 เฉพาะเจาะจง

63037156510

86,400.00

63037176858

11

จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด

12 จางจัดทําวุฒิบัตร

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

นางสาวศิริพร สุข
คํานึง

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

นางสาวศิริพร สุข
คํานึง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

007/2563 13/03/2563

นางสาวกาญจนา คํา นางสาวกาญจนา คํา
โมนะ
โมนะ

ราคาต่ําสุด

008/2563 13/03/2563

ลําปางกอบป พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300018
21/02/2563

86,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสักุลยา นันตะกูล นางสักุลยา นันตะกูล

ราคาต่ําสุด

มรลป.กพน.001/2563
31/01/2563

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภินันท หนองาม นาย อภินันท หนองาม

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300025
21/02/2563

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง062/2563
10/03/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300026
02/03/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บสF66300007
02/03/2563

นางเนตรศิริ วงคจู

ราคาต่ําสุด

มรลป.กพน.002/2563
31/01/2563

6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ไชยวุฒิ นายธนวัฒน ไชยวุฒิ

ราคาต่ําสุด

E36300004
17/03/2563

ลําปางกอบป พลัส

13

จางซอมเครื่องปรับอากาศอาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ

63037177756

99,850.00

99,850.00 เฉพาะเจาะจง

14

จางถายเอกสาร จํานวน 3
รายการ

63037180218

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

15

จางจัดทําสมุดบันทึกการฝกปฏิบัติ
63037185761
วิชาชีพระหวางเรียน

8,085.00

8,085.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี ทับละมอม นายชาตรี ทับละมอม

16

จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด

63037194923

86,400.00

17

จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
หองปฏิบัติการทางภาษา

63037218703

6,400.00

86,400.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พี หางหุนสวนจํากัด พี
เอสไฮแครเซอรวิส เอสไฮแครเซอรวิส
ปุกอบป

นางเนตรศิริ วงคจู

ปุกอบป

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต
ทะเบียน นข-4140 ลําปาง นข18 4374 ลําปาง และ40-0122
ลําปาง เนื่องจาก ชํารุด และ
เสื่อมสภาพจาการใชงาน

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

63037223292

22,860.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

22,860.00 เฉพาะเจาะจง

อู อ.ไกเซอรวิส

อู อ.ไกเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย054
10/03/2563

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

ราคาต่ําสุด

63004874 26/02/2563

จางคาวัสดุกิจกรรมคุณภาพชีวิต
19 และยกระดับรายได จํานวน 4
รายการ

63037237303

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

จางจางเหมาผูดูแลและพัฒนา
20 ระบบเว็ปไซดสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

63037259219

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานไซเบอรไอที โดย รานไซเบอรไอที โดย
น.ส.สุพรรษา แซเติน น.ส.สุพรรษา แซเติน

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300002
24/03/2563

จางพิมพแบบรูปรายการและ
รายการประกอบแบบงานจาง
21
กอสรางอาคารหอพักนักศึกษาครุ
ศาสตร (หอหญิง)

63037261047

14,386.00

14,386.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอส หางหุนสวนจํากัด เอส
เทคนิค เซ็นเตอร
เทคนิค เซ็นเตอร

ราคาต่ําสุด

021/2563
23/03/2563

22

จางซอมแซมระบบขึ้น-ลงเสาธง
หนาหอประชุมใหญ

63037267449

13,000.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน ใจบรรทัด นายสุพัฒน ใจบรรทัด

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งซื้อ064/2563
13/03/2563

23

จางซอมปรับปรุงบอน้ําโรงเรียน
สาธิต

63037267485

59,815.00

59,815.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง065/2563
13/03/2563

24

จางเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนไม
หองน้ําคนพิการโรงเรียนสาธิต

63037267501

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ศรี หางหุนสวนจํากัด ศรี
วิศักดิ์
วิศักดิ์

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง066/2563
13/03/2563

25 เชาคาเชาเครื่องถายเอกสาร ริโก

63037290625

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก (ประเทศ บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไทย) จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63005391
27/02/2563

