
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 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 0612.01.01.01/13  7 มกราคม พ.ศ. 2565

2 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 0612.01.01.01/12  7 มกราคม พ.ศ. 2565
3 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 2,837.84 2,837.84 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 2,837.84 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 2,837.84 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/14  7 มกราคม พ.ศ. 2565
4 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 

รายการ
14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 14,000.00 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 14,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 36/2565  7 มกราคม พ.ศ. 2565

5 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 
รายการ

5,804.00 5,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 5,804.00 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 5,804.00 ตรงตามข้อก าหนด กก ย. 31/2565  4 มกราคม พ.ศ. 2565

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 47 เล่ม

6,204.00 6,204.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 6,204.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 6,204.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 30/2565  10 มกราคม พ.ศ. 2565

7 ซ้ือแบตเตอร่ี รถหมายเลขทะเบียน 
5ท-4794 เชียงใหม่

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

3,400.00 อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

3,400.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/025  31 มกราคม พ.ศ. 2565

8 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน   
40-0430 เชียงใหม่

2,972.46 2,972.46 เฉพาะเจาะจง กนกพล อะไหล่ 2,972.46 กนกพล อะไหล่ 2,972.46 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/027  31 มกราคม พ.ศ. 2565

9 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน  
นค-7437 เชียงใหม่

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

1,280.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล  
กอขุนยวม

1,280.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/021  31 มกราคม พ.ศ. 2565

10 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน นง-
2397 เชียงใหม่

4,645.00 4,645.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

4,645.00 อู่ประยูรการช่าง               
 โดยนายคมสัน อินต๊ะ

4,645.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/023  31 มกราคม พ.ศ. 2565

11 ซ้ือขวดป๊ัม  จ านวน 25 ใบ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่พลาสติก 750.00 บจก.เชียงใหม่พลาสติก 750.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/30  31 มกราคม พ.ศ. 2565
12 ซ้ือน้ ายาแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม. เคมีคอล แอนด์ 

แล็บ ซัพพลายส์
5,000.00 หจก.ซี.เอ็ม. เคมีคอล แอนด์ 

แล็บ ซัพพลายส์
5,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 31/2565  31 มกราคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน......มกราคม..........พ.ศ........2565................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ


