แบบ สขร 1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

เลขที่โครงการ

1

จางถายเอกสารการฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา จํานวน 6
รายการ

63057047285

28,795.00

28,795.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางกอบป พลัส ลําปางกอบป พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจF66300005
27/04/2563

2

จางดูดสิ่งปฏิกูลบอดักไขมัน
อาคารหอพักบุคลากร

63057080365

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ ทายะ นางสาวสมใจ ทายะ

ราคาต่ําสุด

อว 0613.1/อาคารหอพัก
071 27/04/2563

3

จางคาถายเอกสารและจัดทํา
รูปเลม รายงานประจําปคณะ
วิทยาการจัดการ

63057085607

20,000.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
20,000.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007539
07/05/2563

4

จางคาจางเหมาบริการรถตูพรอม
คนขับและน้ํามันเชื้อเพลิง

63057090843

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิล กันทะวัง นายทวิล กันทะวัง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจE46300023
13/05/2563

5

จางคาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ตําแหนงพนักงานทํา
ความสะอาด คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 5 งวด

63057092594

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน วงคเขียว นางยุพิน วงคเขียว

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007554
29/04/2563

6

จางจางเหมาบริการรถตูพรอม
น้ํามันเชื้อเพลิง พื้นที่ตําบลกอ
(วันที่ 27/02/63 - 28/02/63)

63057093608

7,600.00

7

จางงานพนเคมีหมอกควันกําจัด
ยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัย

63057098943

8

จางเหมารวบรวมองคความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่
จังหวัดลําปางและพื้นที่ใกลเคียง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

63057102189

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

มยุเรศ สมปาน

มยุเรศ สมปาน

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007037
25/02/2563

36,000.00

บริษัทเบสทเทค
36,000.00 เฉพาะเจาะจง เพสท คอนโทรล
จํากัด

บริษัทเบสทเทค
เพสท คอนโทรล
จํากัด

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง093/2563
08/05/2563

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปาณีสรา
วังไชย

นางสาวปาณีสรา
วังไชย

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ956300002
27/03/2563

7,600.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

อู อ.ไกเซอรวิส

อู อ.ไกเซอรวิส

ราคาต่ําสุด

อว.0613.1.1.6.1.ย068
15/05/2563

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

9

จางซอมรถยนตทะเบียน 40-0169
ลําปาง เนื่องจากเกิดการเสื่อม
ตามสภาพจากการใชงาน

63057145550

7,500.00

10

จางถายเอกสารคูมือการจัดการ
สอนออนไลน

63057161976

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางกอบป พลัส ลําปางกอบป พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300042
01/05/2563

11

จางรื้อถอนและติดตั้งเสาไฟฟา
จํานวน 3 ตน ภายในมหาวิทยาลัย

63057165462

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญ
รุงเรือง (2005)
รุง เรือง (2005)

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง097/2563
13/05/2563

12

จางงานจางเหมาบริการเจาหนาที่

63057201801

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววัชราพร
แปงเครือ

ราคาต่ําสุด

เลขที่ บกศ.บจF16300812
20/05/2563

13

จางงานจางเหมาบริการเจาหนาที่

63057204021

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย ใจบุญ นายศักดิ์ชัย ใจบุญ

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300811
20/05/2563

14

จางงานจางเหมาบริการเจาหนาที่

63057210508

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวชารินา วร นางสาวชารินา วร
ราช
ราช

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF๑๖๓๐๐๘๑๐
20/05/2563

15

จางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช
สําหรับจัดเก็บฐานขอมูลผูเขา
อบรมของคณะครุศาสตร

63057212069

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

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

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300043
28/04/2563

16

จางเหมากอสรางรั้วตาขายหอพัก
หญิงอินทนิล และ หอพักหญิง
ราชาวดี

63057215475

98,800.00

98,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม แกวใจ

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง99/2563
21/05/2563

17

จางติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอ
ทอพรอมอุปกรณ จํานวน 4 ชุด

63057234172

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300032
21/05/2563

18

จางจางเหมาถายเอกสารพรอมเขา
เลม

63057235801

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300817
20/05/2563

19

จางคาจางเหมารถตูพร
 อมน้ํามัน
เชื้อเพลิง วันที่ 28-30 พฤษภาคม
2563 โครงการเรียนรูภาคปฏิบัติ
การดานการจัดการธุรกิจคาปลีก

63057235951

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาต่ําสุด

วจ.2563/63007705
20/05/2563

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาววัชราพร
แปงเครือ

นายนิคม แกวใจ

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
พีเอสไฮแครเซอรวิส พีเอสไฮแครเซอรวิส
ปุกอบป