นายนิคม แกวใจ

นายนิคม แกวใจ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

จางบัตรนักศึกษาระดับ
26
บัณฑิตศึกษา รหัส 62
จางออกแบบและพิมพแผนพับ
27 ขนาด A4 กระดาษ 120 แกรม
พิมพสีหนาหลัง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ
63037291893

63037301292

จางโครงการประชาสัมพันธและ
นําเสนอภาพลักษณที่ดีของ
63037302686
28
มหาวิทยาลัยโดยสะทอนคุณภาพ
ผานศิษยเกาและรุนพี่ที่กําลังศึกษา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจC66300005
25/02/2563

8,000.00

หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ลานนา เอสพี. มีเดีย ลานนา เอสพี. มีเดีย
กรุป
กรุป

ราคาต่ําสุด

63006014 16/03/2563

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

35,820.00

35,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

ราคาต่ําสุด

63005245 04/03/2563

29

จางซอมอุปกรณสงสัญญาณภาพ
สําหรับจอ LED

63037303260

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
กันตินันท เน็ทเวิรค

หางหุนสวนจํากัด
กันตินันท เน็ทเวิรค

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง069/2563
16/03/2563

30

จางจางเหมาซอมหองเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ

63037306003

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายไชยันต มลสุ

นายไชยันต มลสุ

ราคาต่ําสุด

63006039 17/03/2563

31

จางจัดการเรียนการสอนงาน
การศึกษาทั่วไป

63037328078

14,821.50

14,821.50 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

63005312 25/02/2563

จางจัดทําชุดแบบฝกพรอม
32 ขอสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR

63037348488

264,000.00

264,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอที เอ็ดดู
ซอฟต จํากัด

บริษัท ไอที เอ็ดดู
ซอฟต จํากัด

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.16/2563
16/04/2563

33 จางปายไวนิล จํานวน 2 รายการ

63037365040

5,679.13

5,679.13 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

ราคาต่ําสุด

C36300002
06/02/2563

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

จางคาจางเหมารถตูพรอมน้ํามัน
เชื้อเพลิง รับนักศึกษาฝก
34 ประสบการณวิชาชีพ (เนื่องจาก
สถานการณ COVID-19) วันที่
22-24 มีนาคม 2563

63037368009

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา สิทธิวงศ นายยุทธนา สิทธิวงศ

จางงานจางเหมาปรับพื้นที่ดินดํา
จํานวน 30 ลํา

63037409972

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ณัฐภูมิคอนกรีตโดย
นายสมชาย ฝกฝน

35

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63005576
ุ
20/03/2563

ณัฐภูมิคอนกรีตโดย
นายสมชาย ฝกฝน

ราคาต่ําสุด

63005781
20/03/2563

หางหุนสวนจํากัด
เดชแพกระจก
อลูมิเนียม

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.13/2563
14/04/2563

อว.0613.1.1.6.1.ย055
26/03/2563

63037411270

348,547.00

348,547.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
เดชแพกระจก
อลูมิเนียม

จางจางเหมาซอมบํารุงรถยนต
เปลี่ยนยางรถยนตทะเบียน นข4375 ลําปาง และเปลี่ยน
37
63037424499
แบตเตอรี่รถยนต 80-9481
ลําปาง ตามการเสื่อมสภาพการใช
งาน

19,000.00

19,000.00 เฉพาะเจาะจง

เจนวิทย มอเตอร

เจนวิทย มอเตอร

ราคาต่ําสุด

จางประชาสัมพันธและนําเสนอ
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
38
โดยสะทอนคุณภาพผานศิษยเกา
และรุนพี่ที่กําลังศึกษา

63037448052

23,000.00

23,000.00 เฉพาะเจาะจง

รามนรีรามรพี

รามนรีรามรพี

ราคาต่ําสุด

63005699
06/03/2563

39

จางปรับปรุงระบบระบายน้ําโรง
ยิมเนเซียม

63037449467

230,900.00

230,900.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรกฤษณ วงค นายจักรกฤษณ วงค
ออด
ออด

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.12/2563
13/04/2563

40

จางงานจางเหมาปฏิบัติงานบัญชี
กองทุน ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร

