
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ คู่สัญญา จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา ลงวันท่ี
1 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 0612.01.01.01/394 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2 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 0612.01.01.01/395 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3 ซ้ือถ้วยกาแฟพร้อมกล่องผ้าไหม 
จ านวน 10 ชุด

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ ากัด

3,800.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ ากัด

3,800.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/397 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

4 จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ด า         
จ านวน   20 ชุด

1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ 
 วิริยา

1,540.00 ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ
  วิริยา

1,540.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/410 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

5 จ้างท าแผ่นสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 2 ชุด

7,160.00 7,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์ 
 โรจน์วัฒนวุฒิ

7,160.00 ร้าน I Think Graphic 
design โดยนางสาวระรินทร์
  โรจน์วัฒนวุฒิ

7,160.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 108/2565 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารพร้อม
พนักงานขับรถ จ านวน 10 คัน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เดินรถสันก าแพง 3,500.00 สหกรณ์เดินรถสันก าแพง 3,500.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/424 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

7 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 6 รายการ
 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,520.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 1,520.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/370 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

8 จ้างท าตรายางแบบหมึกในตัว  
จ านวน 2 อัน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก โดยนาง
จันทร์เพ็ญ  วงษ์ศา

700.00 ร้านตุ๊กตาบล็อก โดยนาง
จันทร์เพ็ญ  วงษ์ศา

700.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/388 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

9 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม      
จ านวน 45 เล่ม

6,525.00 6,525.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัตน์  บัณยะขันธ์ 6,525.00 นายจิรายุทธ  มณีวรรณ์ 6,525.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 110/2565 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 
พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 1 คัน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์  ชนะพล 14,000.00 นายสิทธิพงษ์  ชนะพล 14,000.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 106/2565 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

11 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0235 เชียงใหม่

2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 2,824.80 กนกพลอะไหล่ 2,824.80 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/383 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

12 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
40-0358 เชียงใหม่

5,309.34 5,309.34 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 5,309.34 กนกพลอะไหล่ 5,309.34 ตรงตามข้อก าหนด กก 112/2565 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

13 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 
83-6716 เชียงใหม่

4,055.30 4,055.30 เฉพาะเจาะจง กนกพลอะไหล่ 4,055.30 กนกพลอะไหล่ 4,055.30 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/381 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี.......31........เดือน......กรกฎาคม.........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     
งน-2579 เชียงใหม่

10,343.99 10,343.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 10,343.99 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 10,343.99 ตรงตามข้อก าหนด กก 114/2565 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

15 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 1,284.00 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด 1,284.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/385 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

16 จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน    
นง-2397 เชียงใหม่

5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง เบรคซุปเปอร์ โดยนางม่วย
เล็ก แซ่ล้ิม

5,980.00 เบรคซุปเปอร์ โดยนางม่วย
เล็ก แซ่ล้ิม

5,980.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 113/2565 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

17 จ้างซ่อมรถราง หมายเลข 2 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ไชยมา เซอร์วิส                
โดยนายชัยสิทธ์ิ  ไชยมา

5,740.00 ไชยมา เซอร์วิส               
 โดยนายชัยสิทธ์ิ  ไชยมา

5,740.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 115/2565 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

18 ซ้ือตลับลูกดรัม  จ านวน 1 ชุด 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2,890.00 บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2,890.00 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.01/420 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 
รายการ

8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทร
เรียลซัพพลาย จ ากัด

8,340.00 บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทร
เรียลซัพพลาย จ ากัด

8,340.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 111/2565 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

20 ซ้ือหมึกพิมพ์  จ านวน 4 รายการ 32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

32,700.00 บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

32,700.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 116/2565 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

21 จ้างปรับปรุงรถตู้โดยสาร หมายเลข
ทะเบียน นจ-3199 เชียงใหม่

205,440.00 205,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ แม็กซ์ออ
โตพลัส 2559

205,440.00 บริษัท เชียงใหม่ แม็กซ์ออ
โตพลัส 2559

205,440.00 ตรงตามข้อก าหนด กก.ส7/2565 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

22 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 
รายการ

143,326.30 143,326.30 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

143,326.30 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

143,326.30 ตรงตามข้อก าหนด อว 0612.01.01.04/343 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

23 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 
รายการ

42,064.00 42,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 42,064.00 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)

42,064.00 ตรงตามข้อก าหนด กก 107/2565 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