ปุกอบป

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
สุขทวี ขนสงลําปาง สุขทวี ขนสงลําปาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ656300013
14/05/2563

ราคาต่ําสุด

002/2563 31/03/2563

น.ส.ภัสสร อุนผูก

ราคาต่ําสุด

001/2563 31/03/2563

ราคาต่ําสุด

บกศ.บส866300006
15/05/2563

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

20

จางจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 1 รายการ

63057238867

13,116.06

13,116.06 เฉพาะเจาะจง

21

จางเหมาบริการเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และพัสดุปฏิบัติการ คณะครุ
ศาสตร

63057269088

15,000.00

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

22

จางเหมาบริการเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะ
ครุศาสตร

63057270951

9,750.00

23

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส

63057272356

89,589.00

บริษัท สมารท
บริษัท สมารท
89,589.00 เฉพาะเจาะจง
โซลูชั่น
โซลูชั่น
คอมพิวเตอร จํากัด คอมพิวเตอร จํากัด

24

จางเนื่องจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มีความจําเปนตองมีวัสดุประชา
สัมพันฯ ในโครงการสนับสนุน
ศูนยบมเพาะฯ

63057285404

47,300.00

47,300.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
มีเดีย พีอาร

ราคาต่ําสุด

ศบพ.015/2563
29/05/2563

10,400.00

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
10,400.00 เฉพาะเจาะจง แอลพีไฮเทคเซ็น แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร
เตอร

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ.996300086
29/05/2563

33,200.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
33,200.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ326300033
25/05/2563

25

จางซอมเครื่องถายเอกสาร

26

จางจัดทําปายปฏิทินงาน
สํานักงานคณบดี ปายหนาหอง
สํานักงาน ปายรณรงคืใสหนากาก
อนามัยและปายชื่อหองประธาน
สาขาวิชา จํานวน 1 งาน

63057286927

63057287795

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

9,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสสร อุนผูก

หางหุนสวนจํากัด
มีเดีย พีอาร

เลขที่โครงการ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

17,750.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
17,750.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

ราคาต่ําสุด

งปม.บส326300023
25/05/2563

ราคาต่ําสุด

ศบพ.016/2563
29/05/2563

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

27

จางจัดทําปายสํานักงานคณบดี
ปายหนาลิฟท ปายอักษรหนา
ลิฟทและสติ๊กเกอรจัดระเบียบการ
ยืนในลิฟท จํานวน 1 งาน

28

จางโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑและ
เพิ่มศักยภาพชองทางการจําหนาย
ใหกับผูประกอบการ ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง

63057292342

98,000.00

บริษัท อารตรูม ครี บริษัท อารตรูม ครี
98,000.00 เฉพาะเจาะจง เอทีฟ แอนด ดีไซน เอทีฟ แอนด ดีไซน
จํากัด
จํากัด

29

จางเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน นําเสนอ
รูปแบบขอมูลเบื้องตนดานการ
ซอมบํารุงเครื่องยนตเล็ก

63057292584

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

รันทรูมีเดีย

รันทรูมีเดีย

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ656300014
09/06/2563

30

จางทําปายรณรงคการลดขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย

63057301868

96,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

หางหุนสวนจํากัด
พิมพสวย 2010

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง098/2563
15/05/2563

31

จางคาจางจัดทําแผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ โครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑและเพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการ จํานวน 11 รายการ
ฯลฯ

63057311482

97,500.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
มีเดีย พีอาร

หางหุนสวนจํากัด
มีเดีย พีอาร

ราคาต่ําสุด

ศบพ.018/2563
29/05/2563

32

จางซอมเปลี่ยนอุปกรณแรงสูง
หมอแปลงไฟฟาอาคาร23

63057313747

หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด
67,731.00 เฉพาะเจาะจง เจทีเอ็น หมอแปลง เจทีเอ็น หมอแปลง
ไฟฟา
ไฟฟา

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจา100/2563
21/05/2563

33

จางInternal Audit and
Pre-Assessment ISO 90012015

63057326350

ไอเอเอฟ อินเตอร ไอเอเอฟ อินเตอร
เซิรท
เซิรท

ราคาต่ําสุด

งปม.บส856300002
12/05/2563

63057290458

96,600.00

97,500.00

67,731.00

25,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

34

จางจัดทําครุภณ
ั ฑเตานึ่งกอนเห็ด
แบบ D.I.Y สไตลทุงบอแปน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63057340993

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ ปนทะรส นายชูชาติ ปนทะรส

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300813
21/05/2563

35

จางจัดทําครุภณ
ั ฑเตานึ่งกอนเห็ด
แบบใชความรอนแบบ 3 กลับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1
ชุด

