
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 0612.01.01.01/123  10  มีนาคม 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 0612.01.01.01/122  10  มีนาคม พ.ศ. 2565

3 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,404.10 1,404.10 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,404.10 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 1,404.10 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/121  10  มีนาคม พ.ศ. 2565

4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565

1,585.00 1,585.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,585.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,585.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/105  1  มีนาคม พ.ศ. 2565

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง           
จ านวน 1 รายการ

24,576.00 24,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเวอร์วิส จ ากัด 24,576.00 บริษัท สุขุมเวอร์วิส จ ากัด 24,576.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 54/2565  4  มีนาคม พ.ศ. 2565

6 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 98,970.30 98,970.30 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

98,970.30 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

98,970.30 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/123  2  มีนาคม พ.ศ. 2565

7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  
จ านวน 44 เล่ม

5,324.00 5,324.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 5,324.00 นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 5,324.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 59/2565  16  มีนาคม พ.ศ. 2565

8 จ้างลงโฆษณาหนังสือพิมพ์       
ขนาดคร่ึงหน้า

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทมีเดีย 2018 
จ ากัด

15,000.00 บริษัท นอร์ทมีเดีย 2018 
จ ากัด

15,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 61/2565  18  มีนาคม พ.ศ. 2565

9 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
83-6716 เชียงใหม่

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

600.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์
การยาง จ ากัด

600.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/159  14  มีนาคม พ.ศ. 2565

10 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
กม-1313 เชียงใหม่

14,820.00 14,820.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

14,820.00 เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

14,820.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 57/2565  14  มีนาคม พ.ศ. 2565

11 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นค-4416 เชียงใหม่

5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,050.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,050.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 55/2565  4  มีนาคม พ.ศ. 2565

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

4,995.00 4,995.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์โชตนาการยาง 4,995.00 บจก.พงศ์โชตนาการยาง 4,995.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/157  14  มีนาคม พ.ศ. 2565

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

10,980.00 10,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางมล      
กอขุนยวม

10,980.00 อู่ชัยบริการ โดยนางมล      
กอขุนยวม

10,980.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 58/2565  14  มีนาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน......มีนาคม..........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 จ้างติดต้ังประตูสไลด์ไฟฟ้า           
รถหมายเลขทะเบียน นง-3835 
เชียงใหม่

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 95,000.00 เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 95,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 53/2565  2  มีนาคม พ.ศ. 2565

15 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8435 เชียงใหม่

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา 963.00 บจก.โตโยต้า ล้านนา 963.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/141  4  มีนาคม พ.ศ. 2565

16 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8435 เชียงใหม่

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

12,800.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

12,800.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 60/2565  18 มีนาคม พ.ศ. 2565

17 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8434 เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 52/2565  2 มีนาคม พ.ศ. 2565

18 ซ้ือสังฆทาน  จ านวน 6 ชุด 2,994.00 2,994.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่มใบบุญ 2,994.00 ร้านร่มใบบุญ 2,994.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/137  16 มีนาคม พ.ศ. 2565

19 ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน 1 
เคร่ือง

4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

4,590.00 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย)

4,590.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/135  15 มีนาคม พ.ศ. 2565

20 ซ้ือรูปผลงานศิลปะเทคนิคส่ือผสม
ของนักศึกษา จ านวน 1 ภาพ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน์  มาดี 30,000.00 นายณัฐวัฒน์  มาดี 30,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 62/2565  21 มีนาคม พ.ศ. 2565

21 จ้างติดต้ังประตูสไลด์ไฟฟ้า           
รถหมายเลขทะเบียน นง-8435 
เชียงใหม่

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 เชียงใหม่ประตูสไลด์ไฟฟ้า 25,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 52/2565  2 มีนาคม พ.ศ. 2565


