
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ คู่สญัญา จ านวนเงิน
เลขที่สญัญา

ลงวนัที่

1 จา้งถา่ยเอกสาร 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 0612.01.01.01/636 5  สิงหาคม พ.ศ. 2564

2 จา้งถา่ยเอกสาร 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 0612.01.01.01/632 5  สิงหาคม พ.ศ. 2564

3 จา้งถา่ยเอกสาร ขาว-ด า 1,387.38 1,387.38 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 1,387.38 บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 1,387.38 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.01/634 5  สิงหาคม พ.ศ. 2564

4 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 
จ านวน 48 เล่ม

2,448.00 2,448.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะ
ขนัธ์

2,448.00 นางสาวสุทธรัิตน์  บัณยะขนัธ์ 2,448.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.04/656 3  สิงหาคม พ.ศ. 2564

5 ซ้ือวสัดุ จ านวน 13 รายการ 11,463.00 11,463.00 เฉพาะเจาะจง บจก.หยกอนิเตอร์เทรด 
(เชยีงใหม่)

11,463.00 บจก.หยกอนิเตอร์เทรด 
(เชยีงใหม่)

11,463.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 117/2564 20  สิงหาคม พ.ศ. 2564

6 จา้งซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ        
จ านวน 1 เคร่ือง

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเีล็คโทรนิคส์ คอม
แอน์คอน จ ากดั

1,200.00 บริษัท อเีล็คโทรนิคส์ คอม
แอน์คอน จ ากดั

1,200.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.04/629 3  สิงหาคม พ.ศ. 2564

7 จา้งซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0383 เชยีงใหม่

10,396.01 10,396.01 เฉพาะเจาะจง บจก.ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 10,396.01 บจก.ชยัรัชการ (กรุงเทพ) 10,396.01 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 115/2564 16  สิงหาคม พ.ศ. 2564

8 ซ้ือวสัดุ จ านวน 1 รายการ 1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี
เชยีงใหม่

1,790.00 บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี
เชยีงใหม่

1,790.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.04/658 20  สิงหาคม พ.ศ. 2564

9 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 2 ลูก         
  หมายเลขทะเบียน 83-6716 
เชยีงใหม่

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง           อู่ประยรูการชา่ง    
       โดยนาคมสัน อนิต๊ะ

9,800.00           อู่ประยรูการชา่ง     
      โดยนาคมสัน อนิต๊ะ

9,800.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 116/2564 20  สิงหาคม พ.ศ. 2564

10 ซ้ือวสัดุบ ารุงรถยนต์               
จ านวน 8 รายการ

8,581.00 8,581.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 8,581.00 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 8,581.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 111/2564 2  สิงหาคม พ.ศ. 2564

11 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง          
จ านวน 1 รายการ

4,545.00 4,545.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขมุเซอร์วสิ 4,545.00 บจก.สุขมุเซอร์วสิ 4,545.00 ตรงตามขอ้ก าหนด อว 0612.01.01.04/171 2  สิงหาคม พ.ศ. 2564

12 จา้งตรวจสอบมาตรฐานทาง
เทคนิคของเคร่ืองส่ง
วทิยกุระจายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป 5,350.00 บจก.เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป 5,350.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 113/2564 2  สิงหาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มิถุนายน
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

วนัที่.......31........เดอืน........สงิหาคม.........พ.ศ........2564................

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั



รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ล าดบั

13 จา้งตรวจวดัเคร่ืองแพร่
แปลกปลอมของสถานีวทิย ุ
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป 8,000.00 บจก.เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป 8,000.00 ตรงตามขอ้ก าหนด กก 114/2564 2  สิงหาคม พ.ศ. 2564


