
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม   

จ านวน 45 เล่ม
6,615.00 6,615.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธรัตน์  บัณยะขันธ์ 6,615.00 นางสาวสุทธรัตน์  บัณยะ

ขันธ์
6,615.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 63/2565  12 เมษายน พ.ศ. 2565

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 112,166.40 112,166.40 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

112,166.40 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

112,166.40 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/180  5  เมษายน พ.ศ. 2565

3 ซ้ือขนมบวงสรวง จ านวน 12 
รายการ

3,648.00 3,648.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหอมหวานขนมไทย 3,648.00 ร้านหอมหวานขนมไทย 3,648.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/213  28  เมษายน พ.ศ. 2565

4 ซ้ือขนมบวงสรวง จ านวน 11 
รายการ

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหอมหวานขนมไทย 1,480.00 ร้านหอมหวานขนมไทย 1,480.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/178  18  เมษายน พ.ศ. 2565

5 ซ้ือเคร่ืองบวงสรวง จ านวน 9 
รายการ

5,453.00 5,453.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมาลา  ค าปัน 5,453.00 นางสาววิมาลา  ค าปัน 5,453.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 79/2565  29  เมษายน พ.ศ. 2565

6 ซ้ือเคร่ืองบวงสรวง จ านวน 8 
รายการ

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่โรส ตลาดธานินทร์ 850.00 เชียงใหม่โรส ตลาดธานินทร์ 850.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/176  18  เมษายน พ.ศ. 2565

7 ซ้ือเคร่ืองบวงสรวง จ านวน 18 
รายการ

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง นางพัสตราภรณ์  นิยะรัตน์ 3,350.00 นางพัสตราภรณ์  นิยะรัตน์ 3,350.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/214  28  เมษายน พ.ศ. 2565

8 ซ้ือชุดด าหัว จ านวน 40 ชุด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันย์ชนก  รักษาชล 12,000.00 นางสาวธันย์ชนก  รักษาชล 12,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 66/2565 18  เมษายน พ.ศ. 2565
9 ซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 2 รายการ 10,050.00 10,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 10,050.00 บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากัด 10,050.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 67/2565 21  เมษายน พ.ศ. 2565

10 ซ้ือผลไม้  จ านวน 10 รายการ 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง นางพัสตราภรณ์  นิยะรัตน์ 1,390.00 นางพัสตราภรณ์  นิยะรัตน์ 1,390.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/175 18  เมษายน พ.ศ. 2565
11 จ้างท าเคร่ืองสืบชะตาหลวงชุดใหญ่

 จ านวน 1 งาน
22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ  ธิชาญ 22,000.00 นายเกียรติศักด์ิ  ธิชาญ 22,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 74/2565 28  เมษายน พ.ศ. 2565

12 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

1,515.00 1,515.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,515.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,515.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/157 1  เมษายน พ.ศ. 2565

13 จ้างการแสดงกลองหลวงล้านนา 
จ านวน 1 ชุด

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  แก้ววงค์วาลย์ 6,000.00 นายภานุวัฒน์  แก้ววงค์
วาลย์

6,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 72/2565 26  เมษายน พ.ศ. 2565

14 จ้างการแสดงชุด มัคละเภรี 98 ปี 
ศรีราชภัฏเชียงใหม่

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ไชยรัตน์ 24,000.00 นายอานนท์  ไชยรัตน์ 24,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 71/2565 26  เมษายน พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......30........เดือน......เมษายน..........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

15 จ้างงานติดต้ังบูธนิทรรศการพร้อม
ร้ือถอน จ านวน 1 งาน

375,570.00 375,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ ไดเร็คท์ 
แอนด์ พร้ินท์ จ ากัด

375,570.00 บริษัท ครีเอทีฟ ไดเร็คท์ 
แอนด์ พร้ินท์ จ ากัด

375,570.00 ตรงตามข้อก าหนด กก.ส6/2565 27  เมษายน พ.ศ. 2565

16 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 รายการ 69,750.00 69,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทูเฮดท์ ปร้ินท์ แอนด์ 
ดีไซน์

69,750.00 ร้านทูเฮดท์ ปร้ินท์ แอนด์ 
ดีไซน์

69,750.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 70/2565 26  เมษายน พ.ศ. 2565

17 จ้างท าป้ายฉากเวที 98 ปี       
จ านวน 1 งาน

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

24,610.00 บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

24,610.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 69/2565 26  เมษายน พ.ศ. 2565

18 จ้างท าป้ายผ้าแพร  จ านวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีเว้นท์ออแกไน
เซอร์ จ ากัด

10,000.00 บริษัท สยามอีเว้นท์ออแก
ไนเซอร์ จ ากัด

10,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 68/2565 26  เมษายน พ.ศ. 2565

19 จ้างท าเส้ือโปโล จ านวน 1,104 ตัว 154,560.00 154,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์      
โปรดักส์ จ ากัด

154,560.00 บริษัท ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์    
  โปรดักส์ จ ากัด

154,560.00 ตรงตามข้อก าหนด กก.ส5/2565 7  เมษายน พ.ศ. 2565

20 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0358 เชียงใหม่

2,645.04 2,645.04 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 2,645.04 กนกพลอะไหล่ 2,645.04 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/198 22 เมษายน พ.ศ. 2565

21 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
กร-5813 เชียงใหม่

3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

3,080.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล
 กอขุนยวม

3,080.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/188 22 เมษายน พ.ศ. 2565

22 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
ขพ-4813 เชียงใหม่

16,195.00 16,195.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน อินต๊ะ

16,195.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน อินต๊ะ

16,195.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 65/2565 22 เมษายน พ.ศ. 2565

23 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-3835 เชียงใหม่

711.55 711.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ จ ากัด 711.55 บริษัท เอชดีเจ มอเตอร์ 
จ ากัด

711.55 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/196 22 เมษายน พ.ศ. 2565

24 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน     
นง-8434 เชียงใหม่

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                 
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

2,550.00 เบรคซุปเปอร์                
 โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

2,550.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/194 22 เมษายน พ.ศ. 2565

25 ซ้ือเคร่ืองไทยทาน ผ้าบังสกุล      
ด้ายสายสิญจน์ และเชือกขาว 
จ านวน 4 รายการ

17,416.00 17,416.00 เฉพาะเจาะจง ร่มใบบุญ 17,416.00 ร่มใบบุญ 17,416.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 73/2565 28 เมษายน พ.ศ. 2565

26 ซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น 11,808.00 11,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงศ์โชตนาการยาง 
จ ากัด

11,808.00 บริษัท พงศ์โชตนาการยาง 
จ ากัด

11,808.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 64/2565 22 เมษายน พ.ศ. 2565

27 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2565

53,137.50 53,137.50 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

53,137.50 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

53,137.50 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01/57 1 เมษายน พ.ศ. 2565


