
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,247.54 1,247.54 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,247.54 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,247.54 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/399 10 เมษายน พ.ศ. 2564

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)
3 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,140.00 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/397 10 เมษายน พ.ศ. 2564
4 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   

40-0358 เชียงใหม่
5,978.09 5,978.09 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 5,978.09 กนกพลอะไหล่ 5,978.09 ตรงตามข้อก าหนด กก 66/2564 1 เมษายน พ.ศ. 2564

5 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0430 เชียงใหม่

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่แอร์บัส โดย
นายสราวุธ ปัญญาศาล

11,800.00 ร้านเชียงใหม่แอร์บัส โดย
นายสราวุธ ปัญญาศาล

11,800.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 71/2564 5 เมษายน พ.ศ. 2564

6 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-4416 เชียงใหม่

11,430.00 11,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่แอร์บัส โดย
นายสราวุธ ปัญญาศาล

11,430.00 ร้านเชียงใหม่แอร์บัส โดย
นายสราวุธ ปัญญาศาล

11,430.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 67/2564 1 เมษายน พ.ศ. 2564

7 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-7437 เชียงใหม่

5,330.00 5,330.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,330.00      ร้านอู่ประยูรการช่าง      
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,330.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 65/2564 1 เมษายน พ.ศ. 2564

8 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-2397 เชียงใหม่

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

600.00         เบรคซุปเปอร์          
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

600.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/361 1  เมษายน พ.ศ. 2564

9 ซ้ือวัสดุบ ารุงรถยนต์ จ านวน 7
รายการ

13,066.00 13,066.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 13,066.00 บจก.สุขุมเซอร์วิส 13,066.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 70/2564 2  เมษายน พ.ศ. 2564

10 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น    
หมายเลขทะเบียน นง-2397 
เชียงใหม่

11,848.20 11,848.20 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์โชตนาการยาง 11,848.20 บจก.พงศ์โชตนาการยาง 11,848.20 ตรงตามข้อก าหนด กก 74/2564 21  เมษายน พ.ศ. 2564

11 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 
รายการ

16,308.20 16,308.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 16,308.20 บจก.สุขุมเซอร์วิส 16,308.20 ตรงตามข้อก าหนด กก 69/2564 2  เมษายน พ.ศ. 2564

12 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 
รายการ

17,238.30 17,238.30 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 17,238.30 บจก.สุขุมเซอร์วิส 17,238.30 ตรงตามข้อก าหนด กก 79/2564 30  เมษายน พ.ศ. 2564

13 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 
รายการ ประจ าเดือนเมษายน 
2564

25,440.00 25,440.00 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) 
มหาชน

25,440.00 ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) 
มหาชน

25,440.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01/205 30 มีนาคม พ.ศ.2564

14 จ้างท าป้าย จ านวน 3 ป้าย 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ คชสารโฆษณา 7,490.00 บจก.เชียงใหม่ คชสารโฆษณา 7,490.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 76/2564 23  เมษายน พ.ศ. 2564

เฉพาะเจาะจง1,140.001,140.00ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 2 1,140.00 1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/398 10 เมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......30........เดือน........เมษายน..........พ.ศ........2564................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

15 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 
รายการ ประจ าเดือนเมษายน 
2564

1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,590.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,590.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/351 1 เมษายน พ.ศ. 2564

16 ซ้ือวัสดุหล่อล่ืน จ านวน 4 รายการ 7,270.00 7,270.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 7,270.00 บจก.สุขุมเซอร์วิส 7,270.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 80/2564 30 เมษายน พ.ศ. 2564

17 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 
รายการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2564

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,630.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,630.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/445 30 เมษายน พ.ศ. 2564

18 ซ้ือแบตเตอร่ีลิเธียมพร้อมตัวชาร์จ
 จ านวน 1 ชุด                       
 รถหมายเลขครุภัณฑ์ 
03-10-00-00005/2557

481,000.01 481,000.01 เฉพาะเจาะจง บจก.บียอนด์กรีน จ ากัด 481,000.01 บจก.บียอนด์กรีน จ ากัด 481,000.01 ตรงตามข้อก าหนด กก 77/2564 26 เมษายน พ.ศ. 2564

19 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0558 เชียงใหม่

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 35,310.00 กนกพลอะไหล่ 35,310.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 73/2564 19 เมษายน พ.ศ. 2564

20 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0235 เชียงใหม่

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 14,231.00 กนกพลอะไหล่ 14,231.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 72/2564 19 เมษายน พ.ศ. 2564


