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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Chiangrai Rajabhat University)
สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้าง ( ตกลงราคา )

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/10/2012 ขอสั งซือวัสดุจาํ นวน รายการ
01/10/2012 จ้างนายพิสิทธิ คําลือ เลขที หมู่

ตังแต่

ตุลาคม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ต.ท่าสุ ด

อ.เมือง จ.เขียงราย ติดตังสายเมนไฟฟ้ า
ห้องสถาบันวิจยั ชาติพนั ธ์ มรช.
01/10/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
01/10/2012 เช่าเปี ยโน จากโรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ เชียงราย
/ - ถ.บรรพประการ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย
รายการ
01/10/2012 จ้างโรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ เชียงราย / ถ.บรรพประการ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย
ปรับเสี ยงเปี ยโน รายการ
03/10/2012 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที หมู่ ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้
งถิ น
03/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที งาน
03/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

ถึง กันยายน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,990.00 ตกลงราคา ศูนย์บริ การ มรช.
17,200.00 ตกลงราคา นายพิสิทธิ คําลือ

1,990.00 ศูนย์บริ การ มรช.
17,200.00 นายพิสิทธิ คําลือ

45,000.00 ตกลงราคา ศรี วรรณ มณีรัตน์
36,000.00 ตกลงราคา โรงเรี ยนดนตรี สยามกลก

45,000.00 ศรี วรรณ มณีรัตน์
36,000.00 โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ

6,000.00 ตกลงราคา โรงเรี ยนดนตรี สยามกลก

6,000.00 โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ

าร

าร

เชียงราย

เชียงราย

53,300.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

53,300.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

14,600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

14,600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
2,521.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

2,521.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
05/10/2012

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ซื อชุดหลอดไฟพร้อมราง จํานวน ชุด จากร้าน
เอแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ / ม. ซ.วัดบ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตซื อวารสารและหนังสื อพิมพ์
ประจําเดือนกันยายน
จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านโมโนคอม เลขที หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น เลขที / หมู่
ต.รอบเงียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านพาวเวอร์ ปริ น เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
ขอซื อวัสดุ จาก บ.บิ กซี เชียงราย เลขที หมู่
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง เชียงราย
จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

05/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,123.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

1,700.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,123.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,700.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

16,052.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

16,052.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
22,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

22,400.00 ร้านโมโนคอม

20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

20,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

9,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,150.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ กซี

1,150.00 บริ ษทั บิ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
จํากัด(สาขาเชียงราย)
9,461.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,324.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

จํากัด(สาขาเชียงราย)

9,461.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,324.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
05/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ต.ค.
05/10/2012 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

05/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
06/10/2012 จ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมระหว่างวันที
- ตุลาคม
08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,242.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,561.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

6,511.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

4,000.00
36,250.00

08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

315.65

08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/10/2012 จ้างร้านโยคอมพิวเตอร์ / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําคู่มือนักศึกษา (CD) จํานวน
ชุด

าย
ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

450.00
1,350.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
14,170.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,242.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

54,985.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,561.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

6,511.00 ร้านโมโนคอม
59,960.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,000.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
36,250.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
315.65 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
450.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,350.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

14,170.00 โยคอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

24,430.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

08/10/2012 ขอซือหนังสือ เล่ม
จากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

หมู่

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/10/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
08/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.บริ ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด เลขที / ม. ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
จํานวน รายการ
08/10/2012 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

09/10/2012 จ้างนายพิสิทธิ คําลือ เลขที

หมู่ที ต.ท่าสุ ด
อ.เมือง จ.เชียงราย ขยายไฟฟ้ าเข้าป้ อมยาม มรช.
09/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค เลขที
/ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องกรองนําและล้างไส้กรองนําระบบอาร์ โอ
09/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

09/10/2012 ขอซือวัสดุอุปกรณ์ จํานวน รายการ จาก
นางจิราพร บุญเมือง /
ถ.แสงแก้ว ต.เวียง อ.เมืองเชียราย จ.เชียงราย

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,430.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,385.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,300.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

1,300.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน
51,010.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
29,192.81 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

51,010.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
29,192.81 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์

3,366.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ซัพพลาย จํากัด

3,366.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
61,400.00 ตกลงราคา นายพิสิทธิ คําลือ

61,400.00 นายพิสิทธิ คําลือ

24,628.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์

24,628.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

ค

3,281.69 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

3,281.69 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
6,500.00 ตกลงราคา นางจิราพร บุญเมือง

รไฟฟ้ า
6,500.00 นางจิราพร บุญเมือง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
09/10/2012 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
09/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายนพพร วิหคน้อย ทีอยู่ / ม.

10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012

10/10/2012

หมู่บา้ นกอบแก้ว แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
ทําเครื องหมายนักศึกษา
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล งาน
ขออนุมตั ิจา้ งร้านสายชลการช่าง เลขที ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนอะไหล่รถยนต์โตโยต้าทะเบียน บฉ
ชร.
ขออนุมตั ิซือครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ

10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,145.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,145.80 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
480.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
43,000.00 ตกลงราคา นพพร วิหคน้อย

รไฟฟ้ า
480.00 สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
43,000.00 นพพร วิหคน้อย

63,840.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

63,840.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

และการค้า
5,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

7,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

7,750.00 สายชลการช่าง

321.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
2,809.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
535.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

321.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,809.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
535.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

370.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

10/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า เลขที

/

ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายซ่ อมเปลียนท่อนําและระบบวาวล์
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/10/2012 ขออนุมตั ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ จาก
10/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ต.รอบเวียง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
677.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,224.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

19,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
640.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
11,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

779.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

370.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

677.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,224.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
19,200.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
640.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

920.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11,280.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

779.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

10/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสกล จุ่มทา เลขที

ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมเครื องซักผ้า
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
ํ าเกณฑ์ รายการ
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10/10/2012 จ้างร้านสายชลการช่าง

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมรถตูท้ ะเบียนนข
เชียงราย
11/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