63037456940

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอโนชา โชติ
วงศชาคร

ราคาต่ําสุด

ศว.บจ009/2563
04/03/2563

จางปรับปรุงหองพิพิธภัณฑ คณะ
36
วิทยาศาสตร

นางสาวอโนชา โชติ
วงศชาคร

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

จางซอมลิฟตโดยสารอาคารอาลม
63037479856
พาง และอาคารโอฬารโรจนหญ
ริ

38,520.00

จางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
โครงการสงเสริมความรักสามัคคี
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและ
63037497123
42 ผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข 1 คัน
จํานวน 3 วัน

9,000.00

41

จางจางเหมาซอมบํารุงเปลี่ยน
กระบะหลังรถขนขยะ และ
43 ตรวจเช็คระบบไฟ ระบบเบรค
ระบบตางๆ เนื่องจากการชํารุด
ตามสภาพการใชงาน
จางงานอักษรพลาสวูด และงาน
44
สติ๊กเกอรฝา 6 รายการ

63037499465

63037506566

96,000.00

63,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

38,520.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

บริษัท ลิฟทไทยเทค บริษัท ลิฟทไทยเทค
จํากัด
จํากัด

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศักดิ์ เจริญคา นายทรงศักดิ์ เจริญคา

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง077/2563
23/03/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300025
05/03/2563

96,000.00 เฉพาะเจาะจง

อู อ.ไกเซอรวิส

อู อ.ไกเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย057
30/03/2563

63,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ876300006
04/03/2563

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ876300007
13/03/2563

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300008
02/03/2563

63037506587

29,000.00

29,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารตรูม ครี
เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด

จางจางเหมาลงพื้นที่วิเคราะห
46 สังเคราะหองคความรูฯบานผาแดง 63037528645
คณะวิทยาศาสตร

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพรรษา ภูมิ นางสาวสุพรรษา ภูมิ
บริสุทธิ์
บริสุทธิ์

45 จางงานผนังหองประชุมสลุงคํา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

จางลงพื้นที่เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
47 พรอมวิเคราะหหาสารตกคางใน 63037532227
ผลิตภัณฑ 52 ตัวอยาง

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง

จางเหมาชุดเครื่องเสียง โครงการ
สงเสริมความรักสามัคคีเขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใต
63037533373
48
พื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
จํานวน 3 วัน

19,500.00

19,500.00 เฉพาะเจาะจง

อูตซาวดลําปาง

จางจางเหมาในการ
49 ประชาสัมพันธและจัดทําวีดีทัศน
คณะวิทยาศาสตร

63037535876

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

จางเหมารวบรวมขอมูลและจัดทํา
ระบบฐานขอมูลดาน
63037566077
50
ศิลปวัฒนธรรม สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

จางเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
63037566744
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

10,000.00

20,000.00

51

จางรวบรวมขอมูลและออกแบบ
52 ลวดลาย พรอมตัวอยางงานเซรา
มิก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

63037567369

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

นางสาวอนุสรา ลอย นางสาวอนุสรา ลอย
มาปง
มาปง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

63006164
26/03/2563

อูตซาวดลําปาง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300026
05/03/2563

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บส156300034
10/03/2563

นางสาว ศิริพร สุทะ นางสาว ศิริพร สุทะ
ปา
ปา

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ946300010
02/12/2562

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ศิริพร สุทะ นางสาว ศิริพร สุทะ
ปา
ปา

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ936300008
21/01/2563

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรุงฟา โปธิ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ946300013
06/02/2563

นางสาวรุงฟา โปธิ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

จางเหมารวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ
ที่เปนอัตลักษณทาง
53 ศิลปวัฒนธรรมลานนา พรอม
63037568872
ออกแบบและผลิตผลงานชิ้นที่ 1
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรดนัย แซตั้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ946300011
28/10/2562

คาจางเหมารวบรวมขอมูล
ผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณทาง
54
ศิลปวัฒนธรรมลานนา พรอม
ออกแบบและผลิตผลงานชิ้นที่ 2

63037569070

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณบุล หิริโอตัปปะ นางณบุล หิริโอตัปปะ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ946300012
28/10/2562

จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ
63037569146
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพิทักษ เงินขาว

นายพิทักษ เงินขาว

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ936300003
23/03/2563

จางคาจางเหมาปรับปรุง website
และจัดทําเวปเพจสําหรับ
63037572310
56
ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว ศิริพร สุทะ นางสาว ศิริพร สุทะ
ปา
ปา

