
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขที่สญัญา ลงวนัที่
1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 8,742.00 8,742.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 8,742.00 นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 8,742.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 9/2564 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

2 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,140.00 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,140.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1022 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

4 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,140.00 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 1,140.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1023 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2563

5 จา้งท าตรายาง จ านวน 45 อนั 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก 6,600.00 ร้านตุ๊กตาบล๊อก 6,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 11/2564 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563
6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 16 รายการ 5,845.00 5,845.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เพื่อนเรียนสเตชั่น    

เนอรี เชยีงใหม่
5,845.00 บจก. เพื่อนเรียนสเตชั่น    

เนอรี เชยีงใหม่
5,845.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 12/2564 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

7 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0558 เชยีงใหม่

3,951.51 3,951.51 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 3,951.51 กนกพลอะไหล่ 3,951.51 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1008 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

8 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0234 เชยีงใหม่

2,830.15 2,830.15 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 2,830.15 กนกพลอะไหล่ 2,830.15 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1009 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

9 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0358 เชยีงใหม่

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์  
การยาง

1,600.00 บจก. เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์  
การยาง

1,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1011 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

10 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
นค-7437 เชยีงใหม่

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง           เบรคซุปเปอร์        
  โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

1,500.00           เบรคซุปเปอร์        
  โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

1,500.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1010 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

11 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0430 เชยีงใหม่

40,693.17 40,693.17 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 40,693.17 กนกพลอะไหล่ 40,693.17 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 15/2564 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

12 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
งน-2579 เชยีงใหม่

6,366.50 6,366.50 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา 6,366.50 บจก.โตโยต้า ล้านนา 6,366.50 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 14/2564 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

13 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
นง-2397 เชยีงใหม่

3,405.81 3,405.81 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา 3,405.81 บจก.โตโยต้า ล้านนา 3,405.81 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1012 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

14 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
นง-2397 เชยีงใหม่

2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์โชตนาการยาง 2,025.00 บจก.พงศ์โชตนาการยาง 2,025.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1007 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

เฉพาะเจาะจง1,982.841,982.84ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า3 1,982.84 1,982.84 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/1024 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

วนัที่.......30........เดอืน.........พฤศจกิายน..........พ.ศ........2563................

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จา้งล าดบั



รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จา้งล าดบั

15 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 6 เส้น 
หมายเลขทะเบียน 83-6716
เชยีงใหม่

58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์  
การยาง

58,800.00 บจก. เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์  
การยาง

58,800.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 13/2564 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563

16 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือนพฤศจกิารยน พ.ศ. 
2563

58,103.90 58,103.90 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)

58,103.90 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)

58,103.90 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01/163 29 กนัยายน พ.ศ. 2563

16 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0383 เชยีงใหม่

95,553.25 95,553.25 เฉพาะเจาะจง บจก. ยดีู ทรัคส์ คอเปอเรชั่น
 (ประเทศไทย)

95,553.25 บจก. ยดีู ทรัคส์ คอเปอเรชั่น
 (ประเทศไทย)

95,553.25 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 16/2564 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563