11/10/2012 ขออนุญาตจ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทํากระดานไวท์ยอร์ ด
รายการ
11/10/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

11/10/2012 ขอจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

1,000.00 นายสกล จุ่มทา

4,245.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

4,245.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

960.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

10/10/2012 จ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

/ หมู่

ต.รอบเวียง องเมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน เครื อง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ตกลงราคา นายสกล จุ่มทา
แอน
1,659.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
6,553.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/10/2012 จัดซือนํามัน จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

1,659.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
6,553.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
960.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,749.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
8,880.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
15,180.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

15,180.00 สายชลการช่าง

27,285.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่

27,285.00 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)

1,749.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
8,880.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

(ประเทศไทย) จํากัด
4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

จํากัด
4,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

6,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

6,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
1,194.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

าย
1,194.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ จาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

2,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
11/10/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
11/10/2012 ซือการ์ดแสดงผล ASUS รุ่ น ATI 5450 ขนาด GB
จากร้าน เอแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ / ม.
ซ.วัดบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
11/10/2012 ซือวัสดุตกแต่งสํานักงาน จากร้าน Blossom House
By Grace 63-63/2-3 ม. ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
11/10/2012 ขอจ้างร้านเออาร์เทรดดิ งแอนด์คอมพิวเตอร์ / ต.ร
อบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อม-เปลียนอุปกรณ์ครุ ภณ
ั
ฑ์เครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์
11/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

มพิวเตอร์
6,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,350.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์

เตอร์
6,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,350.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

1,640.00 ตกลงราคา THE BLOSSOM

1,640.00 THE BLOSSOM HOUSE by

11/10/2012 ขอจ้างร้าน ไดอารี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร
11/10/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

11/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
11/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

HOUSE by GRACE

4,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

GRACE

4,850.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

8,741.90 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่

8,741.90 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)

(ประเทศไทย) จํากัด
2,270.00 ตกลงราคา ร้าน ไดอารี

จํากัด
2,270.00 ร้าน ไดอารี

980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,880.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

50,980.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,880.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

50,980.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านแอนท์ ดีไซน์ เลขที
11/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ ม.

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําเสื อคอกลมสี ขาวพร้อมสกรี นกลางอก สี
จ้างรัานพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ขออนุยาตจ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน เลขที / หมู่
ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย ติดฟิ ลม์กนั แสง งาน
จ้างร้านเอแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ / ม.
ซ.วัดบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จงเชียงราย
ซ่ อมเครื องพิมพ์ เครื อง
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

12/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที
จ.เชียงราย ทําตรายางประทับ รายการ
12/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

12/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
12/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

อ.เมือง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,900.00 ตกลงราคา ร้าน แอนท์ ดีไซน์

6,900.00 ร้าน แอนท์ ดีไซน์

4,830.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,830.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

15,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

15,200.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

4,350.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น

4,350.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

37,630.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

37,630.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
660.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

660.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

380.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

380.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,440.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
59,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,440.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
59,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
12/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศ รายการ
12/10/2012 ขอจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/10/2012 ขอจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

12/10/2012 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ม.
ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อม-เปลียนอุปกรณ์ลิฟ์โด
ยสารตึก
13/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที / ม.
ต.สันสลี อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
ปูผา้ ใบโต๊ะอาหาร
13/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที / ม.
ต.สันสลี อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องอาหารบัวตอง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
77,910.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
บี.เค.เม็ททอลชีท
(เชียงราย)
18,180.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด
21,020.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
45,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

13,890.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
1,680.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
11,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
23,120.00 ตกลงราคา นายตะนุพล
ทองธานีสกุล

27,360.00 ตกลงราคา นายตะนุพล
ทองธานีสกุล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

77,910.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
บี.เค.เม็ททอลชีท (เชียงราย)

18,180.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
21,020.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
45,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
13,890.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,680.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
11,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

23,120.00 นายตะนุพล ทองธานีสกุล
27,360.00 นายตะนุพล ทองธานีสกุล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที / ม.
ต.สันสลี อ.เวียงป่ าเป้ า จงเชียงราย
ปูพรมบริ เวณชัน
14/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

14/10/2012 ขอจ้าง ร้านเม็งรายแล็ป เลขที / ม.

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,500.00 ตกลงราคา นายตะนุพล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,500.00 นายตะนุพล ทองธานีสกุล

ทองธานีสกุล

60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,540.00 ตกลงราคา เม็งรายแล็บ

59,956.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,540.00 เม็งรายแล็บ

ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
บริ การตรวจเลือด จํานวน รายการ
15/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

15/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายพงศ์ธร เชือมสกุล ทีอยู่ ม.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,380.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

1,380.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย

2,000.00 ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย

7,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

7,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องตัดหญ้าหมายเลข มรช. . .
/
15/10/2012 ขอซ่อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยจ้างร้าน
พัฒนพงษ์ ซัพพลาย เลขที หมู่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั
จ.เชียงราย
15/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเเปลียนชุดอุปกรณ์ประตูบานสวิงเปลือย
15/10/2012 ขออนุมตั ิซ่อมปริ นเตอร์ หมายเลข
มรช. - . .
/ คตก. โดย
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ธุรกิจ

220.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จ

220.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15/10/2012 ขออนุญาตจ้างนายสมาน ปันตัน เลขที ม.

