
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,200.80 1,200.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,200.80 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,200.80 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/51  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,424.24 1,424.24 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,424.24 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,424.24 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/47  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
3 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 473.48 473.48 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 473.48 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 473.48 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/49  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
4 จ้างท าตรายาง  จ านวน 6 อัน 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก โดยนางสาว

จันทรืเพ็ญ  วงษ์ศา
2,940.00 ร้านตุ๊กตาบล็อก โดยนางสาว

จันทรืเพ็ญ  วงษ์ศา
2,940.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/53  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

5 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,420.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,420.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/32  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 47 เล่ม

3,713.00 3,713.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,713.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 3,713.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/93  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

7 จ้างท าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ชุด

46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพดลเฟอร์นิเจอร์ 
(ล าพูน)

46,500.00 หจก.นพดลเฟอร์นิเจอร์ 
(ล าพูน)

46,500.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 41/2565  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

8 จ้างท าตัวหนังสือพลาสวู๊ดท าสีและ
สต๊ิกเกอร์

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์ 
 โรจน์วัฒนวุฒิ

8,500.00 ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์ 
 โรจน์วัฒนวุฒิ

8,500.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 40/2565  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

9 จ้างท าป้ายอักษรโลหะไฟ LED 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ป้ายดีดีไซเนอร์ โดยนาย
เกรียงศักด์ิ  เทพกลาง

23,000.00 ป้ายดีดีไซเนอร์ โดยนาย
เกรียงศักด์ิ  เทพกลาง

23,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 39/2565  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

10 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 
รายการ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์ 
 โรจน์วัฒนวุฒิ

2,200.00 ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์ 
 โรจน์วัฒนวุฒิ

2,200.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/89  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

11 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0358 เชียงใหม่

8,580.33 8,580.33 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 8,580.33 กนกพลอะไหล่ 8,580.33 ตรงตามข้อก าหนด กก 42/2565  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

12 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 เส้น       
รถหมายเลขทะเบียน 40-0430 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 46/2565  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

13 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี  รถหมายเลข
ทะเบียน 40-0430 เชียงใหม่

33,512.40 33,512.40 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 33,512.40 กนกพลอะไหล่ 33,512.40 ตรงตามข้อก าหนด กก 35/2565  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......28........เดือน......กุมภาพันธ์..........พ.ศ........2565................

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ

14 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 เส้น       
รถหมายเลขทะเบียน 40-0558 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 45/2565  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

15 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-2397 เชียงใหม่

7,060.00 7,060.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

7,060.00 เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

7,060.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 43/2565  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

16 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8435 เชียงใหม่

15,044.74 15,044.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า ล้านนา จ ากัด 15,044.74 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จ ากัด 15,044.74 ตรงตามข้อก าหนด กก 34/2565  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

17 ซ้ือน้ ามันเคร่ือง 3 กระป๋อง         
รถราง หมายเลข 7 8 9

2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

2,940.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

2,940.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/040  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

18 ซ้ือของท่ีระลึกสลุงเงิน จ านวน 2 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านเมฆบังวัน 4,000.00 บ้านเมฆบังวัน 4,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/77  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

19 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 1 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 9,600.00 บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 9,600.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 38/2565  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
20 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด          

จ านวน 1 อัน
800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ สันติธรรม 800.00 ร้านดอกไม้ สันติธรรม 800.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/101  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

21 ซ้ือน้ ามันดีเซล B7 จ านวน 200 ลิตร 6,124.00 6,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเวอร์วิส จ ากัด 6,124.00 บริษัท สุขุมเวอร์วิส จ ากัด 6,124.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 37/2565  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

22 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 73,601.20 73,601.20 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

73,601.20 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

73,601.20 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/044  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

23 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 เส้น       
รถหมายเลขทะเบียน 40-0558 
เชียงใหม่

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

50,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

50,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 44/2565  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

24 ซ้ือกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จ านวน 25 
กระเช้า

16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชดาวัลย์  กันธามูล 16,350.00 นางรัชดาวัลย์  กันธามูล 16,350.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 42/2565  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

25 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์  จ านวน 1 
เคร่ือง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อีเล็คโทรนิคส์ คอม
แอนด์คอน

2,900.00 บจก.อีเล็คโทรนิคส์ คอม
แอนด์คอน

2,900.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/99  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

26 ซ้ือน้ ามันเคร่ือง และกรองเคร่ือง 
รถหมายเลขทะเบียน นค-34 
เชียงใหม่

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

910.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

910.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/096  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

27 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8435 เชียงใหม่

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

8,050.00 เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

8,050.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 47/2565  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้างล าดับ

28 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 เส้น    
หมายเลขทะเบียน 40-0383 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 49/2565  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

29 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 2 เส้น    
หมายเลขทะเบียน 40-0430 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 48/2565  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

30 จ้างซ่อมรถชัตเตอร์บัส หมายเลข 01 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันไดนาโม-แอร์ โดย
นางพิศมัย  ขัตติโยธิน

3,900.00 ร้านตะวันไดนาโม-แอร์ โดย
นางพิศมัย  ขัตติโยธิน

3,900.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/094  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

31 จ้างติดต้ังประตูสไลด์ไฟฟ้า           
รถหมายเลขทะเบียน นง-8435 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 51/2565  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

32 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น    
หมายเลขทะเบียน 40-0558 
เชียงใหม่

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

50,000.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

50,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 50/2565  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