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63006306
09/03/2563

จางคาจางเหมารถตูพรอมน้ํามัน
เชื้อเพลิง วันที่ 19-22/3/2563
57
(วังดิน) โครงการเสริมสรางอาชีพ
ในชมชนฯ

63037572786

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63006308
16/03/2563

จางซอมแซมเครื่องถายเอกสาร
58 canon รุน IR2545 จํานวน 1
เครื่อง

63037573437

32,500.00

32,500.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300024
07/04/2563

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63006317
24/02/2563

55

จางคาจางเหมารถบัสพรอมน้ํามัน
59 เชื้อเพลิง โครงการศึกษาดูงานฯ 63037574076
สาขาวิชาการจัดการ

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรดนัย แซตั้ง

มยุเรศ สมปาน

มยุเรศ สมปาน

หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
หางหุนสวนจํากัด
เวียงละกอน โปร
ดักชั่น

หางหุนสวนจํากัด
เวียงละกอน โปร
ดักชั่น

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

จางจางทํา Roll-up ขนาด
80x200 ซม. สาขาวิชา
60
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่ง
แวดลอม

63037585794

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ดับเบิ้ล พี ดีไซน
แอนด พริ้นติ้ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ186300002
25/03/2563

จางเหมาซอมบํารุงรถยนตะเบียน
นข-4374 ลําปาง เปลี่ยนยาง
61
รถยนตเนื่องจากเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงาน

63037586870

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง

เจนวิทยมอเตอร

เจนวิทยมอเตอร

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย059
31/03/2563

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจB46300008
30/03/2563

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจB46300009
01/04/2563

62 จางจัดทํารายงานประจําป 2563

63037587121

54,000.00

หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนจํากัด
54,000.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางบรรณกิจพริ้น ลําปางบรรณกิจพริ้น
ติ้ง
ติ้ง

จางเอกสารแผนปฏิบัติราชการ
63 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบแผนดิน)

63037591918

13,674.00

13,674.00 เฉพาะเจาะจง

จางจางเหมาทําชุดตนแบบการ
กวนโลชั่นและเครื่องกวนครีมทา
64
เทา จํานวน 2 ชุด คณะ
วิทยาศาสตร

63037593102

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโรจนา ขาวสอาด นายโรจนา ขาวสอาด

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300009
25/03/2563

จางจางเหมาออกแบบผลิตภัณฑ
65 และทําฉลากผลิตภัณฑโลชั่นและ
ครีมทาเทา คณะวิทยาศาสตร

63037600159

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพ็ญผกา ไชย นางสาวเพ็ญผกา ไชย
เครื่อง
เครือ่ ง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300011
25/03/2563

จางจางเหมาตรวจสอบมาตราฐาน
63037601784
มผช. 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัตยาพร สุข นางสาวรัตยาพร สุข
ยอด
ยอด

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300010
25/03/2563

66

ปุกอบป

ปุกอบป

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
เลขที่โครงการ งบประมาณที่จะ
ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

67

จางปรับปรุงฐานเสาธง หอประชุม
63037605386
ใหญ

140,300.00

140,300.00 เฉพาะเจาะจง

68

จางเหมาซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

63037608771

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

จางคาถายเอกสารจัดทําชุดคูมือ
69 ความรู โครงการเสริมสรางอาชีพ
ในชุมชนฐานรากฯ พื้นที่วังดิน

63037613112

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง

เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1
เครื่อง

63037632933

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง

70

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
และราคา
โดยสังเขป

สวนเขลางคทองพันธุ สวนเขลางคทองพันธุ
ไม
ไม
หจก.ท็อป พีซี
คอมพิวเตอร

หจก.ท็อป พีซี
คอมพิวเตอร

ศูนยถายเอกสาร
ศูนยถายเอกสาร
2000 กอปปเซ็นเตอร 2000 กอปปเซ็นเตอร
ลําปางกอบป พลัส

ลําปางกอบป พลัส

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

มร.ลป.17/2563
17/04/2563

ราคาต่ําสุด

C36300003
30/03/2563

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63006431
16/03/2563

ราคาต่ําสุด

63006488
31/01/2563