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

6,400.00 นายสมาน ปันตัน

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
สู บสิ งปฎิกูลห้องนําสํานักงานอธิการบดี จํานวน
งาน
15/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ นเลขที / หมู่
ต.รอบเวียง องเมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
รายการ
15/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

9,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,510.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

5,510.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

15/10/2012 ขอซือวัสดุ

รายการ
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,022.00 ตกลงราคา
9,951.00 ตกลงราคา

15/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

25,700.00 ตกลงราคา

15/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

20,591.00 ตกลงราคา

15/10/2012 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน
รายการ จากร้านนางสาวปวิชญา อริ ยะ เลขที
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

1,428.00 ตกลงราคา
หมู่

แอน
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเกสเซ็น
เตอร์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
นางสาวปวิชญา อริ ยะ

3,022.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,951.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็นเตอร์
เชียงราย
25,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,591.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,428.00 นางสาวปวิชญา อริ ยะ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
15/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
15/10/2012 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

/ หมู่
ตําบล ท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข . . และ
01.21.408
15/10/2012 ขอจัดซือ วัสดุ จํานวน รายการ

15/10/2012 จะเช่าบูธงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครังที มห
าวิทยาลัยเชียงใหม่

16/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย บริ ษทั เอสวีพี
ออโต้เซล จํากัด / ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
16/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
16/10/2012 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
24,060.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,060.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

14,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10,010.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

10,010.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,500.00 ตกลงราคา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึ
กษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7,012.78 ตกลงราคา บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล
จํากัด
16,212.00 ตกลงราคา บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด

2,210.40 ตกลงราคา บริ ษทั
เบญจมิตรบรรจุภณ
ั ฑ์
จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,500.00 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7,012.78 บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด
16,212.00 บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด
2,210.40 บริ ษทั เบญจมิตรบรรจุภณั ฑ์
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,452.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

16/10/2012 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื องกรองเครื องและบํารุ งรัก

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,385.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

11,385.00 มณฑลการช่าง

ษายานพาหนะ
รายการจากร้านมณฑลการช่าง
อ.เมือง จ.เชียงราย
16/10/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

28,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

28,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ม. ต.ริ มกก

16/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ
16/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ. บริ ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด เลขที / ม. ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
จํานวน รายการ
16/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์อะโกร คอมพาเนียน จํากัด
เลขที / ม. ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพ ฯ
จํานวน รายการ
16/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
16/10/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12,452.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,620.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

15,836.00 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,620.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

15,836.00 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

10,480.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์อะโกร

10,480.00 บริ ษทั เบสท์อะโกร

คอมพาเนียน จํากัด

คอมพาเนียน จํากัด

13,616.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
24,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

13,616.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ. ควอลิเมต จํากัด เลขที
16/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
17/10/2012

ซ.ไพศาล ถ.ประชาราษฎร์ บาํ เพ็ญ ห้วยขวาง กรุ งเทพ
ฯ จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ จาก บ. ดีเคเอชเอซ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที ถ.เจริ ญกรุ ง แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพ ฯ จํานวน รายการ
จ้างนายสมาน ปันตา หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย สู บส้วม
จ้างร้านบีโอโฆษณา / ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน ผืน
จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. บ้านดู่เมืองใหม่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน อัน
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

17/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหาร,อาหารแห้งและเครื องดืม
17/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
17/10/2012 ขอนุมตั ิจา้ งบริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)จํากัด
เลขที / ถ.มหิดล ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ซ่ อมเครื องถ่ายเอกสาร
17/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,451.70 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
11,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
4,500.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,451.70 บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
11,000.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
4,500.00 นายสมาน ปันตัน

450.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

450.00 ร้านบีโอโฆษณา

270.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

270.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

45,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

45,400.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด
45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,000.00 ตกลงราคา นางนิออน ทาสุรินทร์
8,239.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)
จํากัด

จํากัด
44,924.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

41,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

41,800.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด

10,000.00 นางนิออน ทาสุรินทร์
8,239.00 บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)
จํากัด

จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

17/10/2012 ขอซือวัสดุประจําสํานักงาน จํานวน รายการ

3,470.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

17/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/10/2012 จ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

7,390.00
770.00

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องสํารองไฟ
17/10/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

24,580.00

17/10/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

25,000.00

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
17/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/10/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

17/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ล้างและเติมนํายาเครื องปรับอากาศ
17/10/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/10/2012 จ้างอู่ช่างวัฒน์ บ้านป่ ารวก หมู่ ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมบํารุ งรักษารถตู ้ จํานวน
รายการ
18/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา เชียงรายเภสัช
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

9,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
1,929,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์
/

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,470.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,390.00 เชียงรายเภสัช
770.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
24,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
9,000.00 ร้านโชคประสิทธิ
1,929,000.00 บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์

เทคโนโลยี จํากัด
700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

เทคโนโลยี จํากัด
700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

504.00 ตกลงราคา ร้านกาญจนาเครื องครัว
12,900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

504.00 ร้านกาญจนาเครื องครัว
12,900.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

665.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

665.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

18/10/2012 ติดตังประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียม จํานวน
รายการ จากร้านเชียงของอลูมิเนียม
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
18/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

ม. ต.สถาน

5,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
3,100.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
4,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

18/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
18/10/2012 จัดซือวัสดุ รายการ
18/10/2012 จัดซือวัสดุ รายการ
18/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารระหว่างวันที - ตุลาคม
2555
18/10/2012 ขออนุญาตจ้าง นายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
18/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน เลขที
ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําม่านปรับแสง
รายการ

/ ม.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม
2,500.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,700.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

12,210.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
29,090.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
41,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

5,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
3,100.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
4,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,500.00 ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม
2,500.00 ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม
79,952.90 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,700.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา
12,210.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
29,090.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
41,500.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

18/10/2012 ขอนุญาตจ้าง นายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
รายการ
18/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์ เลขที / ถนนประสพสุ ข ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ทําตูอ้ ลูมีเนียม จํานวน รายการ
18/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

18/10/2012 ขออนุญาตตรวจเช็คครื องฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน
รายการ จากบริ ษทั ทวียนต์มาร์ เก็ตติ ง จํากัด
ม. ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
18/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

/

18/10/2012 ขออนุญาตจ้าง นายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,600.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

1,600.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์

3,000.00 ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์

19,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส
963.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

8,228.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
600.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

/
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ย้ายป้ ายศูนย์วิจยั วัฒนธรรม
งาน
18/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,365.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

18/10/2012 ขออนุญาตจ้างนายนพดล สันธิ เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,281.50 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร งาน
18/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย บริ ษทั
โตโยต้าเชียงราย จํากัด / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

