
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 ซ้ือวัสดุ จ านวน 9 รายการ 1,569.00 1,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ันเนอ

รีเชียงใหม่ จ ากัด
1,569.00 บริษัท เพ่ือนเรียนสเตช่ัน

เนอรีเชียงใหม่ จ ากัด
1,569.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/319  6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,490.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,490.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/309  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

3 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/331  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

4 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/330  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

5 จ้างตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีวิทยุ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด

8,000.00 บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด

8,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 97/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม   
จ านวน  45 เล่ม

5,265.00 5,265.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์ บัณยะขันธ์ 5,265.00 นางสาวสุทธิรัตน์ บัณยะขันธ์ 5,265.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 98/2565  17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

7 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2
 ป้าย

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

7,169.00 บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

7,169.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 95/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

8 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 4
 ชุด

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

12,840.00 บริษัท เชียงใหม่ คชสาร
โฆษณา จ ากัด

12,840.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 99/2565  20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

9 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-3835 เชียงใหม่

77,149.14 77,149.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชดีเจมอเตอร์ จ ากัด 77,149.14 บริษัท เอชดีเจมอเตอร์ จ ากัด 77,149.14 ตรงตามข้อก าหนด กก 87/2565  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

10 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-3834 เชียงใหม่

10,505.26 10,505.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 10,505.26 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 10,505.26 ตรงตามข้อก าหนด กก 88/2565  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

11 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 
เคร่ือง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล้คโทรนิคส์คอม
แอนด์คอน จ ากัด

3,000.00 บริษัท อีเล้คโทรนิคส์คอม
แอนด์คอน จ ากัด

3,000.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/327  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
40-0234 เชียงใหม่

41,232.45 41,232.45 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 41,232.45 กนกพลอะไหล่ 41,232.45 ตรงตามข้อก าหนด กก 104/2565  29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
40-0383 เชียงใหม่

13,276.56 13,276.56 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 13,276.56 กนกพลอะไหล่ 13,276.56 ตรงตามข้อก าหนด กก 86/2565  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......30........เดือน......มิถุนายน.........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 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
40-0383 เชียงใหม่

21,516.63 21,516.63 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 21,516.63 กนกพลอะไหล่ 21,516.63 ตรงตามข้อก าหนด กก 102/2565  29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

15 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
40-0383 เชียงใหม่

22,987.02 22,987.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์
ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

22,987.02 บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์
ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

22,987.02 ตรงตามข้อก าหนด กก 91/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

16 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
ขพ-4813 เชียงใหม่

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

2,950.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

2,950.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/282  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

17 จ้างซ่อมรถชัทเทิลบัส หมายเลข 01 12,568.22 12,568.22 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 12,568.22 กนกพลอะไหล่ 12,568.22 ตรงตามข้อก าหนด กก 105/2565 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
18 จ้างซ่อมรถชัทเทิลบัส หมายเลข 02 12,568.22 12,568.22 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 12,568.22 กนกพลอะไหล่ 12,568.22 ตรงตามข้อก าหนด กก 103/2565 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
19 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    

นค-35 เชียงใหม่
39,750.00 39,750.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             

โดยนายคมสัน  อินต๊ะ
39,750.00 อู่ประยูรการช่าง             

โดยนายคมสัน  อินต๊ะ
39,750.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 89/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

20 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นค-4416 เชียงใหม่

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,800.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

5,800.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 90/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

21 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นค-7437 เชียงใหม่

8,960.00 8,960.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

8,960.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

8,960.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 94/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

22 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นค-8383 เชียงใหม่

15,580.00 15,580.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

15,580.00 อู่ประยูรการช่าง             
โดยนายคมสัน  อินต๊ะ

15,580.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 92/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

23 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2396 เชียงใหม่

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

5,500.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

5,500.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 93/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

24 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

32,989.17 32,989.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 32,989.17 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 32,989.17 ตรงตามข้อก าหนด กก 101/2565  29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

25 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

4,080.00 อู่ชัยบริการ โดยนางสาวมล 
กอขุนยวม

4,080.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/280  8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

26 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-8434 เชียงใหม่

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์                  
โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

3,450.00 เบรคซุปเปอร์                 
 โดยนางม่วยเล็ก แซ่ล้ิม

3,450.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/337  29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

27 ซ้ือวัสดุกล้องถ่ายภาพ จ านวน 2 
รายการ

28,140.00 28,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโต้บัค จ ากัด 28,140.00 บริษัท โฟโต้บัค จ ากัด 28,140.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/364  28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

28 จ้างด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด

5,350.00 บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด

5,350.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 96/2565  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565