63057342573

30,000.00

หสม. วิสาหกิจ
หสม. วิสาหกิจ
ชุมชนผลิตเตานึ่ง ชุมชนผลิตเตานึ่ง
30,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอน้ําและอุปกรณ ไอน้าํ และอุปกรณ
แปรรูปการเกษตร แปรรูปการเกษตร
บานเวียงสวรรค บานเวียงสวรรค

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300814
21/05/2563

36

จางจัดทําครุภณ
ั ฑระบบใหน้ํา
กึ่งอัตโนมัติแบบหัวพนหมอกทั้ง
แบบ 24 หัว และ 28 หัว
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3
ชุด

63057352983

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ ปนทะรส นายชูชาติ ปนทะรส

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300815
21/05/2563

37

จางจัดทําครุภณ
ั ฑระบบอบแหง
แบบผสมผสานพลังงาน
แสงอาทิตยและแกสหุงตม
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2
ชุด

63057354785

60,000.00

หสม. วิสาหกิจ
หสม. วิสาหกิจ
ชุมชนผลิตเตานึ่ง ชุมชนผลิตเตานึ่ง
60,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอน้ําและอุปกรณ ไอน้าํ และอุปกรณ
แปรรูปการเกษตร แปรรูปการเกษตร
บานเวียงสวรรค บานเวียงสวรรค

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจF16300816
21/05/2563

38

จางถายเอกสารประกอบการอบรม
โครงการ 3 กิจกรรม จํานวน 1 งาน

63057356730

5,200.00

5,200.00 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ326300046
19/05/2563

39

จางถายเอกสารจุลสารสังคม
ศึกษาทดลอง จํานวน 100 เลม

63057368556

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปุกอบป

ปุกอบป

ราคาต่ําสุด

บกศ.บจ406300002
01/06/2563

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

40

จางงานจางเหมาปฏิบัติงานบัญชี
กองทุน ฯลฯ

63057370139

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอโนชา
โชติวงศชาคร

นางสาวอโนชา
โชติวงศชาคร

ราคาต่ําสุด

ศว.บจ012/2563
30/04/2563

41

จางจัดพิมพเอกสารองคความรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

63057370536

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
วนิดาการพิมพ

หางหุนสวนจํากัด
วนิดาการพิมพ

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ956300003
25/05/2563

42

จางถายเอกสาร จํานวน 3 รายการ

63057375580

8,600.00

8,600.00 เฉพาะเจาะจง ลําปางกอบป พลัส ลําปางกอบป พลัส

ราคาต่ําสุด

งปม.บจF66300006
22/05/2563

43

จางเหมาลงพื้นที่เก็บขอมูล
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
การมีรายไดและลดรายจายของ
ชุมชนบานผาแดง จ.ลําปาง

63057389743

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพรรษา
ภูมิบริสุทธิ์

นางสาวสุพรรษา
ภูมิบริสุทธิ์

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ156300018
22/05/2563

44

จางเหมาจัดทําคูมือการบมเพาะ
ผูประกอบการและวารสารศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ

63057415925

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง

สยามกอปป

สยามกอปป

ราคาต่ําสุด

ศบพ.019/2563
08/06/2563

45

จางคาจางจัดทําสื่อวีดีโอ
ประชาสัมพันธของศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ ฯลฯ จํานวน 1 งาน

63057415973

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล จิตตั้ง

นายนพดล จิตตั้ง

ราคาต่ําสุด

ศบพ.020/2563
08/06/2563

46

จางเหมาบันทึกและตัดตอวีดีโอ
การปฐมนิเทศนักศึกษากอนออก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จํานวน 2 เรื่อง

63057436315

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย ธีระพงษ หงษ
สาม

นาย ธีระพงษ
หงษสาม

ราคาต่ําสุด

งปม.บจF66300007
20/05/2563

47

จางซอมเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ขนาด 8 คูสาย หองตู สาขา
โทรศัพท

63057439004

37,450.00

37,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค เค วาย
โซลูชั่น จํากัด

บริษัท เค เค วาย
โซลูชั่น จํากัด

ราคาต่ําสุด

อ.สั่งจาง104/2563
29/05/2563

48

จางจัดทํากระเปาผาสําหรับใส
เอกสาร

63057459506

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด
ลานภัณฑลาน

หางหุนสวนจํากัด
ลานภัณฑลาน

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300044
29/05/2563

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

เลขที่โครงการ

วงเงินงบประมาณที่
จะซื้อ

49

จางจัดทําระบบการอบรมและการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน

63057460242

18,000.00

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บุญมี นายปริญญา บุญมี

ราคาต่ําสุด

งปม.บจ026300045
29/05/2563

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