ราคาทีเสน

10,701.07 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย
จํากัด

19,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส
963.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

8,228.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

600.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา
1,365.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,281.50 นายนพดล สันธิ
10,701.07 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
18/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

7,980.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

19/10/2012 ซือชุดวอร์มและชุดแข่งขันกีฬา จํานวน รายการ
19/10/2012 จัดซืออุปกรณ์กีฬาจํานวน รายการ

21,960.00
10,000.00

19/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

27,300.00

19/10/2012 ขอสั งซือวัสดุสาํ นักงาน

2,856.00

19/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุจาํ นวน รายการ

27,650.00

จํากัด
ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

19/10/2012 ซือยาเวชภัณฑ์ รายการ
19/10/2012 ขอซือนํามันเชือเพลิง จําวนน . ลิตร

2,000.00
500.06 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

19/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/10/2012 จ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขที

ยงราย
3,225.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

/ ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายซ่ อมพัดลมและเครื องเสี ยงห้องเรี ยนจํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/10/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,980.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
21,960.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,300.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
2,856.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,925.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
3,225.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

19/10/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
19/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุจาํ นวน รายการ

19/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/10/2012 จัดจ้างเปลียนอะไหล่เครื องตัดหญ้า จํานวน
รายการจากนายพงศ์ธร เชือมสกุล บ้านเลขที
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,054.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,054.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

33,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

33,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
1,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,150.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

และการค้า
1,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,185.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

1,185.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
3,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

และการค้า
3,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

1,330.50 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

1,330.50 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

2,150.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

ม.

19/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอส เค ยางยนต์เชียงราย
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19/10/2012 จ้างณัชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
19/10/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

20/10/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านกาญจนาเครื องครัว
15,960.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร

4,500.00 ร้านกาญจนาเครื องครัว
15,960.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร

20/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

คอมเพล็กซ์ จํากัด
10,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

คอมเพล็กซ์ จํากัด
10,800.00 เพาเวอร์ ปริ น

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/10/2012 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขผูเ้ สี ยภาษี
สู บส้วมจํานวน ลํา
20/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

20/10/2012 ซือพุ่มดอกไม้สด ชุด
20/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.ควอลิตี เวท โปรดักท์ จํากัด เลขที
20/10/2012

20/10/2012

20/10/2012
20/10/2012
21/10/2012

ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุ งเทพ จํานวน รายการ
ขอจ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารสัญญา
และหนังสื อแจ้งผูค้ าํ ประกัน
งานกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือการศึกษา
จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ จัดพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์ วิชาการ
ฉบับที ปี
จ้างร้านอัมพรดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําพานพุ่มดอกไม้สด รายการ
ขอจัดซื อหนังสื อเพือดําเนินงานตามโครงการ จํานวน
เล่ม
ซื อนําดืม และนําแข็ง จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

1,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
8,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิตี เวท
โปรดักท์ จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

1,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
8,900.00 บริ ษทั ควอลิตี เวท โปรดักท์
จํากัด

4,185.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

4,185.00 ร้านโมโนคอม

50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

50,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

1,000.00 ตกลงราคา อัมพร ดอกไม้สด

1,000.00 อัมพร ดอกไม้สด

5,258.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,770.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านบอลลูนฟาร์ม เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,120.00 ตกลงราคา บอลลูนฟาร์ม

1,120.00 บอลลูนฟาร์ม

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

5,000.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

21/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านอีฟอ๊อฟออกไม้สด
1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,000.00 ร้านอีฟอ๊อฟออกไม้สด
1,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21/10/2012 เช่าชุดพืนเมืองพร้อมเครื องประดับ จํานวน รายการ

าย
9,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

9,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

1,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทําลูกโป่ งสวรรค์ จํานวน
ลูก
21/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์
จัดดอกไม้สดในพพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จํานวน
รายการ
21/10/2012 จ้างร้านสไตล์อิ ฟอ๊อฟ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างทําพวงมาลา
21/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

โดยนายศุภชัย ศรี ธิ หมู่ ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
21/10/2012 จ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟเลขที / ม.ที ต.บ้านดู่อ.เมือง
จ.เชียงรายจัดทําพานพุ่มดอกไม้สดจํานวน คู่
21/10/2012 จ้างเหมาตกแต่งพานพุ่มดอกไม้สด จํานวน รายการ
จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) / ตลาดศิริกรณ์
อ.เมือง จ.เชียงราย
22/10/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือ รายการ

96,117.05 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

96,117.05 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

22/10/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

หาวิทยาลัย
24,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ทยาลัย
24,700.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

(ทิพย์)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/10/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

32,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

32,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

22/10/2012

22,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

22,520.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งศูนย์บริ การ มรช. เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายภาพและอัพโหลดภาพนักศึกษา
ขออนุญาตจ้าง นายนพดล สันธิ เลขที ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร งาน
ขออนุญาตจ้าง บ.โฟร์ ดีซัพพลาย เลขที / ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโบว์ชวั ร์ รายการ
ขออนุญาตจ้างศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ขอจัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

22/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/10/2012 จ้างร้าน พี.เอ็น ซัพพลายเซอร์วิส เลขที

าย

20,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

20,000.00 นายนพดล สันธิ

17,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

17,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด
76,050.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
11,849.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา

5,130.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หมู่

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องถ่ายเอกสาร
22/10/2012 ถ่ายเอกสารการอบรมจากร้าน เฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,400.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์
วิส

4,800.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

76,050.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11,849.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา
5,130.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,400.00 ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์วิส
4,800.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

24,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
15,000.00 บริ ษทั สันติภาพแพ็คพริ นท์
จํากัด

22/10/2012 ขอจ้าง ร้านไดแร็กส์

และการค้า
15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สันติภาพแพ็คพริ นท์
จํากัด
17,300.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

