
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,014.00 5,014.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 5,014.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 5,014.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 63/2564 22  มีนาคม พ.ศ. 2564

2 ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,806.01 1,806.14 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,806.14 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,806.14 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/242 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

4 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 0612.01.01.01/240 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 จ้างท าตรายาง จ านวน 30 อัน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค 4,000.00 ร้านตุ๊กตาบล็อค 4,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/309 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี

เชียงใหม่
8,470.00 บจก.เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอรี

เชียงใหม่
8,470.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 54/2564 5  มีนาคม พ.ศ. 2564

7 จ้างลงโฆษณาหนังสือพิมพ์    
ขนาดคร่ึงหน้า

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทมีเดีย 2018 10,000.00 บจก.นอร์ทมีเดีย 2018 10,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 51/2564 4  มีนาคม พ.ศ. 2564

8 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0383 เชียงใหม่

57,310.08 57,310.08 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูดีทรัคส์ คอเปอเรช่ัน 
(ประเทศไทย)

57,310.08 บจก.ยูดีทรัคส์ คอเปอเรช่ัน 
(ประเทศไทย)

57,310.08 ตรงตามข้อก าหนด กก 55/2564 5  มีนาคม พ.ศ. 2564

9 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0383 เชียงใหม่

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

4,500.00      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

4,500.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/303 16  มีนาคม พ.ศ. 2564

10 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
ขพ-4813 เชียงใหม่

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

850.00      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

850.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/271 5  มีนาคม พ.ศ. 2564

11 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
นค-35 เชียงใหม่

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง      ร้านอู่ประยูรการช่าง     
 โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

6,920.00       ร้านอู่ประยูรการช่าง    
    โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

6,920.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 60/2564 16  มีนาคม พ.ศ. 2564

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
นง-3835 เชียงใหม่

11,545.30 11,545.30 เฉพาะเจาะจง บจก.เอชดีเจ มอเตอร์ 11,545.30 บจก.เอชดีเจ มอเตอร์ 11,545.30 ตรงตามข้อก าหนด กก 62/2564 19  มีนาคม พ.ศ. 2564

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0358 เชียงใหม่

24,498.72 24,498.72 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 24,498.72 กนกพลอะไหล่ 24,498.72 ตรงตามข้อก าหนด กก 52/2564 5  มีนาคม พ.ศ. 2564

14 จ้างซ่อมรถกอล์ฟ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 03-05-23-00001/2561

3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง     ร้านอู่ประยูรการช่าง      
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

3,650.00       ร้านอู่ประยูรการช่าง    
    โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

3,650.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/341 29  มีนาคม พ.ศ. 2564

15 ซ้ือวัสดุบ ารุงรถยนต์ จ านวน 4 
รายการ

3,158.00 3,158.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอร์วิส 3,158.00 บจก.สุขุมเซอร์วิส 3,158.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/246 5  มีนาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน.........มีนาคม..........พ.ศ........2564................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้างล าดับ

1,140.00 1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/238 3 มีนาคม พ.ศ. 2564เฉพาะเจาะจง1,140.001,140.00ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 3



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้างล าดับ

16 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 
รายการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564

84,078.30 84,078.30 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) 
มหาชน

84,078.30 ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) 
มหาชน

84,078.30 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01/205 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

17 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
 ประจ าเดือนมีนาคม 2564

1,645.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,645.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,645.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01/214 1  มีนาคม พ.ศ. 2564


