
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   

นค-7437 เชียงใหม่
15,520.00 15,520.00 เฉพาะเจาะจง         อู่ชัยบริการ           

โดยนางสาวมล กอขุนยวม
15,520.00         อู่ชัยบริการ           

โดยนางสาวมล กอขุนยวม
15,520.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 98/2564 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น      
รถหมายเลขทะเบียน นง-2579 
เชียงใหม่

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

260,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

26,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 100/2564 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง           
จ านวน 3 รายการ

18,319.40 18,319.40 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 18,319.40 บจก.สุขุมเซอร์วิส 18,319.40 ตรงตามข้อก าหนด กก 96/2564 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

4 ซ้ือวัสดุบ ารุงรถยนต์             
จ านวน 6 รายการ

8,798.00 8,798.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 8,798.00 บจก.สุขุมเซอร์วิส 8,798.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 97/2564 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 47 เล่ม

3,055.00 3,055.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,055.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,055.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/595 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 30 เล่ม

3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง         ร้านรัตนา           
โดยนางพิราวรรณ วิริยา

3,540.00         ร้านรัตนา           
โดยนางพิราวรรณ วิริยา

3,540.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/569 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

7 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-7436 เชียงใหม่

25,060.00 25,060.00 เฉพาะเจาะจง           อู่ประยูรการช่าง     
    โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

25,060.00           อู่ประยูรการช่าง     
    โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

25,060.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 103/2564 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

8 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น      
รถหมายเลขทะเบียน นง-8435 
เชียงใหม่

11,923.20 11,923.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงศ์โชตนาการยาง 
จ ากัด

11,923.20 บริษัท พงศ์โชตนาการยาง 
จ ากัด

11,923.20 ตรงตามข้อก าหนด กก 104/2564 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

9 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-7437 เชียงใหม่

8,630.00 8,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่แอร์บัส      
โดยนายสราวุธ  ปัญญาศาล

8,630.00 ร้านเชียงใหม่แอร์บัส      
โดยนายสราวุธ  ปัญญาศาล

8,630.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 108/2564 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

10 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น      
รถหมายเลขทะเบียน 5ท-4797 
เชียงใหม่

22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

22,600.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

22,600.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 107/2564 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

11 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-2397 เชียงใหม่

14,620.00 14,620.00 เฉพาะเจาะจง         อู่ชัยบริการ           
โดยนางสาวมล กอขุนยวม

14,620.00         อู่ชัยบริการ           
โดยนางสาวมล กอขุนยวม

14,620.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 106/2564 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน.......กรกฎาคม.........พ.ศ........2564................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-8435 เชียงใหม่

14,485.13 14,485.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 14,485.13 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 14,485.13 ตรงตามข้อก าหนด กก 105/2564 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

13 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

1,645.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,645.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,645.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/571 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

14 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
5ท-4794 เชียงใหม่

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

6,300.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์   
การยาง จ ากัด

6,300.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 110/2564 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

15 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/584 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

16 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,072.74 1,072.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,072.74 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,072.74 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/585 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

17 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/583 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

18 ซ้ือชุดใส่ส าหรับอาหาร อาหารว่าง 
   จ านวน 40 ชุด

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามศิลาดล พอต
เทอร่ี จ ากัด

29,960.00 บริษัท สยามศิลาดล พอต
เทอร่ี จ ากัด

29,960.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 102/2564 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

19 จ้างตัดชุดสูทคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) จ านวน 1 ชุด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  พรมสอาด 2,500.00 นายธนวัฒน์  พรมสอาด 2,500.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/603 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

20 ซ้ือถาดหวาย  จ านวน 100 ใบ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน  ยอดกันทา 15,000.00 นางสาวยุพิน  ยอดกันทา 15,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 101/2564 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

21 ซ้ือน้ าด่ืม  จ านวน 2 รายการ 18,150.00 18,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด 18,150.00 บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด 18,150.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 95/2564 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

22 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,630.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,630.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/609 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

23 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
40-0234 เชียงใหม่

479,000.00 479,000.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 479,000.00 กนกพลอะไหล่ 479,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก.ส8/2564 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