22/10/2012

22,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

22,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

22/10/2012 จ้างบริ ษทั สันติภาพแพ็คปริ นท์จาํ กัดเลขที - อ.เ
มืองจ.เชียงใหม่ทาํ สู จิบตั รจํานวน

22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์สมุดโน๊ต และใบปลิว
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านไอดู ไอเดีย / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําเสื อพร้อมสกรี น จํานวน ตัว
ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตัดกระจก
ขอซื อวัสดุ รายการ

22/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/10/2012 จ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําพวงมาลาดอกไม้สด
23/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.อีล่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด เลขที
/ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายจํานวน
รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านไอดู ไอเดียเชียงราย

17,300.00 ร้านไดเร็กส์

9,000.00 ร้านไอดู ไอเดียเชียงราย

16,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

16,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยคอมมูนิเคชัน
ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื
อน
ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

จ
3,120.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,619.16 ตกลงราคา บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน

24,619.16 บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด

3,120.00 ตกลงราคา
3,210.00 ตกลงราคา
775.00 ตกลงราคา
1,000.00 ตกลงราคา

จํากัด

3,210.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม
มูนิเคชัน
775.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

1,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

23/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

1,000.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

23/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.อีร่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด เลขที

จํากัด(มหาชน)
2,248.93 ตกลงราคา บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน
จํากัด

จํากัด(มหาชน)
2,248.93 บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด

1,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

/ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
24/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

24/10/2012 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
24/10/2012 ขอจัดซือวัสดุประจําสํานักงาน

24/10/2012 จ้าง หจก.กัลยกร บิลดิ ง เลขที

หมู่ ต.ท่าสุ ด
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําลาน คสล.
หน้าอาคารศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ มรช.
24/10/2012 ขอซือวัสดุประจําสํานักงาน จํานวน รายการ

24/10/2012 จ้างร้าน สบายดี มีเดีย ตังอยูเ่ ลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
24/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

24/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

2,945.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,945.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
16,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดกัลยกร
บิลดิ ง

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดกัลยกร
บิลดิ ง

6,530.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที

6,530.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายดี มีเดีย

1,000.00 ร้านสบายดี มีเดีย

14,700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
946.95 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

14,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

946.95 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดยมณฑลการช่าง

98,125.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

98,125.00 มณฑลการช่าง

ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
24/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

59,902.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
12,160.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ กซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
จํากัด(สาขาเชียงราย)
28,132.00 ตกลงราคา นายสุรีย ์ ใจเสมอ

จํากัด
12,160.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,990.00 บริ ษทั บิ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จํากัด(สาขาเชียงราย)

18,225.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

18,225.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

55,050.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

55,050.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
24/10/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
24/10/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

24/10/2012 ขอจ้างนายสุรีย ์ ใจเสมอ อยูบ่ า้ นเลขที หมู่
ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย
ปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์บริ เวณด้านหน้าอาคารเซรามิก
ส์
24/10/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
24/10/2012 เปลียนยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย เอส เค
ยางยนต์เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
24/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

24/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ยางยนต์ เชียงราย
2,075.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

28,132.00 นายสุรีย ์ ใจเสมอ

ยางยนต์ เชียงราย
2,075.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,990.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านดอยฟลอริ สท์ ตลาดสดเทศบาล
(ตลาดศิริกรณ์) อ.เมือง
จ.เชียงรายจัดสถานพิธีมอบปริ ญญากิตติมศักดิ
Honorary Degree Doctorate ฯ จํานวน งาน
24/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านดอยฟลอรี สท์ จัดช่อดอกไม้
จํานวน รายการ
24/10/2012 ขออนุญาตเช่าชุดไทยจากร้านเอืองแก้วเลขที ม.
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เพือใช้ในพิธีมอบปริ ญญากิตติมศักดิ Honorary
Degree Doctorate จํานวน ราย
24/10/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/10/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/10/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
25/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

25/10/2012 จ้าง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง เลขที

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ขุดบ่อขยะใหม่ จํานวน บ่อ
และฝังกลบบ่อขยะเดิมให้เรี ยบร้อย
25/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,000.00 ตกลงราคา ร้านดอยฟลอรี สท์

16,000.00 ร้านดอยฟลอรี สท์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านดอยฟลอรี สท์

1,500.00 ร้านดอยฟลอรี สท์

2,500.00 ตกลงราคา ร้านเอืองแก้ว

2,500.00 ร้านเอืองแก้ว

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
14,100.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,000.00 ร้านสินไพศาล
14,100.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์
1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

19,810.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
996.50 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

19,810.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
996.50 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
64,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เดชถาวร ก่อสร้าง

จํากัด(มหาชน)
64,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เดชถาวร
ก่อสร้าง

10,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

10,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/10/2012 ขออนุญาตจ้างวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสือผ้าสําเร็จรู ป
ตําบลเวียง เสื อผ้าใยบัว ต.เวียง อ.เวียงป่ าเป้ า
จ.เชียงราย ตัดเสื อเชิ ตแขนยาว จํานวน ตัว
25/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
98,000.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็
74,300.00 ตกลงราคา

25/10/2012 ขอซือโทรศัพท์แบบตังโต๊ะ เครื อง

1,490.00 ตกลงราคา

25/10/2012 ขอซือวัดสุ จํานวน รายกา ร

1,950.00 ตกลงราคา

บ.เรื องวาแสตนดาร์ อินดัสตรี จํากัด

25/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
25/10/2012 ซือวัสดุ รายการ
25/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/10/2012 ซือวัสดุ รายการ
25/10/2012 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที

ม.
ถ.สันโค้งน้อย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/10/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
25/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ตําบลเวียง เสื อผ้าใยบัว
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
บริ ษทั
เรื องวาแสตนดาร์ ดอินดัส
ตรี
ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

9,840.00 ตกลงราคา
4,984.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
26,707.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
939.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

5,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
2,311.20 ตกลงราคา ธนชัยโลหะภัณฑ์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

98,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสือ
74,300.00
1,490.00
1,950.00

