
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ คู่สญัญา จ านวนเงิน เลขที่สญัญา ลงวนัที่
1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 6,204.00 6,204.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 6,204.00 นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 6,204.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 43/2564 17  กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

2 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 1,510.50 1,510.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 1,510.50 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 2,059.98 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/141 3 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564
บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) บจก.ริโก ้(ประเทศไทย)

4 ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 2,283.20 2,283.20 เฉพาะเจาะจง ไอรดากอ๊ปปี้เทค 2,283.20 ไอรดากอ๊ปปี้เทค 2,283.20 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/135 3 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564
5 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 0612.01.01.01/137 3 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564
6 จา้งท าตรายางหมกึในตัว        

จ านวน 4 อนั
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค 2,400.00 ร้านตุ๊กตาบล็อค 2,400.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/188 19  กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

7 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
 นค-7436 เชยีงใหม่

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง   ร้านอู่ประยรูการชา่ง      
โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

4,600.00   ร้านอู่ประยรูการชา่ง      
โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

4,600.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/204 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

8 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
 นค-7437 เชยีงใหม่

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

11,250.00      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

11,250.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 44/2564 19  กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

9 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
   5ท-4794 เชยีงใหม่

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

7,100.00      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

7,100.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 48/2564 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

10 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
 กย-9555 เชยีงใหม่

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง      บจก.โตโยต้า ล้านนา 535.00 บจก.โตโยต้า ล้านนา 535.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/206 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

11 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
 กย-9555 เชยีงใหม่

6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

6,760.00       ร้านอู่ประยรูการชา่ง    
    โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

6,760.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 46/2564 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

12 ซ้ือหมอ้แบตเตอร่ี  จ านวน 1 
ลูก   รถหมายเลขทะเบียน งน-
2579 เชยีงใหม่

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,800.00        ร้านอู่ประยรูการชา่ง   
     โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

3,800.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/205 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

13 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
 นง-2397 เชยีงใหม่

32,580.00 32,580.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยรูการชา่ง     
 โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

32,580.00        ร้านอู่ประยรูการชา่ง   
     โดยนายคมสัน  อนิต๊ะ

32,580.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 47/2564 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

14 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
 นง-3835 เชยีงใหม่

14,514.55 14,514.55 เฉพาะเจาะจง บจก.เอชดีเจ มอเตอร์ 14,514.55 บจก.เอชดีเจ มอเตอร์ 14,514.55 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 49/2564 23 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

15 จา้งซ่อมรถราง หมายเลข
ครุภณัฑ์ 
03-10-00-00005/2557

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัณา  แผ้วสถาน 7,200.00 นางวนัณา  แผ้วสถาน 7,200.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 45/2564 19 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

เฉพาะเจาะจง1,140.001,140.00ค่าถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 3 1,140.00 1,140.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/139 4 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

วนัที่.......28........เดอืน.........กุมภาพันธ์..........พ.ศ........2564................

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจา้งล าดบั



รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจา้งล าดบั

16 ซ้ือวสัดุบ ารุงรถยนต์ จ านวน 3 
รายการ

2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 2,920.00 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 2,920.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/133 3 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

17 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 
3 รายการ ประจ าเดือน
กมุภาพันธ ์2564

52,917.70 52,917.70 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) 
มหาชน

52,917.70 ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) 
มหาชน

52,917.70 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01/205 29 ธนัวาคม พ.ศ.2563

18 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง จ านวน 
1 รายการ

16,662.00 16,662.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 16,662.00 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 16,662.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 50/2564 22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

19 จา้งท าป้าย จ านวน 4 ป้าย 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชยีงใหม ่คชสารโฆษณา 1,498.00 บจก.เชยีงใหม ่คชสารโฆษณา 1,498.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/165 9 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564

20 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 
รายการ ประจ าเดือนกมุภาพันธ์
 2564

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,480.00 นายจริายทุธ  มณีวรรณ์ 1,480.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/125 1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564


