
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,181.80 1,181.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,181.80 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,181.80 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/880 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 3,681.06 3,681.06 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 3,681.06 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 3,681.06 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/882 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3 จ้างถ่ายเอกสาร 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 0612.01.01.01/834 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์             

จ านวน 1 เคร่ือง
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อีเล็คโทรนิคส์          

คอมแอนด์ คอน
11,000.00 บจก.อีเล็คโทรนิคส์          

คอมแอนด์ คอน
11,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 25/2565 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 60 เล่ม

1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ 
 วิริยา

1,640.00 ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ 
 วิริยา

1,640.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/903 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

6 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
นง-2397 เชียงใหม่

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

3,200.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

3,200.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/347 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

7 ซ้ือถ้วยกาแฟพร้อมกล่องผ้าไหม 
จ านวน 1 ชุด

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

380.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

380.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/890 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8 ซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 2 พาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปีมหามงคล 2,000.00 ร้านดอกไม้ปีมหามงคล 2,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/886 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 45 เล่ม

4,905.00 4,905.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 4,905.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 4,905.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/909 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

10 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 2565

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ มณีวรรณ์ 1,550.00 นายจิรายุทธ มณีวรรณ์ 1,550.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/935 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

1,645.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ มณีวรรณ์ 1,645.00 นายจิรายุทธ มณีวรรณ์ 1,645.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/878 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

12 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ         
จ านวน 1 เคร่ือง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อีเล็คโทรนิคส์          
คอมแอนด์ คอน

1,000.00 บจก.อีเล็คโทรนิคส์          
คอมแอนด์ คอน

1,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/911 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
ผห-5192 เชียงใหม่

14,620.00 14,620.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

14,620.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

14,620.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 26/2565 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

14 จ้างซ่อมรถราง หมายเลข 8 5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

5,340.00 อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

5,340.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 27/2565 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน........ธันวาคม..........พ.ศ........2564................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ


