
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขที่สญัญา ลงวนัที่
1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 4,512.00 4,512.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 6,674.00 นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 4,512.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/36 13  มกราคม พ.ศ. 2564

2 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 2,059.98 2,059.98 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,059.98 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,059.98 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/16 8 มกราคม พ.ศ. 2564
บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) บจก.ริโก ้(ประเทศไทย)

4 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 1,140.00 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 1,140.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/14 8 มกราคม พ.ศ. 2564
5 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ 14,981.00 14,981.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิขติศิลป์ 14,981.00 หจก.ลิขติศิลป์ 14,981.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 29/2564 15  มกราคม พ.ศ. 2564
6 จา้งท าตรายาง จ านวน 14 อนั 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค 1,520.00 ร้านตุ๊กตาบล็อค 1,520.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/34 13  มกราคม พ.ศ. 2564

7 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 6 เส้น 
หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-05-23-00001/2561

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์   
การยาง

9,400.00 บจก.เชยีงใหมเ่วยีงพิงค์   
การยาง

9,400.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 33/2564 19 มกราคม พ.ศ.2564

8 ซ้ือหมอ้แบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก      
 หมายเลขทะเบียน 40-0235 
เชยีงใหม่

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

7,800.00   ร้านอู่ประยรูการชา่ง      
โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

7,800.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 39/2564 28 มกราคม พ.ศ. 2564

9 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดรถยนต์      
 จ านวน 2 รายการ

34,924.80 34,924.80 เฉพาะเจาะจง หสม.สมบูรณ์คลีน เคมคีอล 34,924.80 หสม.สมบูรณ์คลีน เคมคีอล 34,924.80 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 30/2564 19 มกราคม พ.ศ.2564

10 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00009/2557

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

1,580.00      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

1,580.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/93 28 มกราคม พ.ศ.2564

11 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00008/2557

6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

6,620.00       ร้านอู่ประยรูการชา่ง    
    โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

6,620.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 35/2564 26 มกราคม พ.ศ.2564

12 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00007/2557

11,940.00 11,940.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

11,940.00        ร้านอู่ประยรูการชา่ง   
     โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

11,940.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 37/2564 26 มกราคม พ.ศ.2564

13 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00004/2557

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,210.00        ร้านอู่ประยรูการชา่ง   
     โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,210.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/71 25 มกราคม พ.ศ.2564

14 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00001/2557

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง     ร้านอู่ประยรูการชา่ง      
โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

8,550.00       ร้านอู่ประยรูการชา่ง    
  โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

8,550.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 41 /2564 28 มกราคม พ.ศ.2564

15 จา้งซ่อมรถราง หมายเลขครุภณัฑ์ 
03-10-00-00005/2557

8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง     ร้านอู่ประยรูการชา่ง      
โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

8,520.00      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
  โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

8,520.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 38 /2564 28 มกราคม พ.ศ.2564

เฉพาะเจาะจง1,140.001,140.00ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 3 1,140.00 1,140.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/15 8 มกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

วนัที่.......31........เดอืน.........มกราคม..........พ.ศ........2564................

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จา้งล าดบั



รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จา้งล าดบั

16 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-8435 เชยีงใหม่

4,799.49 4,799.49 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา 4,977.49 บจก.โตโยต้า ล้านนา 4,977.49 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/72 25 มกราคม พ.ศ.2564

17 ซ้ือหมอ้แบตเตอร่ี  จ านวน 1 ลูก     
 รถหมายเลขทะเบียน นง-8435 
เชยีงใหม่

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,600.00      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/92 26 มกราคม พ.ศ.2564

18 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
83-6716 เชยีงใหม่

3,865.91 3,865.91 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 3,865.91 กนกพลอะไหล่ 3,865.91 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/59 19 มกราคม พ.ศ.2564

19 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0383 เชยีงใหม่

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 32,100.00 กนกพลอะไหล่ 32,100.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 40 /2564 28 มกราคม พ.ศ.2564

20 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0383 เชยีงใหม่

17,075.06 17,075.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยดีู ทรัคส์ คอเปอ
เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

17,075.06 บริษัท ยดีู ทรัคส์ คอเปอ
เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

17,075.06 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 34 /2564 26 มกราคม พ.ศ.2564

21 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-8434 เชยีงใหม่

6,267.53 6,267.53 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา 6,267.53 บจก.โตโยต้า ล้านนา 6,267.53 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 31 /2564 19 มกราคม พ.ศ.2564

22 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-2397 เชยีงใหม่

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

600.00         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/18 11 มกราคม พ.ศ.2564

23 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-8435 เชยีงใหม่

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

2,550.00         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

2,550.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/5 6 มกราคม พ.ศ.2564

24 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-8434 เชยีงใหม่

4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

4,020.00         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางมว่ยเล็ก แซ่ล้ิม

4,020.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/6 6 มกราคม พ.ศ.2564

25 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
40-0430 เชยีงใหม่

34,735.41 34,735.41 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 34,735.41 กนกพลอะไหล่ 34,735.41 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 35/2564 19 มกราคม พ.ศ.2564

26 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 382.00 382.00 เฉพาะเจาะจง ไอรดากอ๊ปปี้เทค 382.00 ไอรดากอ๊ปปี้เทค 382.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/60 19 มกราคม พ.ศ.2564
27 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 495.00 495.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี 

เชยีงใหม่
495.00 บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี 

เชยีงใหม่
495.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/87 28 มกราคม พ.ศ.2564

28 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 494.00 494.00 เฉพาะเจาะจง ไอรดากอ๊ปปี้เทค 494.00 ไอรดากอ๊ปปี้เทค 494.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/97 28 มกราคม พ.ศ.2564
29 ซ้ือหมกึพิมพ์  จ านวน 2 กล่อง 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชชิางคอมพิวเตอร์ 

(ประเทศไทย)
3,400.00 บจก.ชชิางคอมพิวเตอร์ 

(ประเทศไทย)
3,400.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/73 25 มกราคม พ.ศ.2564

30 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 3 
รายการ ประจ าเดือนมกราคม 2564

37,075.40 37,075.40 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) 
มหาชน

37,075.40 ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) 
มหาชน

37,075.40 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01/205 29 ธนัวาคม พ.ศ.2563