ผ้าสําเร็ จรู ป
เสื อผ้าใยบัว
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
บริ ษทั
เรื องวาแสตนดาร์ ดอินดัสตรี
จํากัด
ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

9,840.00
4,984.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26,707.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
939.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านตังโจวการค้า
5,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
2,311.20 ธนชัยโลหะภัณฑ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/10/2012 ชือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณ์ จํานวน ชุด
25/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,790.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
8,350.00 ตกลงราคา

26/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

4,380.00 ตกลงราคา

26/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,100.00 ตกลงราคา

26/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

7,074.00 ตกลงราคา

ํ าเกฑณ์ จํานวน รายการ
26/10/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
26/10/2012 จ้าง ร้านเอสพี อิเลกทริ ค ทีอยู่ / หมู่
ถนนพหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ เครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ
26/10/2012 ขอจัดจ้างนายรัตชัย จันทร์สุวรรณ์ เลขที ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปัมลูกบิดประตูพร้อมกุญแจยูนิเฮาส์จาํ นวน ชุด
26/10/2012 ขอจัดซือของทีระลึกจํานวน ายการ

26/10/2012 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน เล่ม
โดยจ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมุ่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย

จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร้านอุดมภัณฑ์

4,000.00 ตกลงราคา
321.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,790.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
8,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,380.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,100.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์
7,074.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4,000.00 ร้านอุดมภัณฑ์
321.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

900.00 ตกลงราคา นายรัตชัย จันทร์สุวรรณ์

900.00 นายรัตชัย จันทร์สุวรรณ์

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
10,750.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

10,750.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/10/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/10/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
26/10/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/10/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/10/2012 ซือวัสดุสาํ นักงาน รายการ

26/10/2012 ขอซือวัสดุในการผลิตเซรามิกส์ จํานวน รายการ
26/10/2012 ขอซือผลิตภัณฑ์สิ งทอ จํานวน รายการ
26/10/2012 ขอจัดซือของทีระลึกจํานวน ายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
27/10/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
27/10/2012 ขอซือวัสดุจดั งานเลียงขันโตกประยุกต์ จํานวน
รายการ
27/10/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,650.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์
31,193.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
93,780.05 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,650.00 ร้านเทคโนปริ นท์
31,193.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
93,780.05 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
1,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ทยาลัย
1,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

9,589.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

9,589.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
24,050.00 ตกลงราคา นายปัณณพัฒน์ คําแปง
15,750.00 ตกลงราคา นางสุขาวดี ติยะธะ

500.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,550.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,640.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร มะโนวัง

2,450.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,050.00 นายปัณณพัฒน์ คําแปง
15,750.00 นางสุขาวดี ติยะธะ
7,074.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,550.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,640.00 นางสาวจิราพร มะโนวัง
2,450.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/10/2012 จ้างทําซองซิป จํานวน รายการ
27/10/2012
28/10/2012
28/10/2012
29/10/2012

29/10/2012

โดยจ้างร้านเทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์ ถ. อุตรกิต
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จ้างทําซองซิ ปจํานวน รายการ
โดยจ้างร้านเทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์ ถ.อุตรกิต
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ จาก บ.เว็ทแพลนเน็ท จํากัด เลขที /
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพ ฯ จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งศูนย์บริ การ มรช. ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ขออนุญาตจ้างร้านกุญแจด่วน /
หน้าโบสถ์คริ ตจักร ตรงข้ามตลาดบ้านดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ทํากุญแจห้องประชุม จํานวน
รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ

29/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
29/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
96,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

48,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

6,480.00 ตกลงราคา บริ ษทั เว็ท แพลนเน็ท

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

96,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

48,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

6,480.00 บริ ษทั เว็ท แพลนเน็ท จํากัด

จํากัด

62,700.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
150.00 ตกลงราคา ร้านกุญแจด่วน

20,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

62,700.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
150.00 ร้านกุญแจด่วน

20,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
29/10/2012 ขออนุญาตจ้างห้องภาพมนต์รัก

/
ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย อัดภาพและทํากรอบรู ป จํานวน
รายการ
29/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

29/10/2012 ขออนุญาตซือต้นไม้
ตกแต่งภายในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน รายการ
29/10/2012 ขอจ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
หจก.แสนดีแอร์ เซอร์ วิส / - ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
29/10/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/10/2012 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้ สี ยภาษี
เปลียนระบบท่อนําทิ งอ่างล้างหน้า จุด
29/10/2012 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ
โดยจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / หมู่
ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
685.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
600.00 ตกลงราคา วรนุชวนาพันธ์

13,520.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

1,634.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
4,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

685.00 ห้องภาพมนต์รัก

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

600.00 วรนุชวนาพันธ์
13,520.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

1,634.00 ร้านทวีสินการเกษตร
4,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

2,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/10/2012 จ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้าเลขที / ม. ต.
บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน รายการ
30/10/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/10/2012 ขอจ้างนางอําไพ รัตนจันทร์ เลขที

ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
30/10/2012 ขออนุญาตซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,896.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,090.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,510.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

13,750.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

30/10/2012 จะขออนุญาตซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,305.00 ตกลงราคา

30/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,092.00 ตกลงราคา

30/10/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,650.00 ตกลงราคา

30/10/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน

9,695.00 ตกลงราคา

รายการ

30/10/2012 ขอจัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

1,000.04 ตกลงราคา

และการค้า
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
นางนิธินนั ท์
ไตรพิบูลย์สุข
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,896.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,090.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,510.00 นางอําไพ รัตนจันทร์
13,750.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,305.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,092.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
3,650.00 นางนิธินนั ท์ ไตรพิบูลย์สุข

9,695.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/10/2012 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า
โดยสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจําเดือน ตุลาคม
31/10/2012 จ้างผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า ประจําเดือน ตุลาคม
โดยนายนันทกร ตะติ / หมู่ ต.ศรี ดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
31/10/2012 ขอซือวัสดุ จาก ร้านเพ็ทเวิร์ด เซ็นเตอร์ เลขที
ซ.รามอินทรา / ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุ งเทพ จํานวน รายการ
31/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

