
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขที่สญัญา ลงวนัที่
1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 5,452.00 5,452.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 5,452.00 นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 5,452.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 4/2564 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

2 จา้งเหมาบริการรายบุคคล

ต าแหน่งพนักงานบริการ
จา้งเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานบริการ

จา้งเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานขบัรถ
จา้งเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานขบัรถ

6 จา้งท าตรายาง จ านวน 21 อนั 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก 9,900.00 ร้านตุ๊กตาบล๊อก 9,900.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 5/2564 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
บริษัท อเีล็คโทรนิคส์ บริษัท อเีล็คโทรนิคส์
คอมแอนด์คอน จ ากดั คอมแอนด์คอน จ ากดั

8 ซ้ือวสัดุน้ ามนัชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 45,074.30 45,074.30 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 45,074.30 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 45,074.30 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 3/2564 9 ตุลาคม พ.ศ.2563
9 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
58,222.30 58,222.30 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน)
58,222.30 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน)
58,222.30 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01/163 29 กนัยายน พ.ศ. 2563

10 ค่าหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 ฉบับ   
   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,665.00 นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,665.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/937 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

11 จา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 11 ชดุ 528.00 528.00 เฉพาะเจาะจง           ร้านรัตนา               
  โดยนางพิราวรรณ วริิยา

528.00             ร้านรัตนา            
     โดยนางพิราวรรณ วริิยา

528.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/990 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

12 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 610.00 นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 610.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/935 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
13 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชยัเทค จ ากดั 5400 บริษัท เด่นชยัเทค จ ากดั 5400 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 7/2564 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
14 ซ้ือวสัดุน้ ามนัชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,144.30 11,144.30 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 11,144.30 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 11,144.30 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 8/2564 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
15 ค่าหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 ฉบับ   

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563
1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,600.00 นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/977 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

วนัที่.......31........เดอืน.........ตลุาคม..........พ.ศ........2563................

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจา้งล าดบั

240,000.00 ตรงตามขอ้ก าหนด240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง กก. ส4/2564 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาค พิสูจน์ 240,000.00 นางสุภาค พิสูจน์ 240,000.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก. ส2/2564 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นางสุภทัรา  จนัทร์บาล 240,000.00 นางสุภทัรา  จนัทร์บาล

กก. ส3/25644 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ จนัทร์บาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

5 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  พวงลังกา 240,000.00 นายบุญรอด  พวงลังกา 240,000.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก. ส1/2564 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

240,000.00 นายเจริญ จนัทร์บาล 240,000.00 ตรงตามขอ้ก าหนด

2,600.00 2,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/943 9 ตุลาคม พ.ศ.2563เฉพาะเจาะจง2,600.002,600.00จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ขาว-ด า7


