
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 ซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด            

จ านวน 1 พวง
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกรวี (หลังวัดโบสถ์) 1,000.00 ร้านมุกรวี (หลังวัดโบสถ์) 1,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/787 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2 จ้างเหมาบริการรายบุคคล

ต าแหน่งพนักงานบริการ
จ้างเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานบริการ

จ้างเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานขับรถ
จ้างเหมาบริการรายบุคคล
ต าแหน่งพนักงานขับรถ

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 9 อัน 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อก 4,950.00 ร้านตุ๊กตาบล๊อก 4,950.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/781 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
7 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ จ านวน 60 ชุด 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บจกเชียงใหม่ คชสารโฆษณา 642.00 บจกเชียงใหม่ คชสารโฆษณา 642.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/779 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
8 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ        

จ านวน 1 เคร่ือง
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อีเล็คโทรนิคส์           

 คอมแอนด์คอน
1,000.00 บจก.อีเล็คโทรนิคส์            

คอมแอนด์คอน
1,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/799 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

9 ซ้ือเคร่ืองไทยทานและผ้าบังสกุล 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่มใบบุญ 15,000.00 ร้านร่มใบบุญ 15,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 1/2565 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
10 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด          

จ านวน 1 พวง
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปีมหามงคล 1,000.00 ร้านดอกไม้ปีมหามงคล 1,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/772 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 45 เล่ม

3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,375.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,375.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/775 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0235 เชียงใหม่

6,823.39 6,823.39 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 6,823.39 กนกพลอะไหล่ 6,823.39 ตรงตามข้อก าหนด กก 8/2565 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0558 เชียงใหม่

12,939.51 12,939.51 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 12,939.51 กนกพลอะไหล่ 12,939.51 ตรงตามข้อก าหนด กก 3/2565 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

14 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-4416 เชียงใหม่

11,765.00 11,765.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

11,765.00 อู่ประยูรการช่าง                
โดยนายคมสัน อินต๊ะ

11,765.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 6/2565 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

15 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-2397 เชียงใหม่

26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่แอร์บัส          
 โดยนายสราวุธ  ปัญญาศาล

26,700.00 ร้านเชียงใหม่แอร์บัส          
โดยนายสราวุธ  ปัญญาศาล

26,700.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 7/2565 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

5 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  พวงลังกา 180,000.00 นายบุญรอด  พวงลังกา 180,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก. ส1/2565 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

180,000.00 นายเจริญ จันทร์บาล 180,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก. ส3/25654 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ จันทร์บาล

กก. ส4/2565 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

3 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาค พิสูจน์ 180,000.00 นางสุภาค พิสูจน์ 180,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก. ส2/2565 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นางสุภัทรา  จันทร์บาล 180,000.00 นางสุภัทรา  จันทร์บาล 180,000.00 ตรงตามข้อก าหนด180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน.........ตุลาคม..........พ.ศ........2564................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ

16 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น 
หมายเลขทะเบียน ผห-5192 
เชียงใหม่

21,780.00 21,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์โชตนาการยาง 21,780.00 บจก.พงศ์โชตนาการยาง 21,780.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 4/2565 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

17 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนตุลาคม
 พ.ศ. 2564

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ์  มณีวรรณ 1,630.00 นายจิรายุทธ์  มณีวรรณ 1,630.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/768 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

18 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นค-7436 เชียงใหม่

12,170.00 12,170.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

12,170.00 อู่ประยูรการช่าง                
โดยนายคมสัน อินต๊ะ

12,170.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 2/2565 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

19
ซ้ือหมวกข้าราชการสีกากี        
จ านวน 16 ใบ

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านใหม่ท าหมวก 13,600.00 หจก.ร้านใหม่ท าหมวก 13,600.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 12/2565 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

20 ซ้ือน้ าด่ืม  จ านวน 2 รายการ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 19,800.00 บจก.เพียวเมาน์เทน 19,800.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 10/2565 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
21 ซ้ือน้ าด่ืม  จ านวน 1 รายการ 7,616.00 7,616.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 7,616.00 บจก.เพียวเมาน์เทน 7,616.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 5/2565 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล 

จ านวน 1 เคร่ือง
10,625.00 10,625.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฟโตบัค 10,625.00 บจก.โฟโตบัค 10,625.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 11/2565 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

23 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-8435 เชียงใหม่

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                  
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

6,750.00 เบรคซุปเปอร์                  
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

6,750.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 18/2565 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

24 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3  
รายการ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2564

81,318.40 81,318.40 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

81,318.40 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

81,318.40 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/199 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564