31/10/2012 ซ่อมเครื องฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน รายการ จาก
หจก.มิวนิคซัพพลาย / ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
31/10/2012 จ้างเหมานายสหภาพ พรมแตง ม. ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งไฟแสงสว่างห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
รายการ
31/10/2012 ขออนุมตั ิจา้ ง บ.นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ ป / ม.
ถ. มิถุนา ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายลงโฆษณาหนังสื อ Guidbook ประจําเดือน
ตุลาคม
31/10/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกรมการรักษาดิ
นแดน

5,000.00 ตกลงราคา นายนันทกร ตะติ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแด
น

5,000.00 นายนันทกร ตะติ

15,956.00 ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

15,956.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
25,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

3,265.00 ร้านธนาทรัพย์
25,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย

าย

9,900.00 ตกลงราคา นายสหภาพ พรมแตง

9,900.00 นายสหภาพ พรมแตง

2,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเ

2,000.00 สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ดียกรุ๊ ป

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

ป

10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/10/2012 ซือวัสดุ รายการ
31/10/2012 จ้างเหมานายวสันต์ เขือนเพชร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม. ต.แม่ขา้ วต้ม

อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งเพดานห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
รายการ
31/10/2012 ซือวัสดุ รายการ
31/10/2012 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ประจําเดือน ตุลาคม
31/10/2012 ขออนุญาตจ้าง นางลําดวน รุ ณใจ เลขที หมู่
ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ทําความสะอาดศูนย์น่านฯ
งาน
31/10/2012 จ้างทําสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU TODAY
ประจําเดือน ตุลาคม
โดยนางอาภากร ศรี นิ ม
/ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
31/10/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ประจําเดือนตุลาคม
31/10/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือและนิตยสารประจําเดือนตุลาคม
2555
31/10/2012 ซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน ตุลาคม
31/10/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งลานเสลา มรช.

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
49,000.00 ตกลงราคา นายวสันต์ เขือนเพชร

28,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
49,000.00 นายวสันต์ เขือนเพชร

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกระจายเสียงแ

15,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
12,840.00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปร

ห่งประเทศไทยจังหวัดเชีย
งราย

ะเทศไทยจังหวัดเชียงราย

2,500.00 ตกลงราคา นางลําดวน รุ ณใจ

2,500.00 นางลําดวน รุ ณใจ

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรี นิ ม

5,000.00 นางอาภากร ศรี นิ ม

695.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,215.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
83,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

695.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
475.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,215.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
83,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/10/2012 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิสเลขที
60
ม ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายประจําเดือนตุลาคม ดูแ
ลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยสารตึก คณะเทคโนโลยีอุตสา
หกรรม
31/10/2012 จ้างนายณรงค์ สมุดความ เลขที หมู่
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําเสริ มโครงเหล็กต้นคริ ตส์มาส มรช.
31/10/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนตุลาคม

31/10/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนตุล
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012

31/10/2012

าคม
ขอจัดซื อหนังสื อพิมพ์ เดือน ตุลาคม
จํานวน
รายการ
ขออนุญาตจัดซื อหนังสื อพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนตุลาคม
จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ

31/10/2012 จ้าง หจก.แสนภูธร กรุ๊ ป /

หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

60,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ
300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

1,173.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

60,000.00 นายณรงค์ สมุดความ
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,160.00 ร้านธนาทรัพย์
735.00 ร้านธนาทรัพย์
3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

1,173.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/10/2012 ขอจ้าง บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็คจํากัด เลขที

29,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,000.00 บริ ษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค

หมู่บา้ นทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพ
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน ราย การ
31/10/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

2,584.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

2,584.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

01/11/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ เลขที

จํากัด(มหาชน)
5,550.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

จํากัด(มหาชน)
5,550.00 ร้านเทคโนปริ นท์

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
01/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุเครื องบริ วารกฐิน จํานวน
รายการ
01/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012

ขอซื อวัสดุ จํานวน

รายการ

ขอจัดซื อหนังสื อพิมพ์ จํานวน
ซื อหนังสื อ

ฉบับ

รายการ

จ้างซักอบรี ด รายการ โดยจ้างนางธัญลักษณ์
อาซอง / หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
01/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

01/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
01/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/11/2012 ชือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณ์ รายการ

จํากัด

จํากัด

12,653.00 ตกลงราคา ร้านทองนพคุณ

12,653.00 ร้านทองนพคุณ

2,000.00
83,230.00
1,680.00
40,000.00
1,280.00

2,000.00
83,230.00
1,680.00
40,000.00
1,280.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
ร้านอนุรักษ์เภสัช
ร้านธนาทรัพย์
บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด
นางธัญลักษณ์ อาซอง

17,500.00 ตกลงราคา นายประสงค์
แสงบุญเรื อง
80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
11,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
23,400.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
ร้านอนุรักษ์เภสัช
ร้านธนาทรัพย์
บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด
นางธัญลักษณ์ อาซอง

17,500.00 นายประสงค์ แสงบุญเรื อง
79,985.55 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

23,400.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/11/2012 ขอจ้าง ร้านเชียงรายเซอร์วิส เซ็นเตอร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ หมู่

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เช็ค
ล้างทําความสะอาดเครื องปรับอากาศ พร้อมเติมนํายา
เครื อง
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
01/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/11/2012 เช่าการให้บริ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
01/11/2012 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
โดยจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
01/11/2012 ซือหนังสือและวารสารประจําเดือนตุลาคม
จํานวน รายการ
01/11/2012 ขอจ้าง ร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
01/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

01/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที
ระหว่างวันที

ต.ค. - พ.ย.

3,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

9,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

9,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
261,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
3,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

เซ็นเตอร์
261,000.00 บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
3,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

2,735.00 ร้านธนาทรัพย์

8,237.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,237.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,021.06 ตกลงราคา บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี

4,021.06 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)

(ไทยแลนด์) จํากัด
270.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
18,066.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

จํากัด
270.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,066.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

54,993.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

12,060.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

02/11/2012 ขออนุญาตต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
77,037.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จํากัด

02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012

จํานวน รายการ
จ้างคุณอําไพ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน
แผ่น
จากร้าน เชียงรายซิ ลค์สกรี น / ถ. รัตนาเขต
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ รายการ

02/11/2012 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่

ต.

รอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์แผ่นไวนิล จํานวน รายการ
02/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ ศาลาทรงไทย จํานวน หลัง
02/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

02/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,060.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

77,037.00 บริ ษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จํากัด

5,200.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

5,200.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

6,060.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

6,060.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

37,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

37,500.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

3,499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

40,000.00 ตกลงราคา ร้านสมนึกศาลาไทย
10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร

3,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
40,000.00 ร้านสมนึกศาลาไทย
10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,350.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/11/2012 ขออนุญาตซือสือโสตทัศน์ดา้ นมนุษยศาสตร์ฯ
จํานวน รายการ
02/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
79,965.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป
30,000.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
02/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

13,500.00 ตกลงราคา

03/11/2012 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์ประจําเดือนตุ

15,047.00 ตกลงราคา

ลาคม
03/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

1,200.00 ตกลงราคา

จํากัด
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

79,965.00 บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป จํากัด
30,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
13,500.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
15,047.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
9,765.75 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

04/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

9,765.75 ตกลงราคา

04/11/2012 จ้าง ร้านเอส พี อิเลคทริ ค ทีอยู่ / หมู่

3,691.50 ตกลงราคา

ถนนพหลโยธิน ต. ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
04/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,289.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,289.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

04/11/2012 จ้าง หจก.ชอบพิมพ์ ทีอยู่ / หมู่ ถนนหนองบัว

มพิวเตอร์
9,630.00 ตกลงราคา ร้านชอบพิมพ์

เตอร์
9,630.00 ร้านชอบพิมพ์

ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย ทําใบประกาศ
จํานวน รายการ
04/11/2012 จ้างช่างแต่งหน้านักแสดงละครเวที จาก นายศุภกร
พงษ์อิ น . ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

3,691.50 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

13,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

05/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

1,185.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

05/11/2012 จ้าง ร้านโมโนคอม

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
05/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที / ม.
ต.สันสลี อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องอาหารบัวตอง
05/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
05/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/11/2012 จ้างถ่ายเอกสารบทความ และแบบสอบถาม
จากร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
05/11/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์ จํานวน คัน โดย
สายชลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
05/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012

ซื อวัสดุจาํ นวน

รายการ

ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน

รายการ

ถ่ายเอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการฐานข้อ
มูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ นจังหวัดเชียงราย
ACT Copy 84 หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

96,421.00 ตกลงราคา นายตะนุพล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,185.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 ร้านโมโนคอม
96,421.00 นายตะนุพล ทองธานีสกุล

ทองธานีสกุล

7,310.00 ตกลงราคา บริ ษทั สุชาวรรณ จํากัด
99,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

7,310.00 บริ ษทั สุชาวรรณ จํากัด
99,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
5,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

87,225.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

87,225.00 สายชลการช่าง

7,000.00
20,000.00
4,840.00
87,850.00
2,400.00

7,000.00
20,000.00
4,840.00
87,850.00
2,400.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
หจก.กันจีนะพานิช
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ร้านสวนธรรมรักษา
ร้าน ACT COPY

บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
หจก.กันจีนะพานิช
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ร้านสวนธรรมรักษา
ร้าน ACT COPY

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสุพจน์ ทนทาน เลขที ม.
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012
05/11/2012

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปรับปรุ งร้านTop
of siam และทําตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ
ขอจ้าง ร้านจํานงค์การช่างเชียงราย / ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
จ้างนายวินยั กองแสง หมู่ที ต.จําปี อ.ศรี ธาตุ
จ.อุดรธานีติดฟลิมกรองแสงรถตู ้ นข เชียงราย
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งร้าน เอ.อาร์ มีเดีย เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จากร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่ ถ.พฟลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ชือครุ ภณ
ั ฑ์ตาํ กว่าเกณ์ จํานวน รายการ

05/11/2012
05/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เวท อะกริ เทค จํากัด เลขที / ม.
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
จํานวน รายการ
05/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
05/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

05/11/2012 ขอจ้าง ร้านโปรชอฟก๊อปปี / ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย ปริ นบทความวิจยั

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

44,400.00 ตกลงราคา นายสุพจน์ ทนทาน

44,400.00 นายสุพจน์ ทนทาน

1,000.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

1,000.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

6,000.00 ตกลงราคา นายวินยั กองแสง

6,000.00 นายวินยั กองแสง

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

6,530.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

6,530.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

29,750.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
8,400.00 ตกลงราคา ร้านเค.แอล.บี.เซ็นเตอร์
410.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

29,750.00 เพาเวอร์ ปริ น
8,400.00 ร้านเค.แอล.บี.เซ็นเตอร์
410.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

จํากัด

7,736.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
66,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,000.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี

7,736.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
66,250.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,000.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/11/2012 ขอจ้าง ร้านอาร์ตแอนด์อิมมเจ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,200.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

13,200.00 ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

05/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ ร้านเวียงชัยสหภัณฑ์ เลขที

และการค้า
15,495.00 ตกลงราคา ร้าน เวียงชัยสหภัณฑ์

และการค้า
15,495.00 ร้าน เวียงชัยสหภัณฑ์

หมู่ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
06/11/2012 ขอวัสดุหอ้ งปฏิบตั ิการ จํานวน รายการ

23,045.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค

23,045.30 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค ซายน์

ซายน์ เอ็น
60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
68,997.88 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

เอ็น
56,779.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
68,997.88 บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

/ หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมืองเชียงราย พิมพ์ป้าย
05/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
06/11/2012 จัดทําประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ โดย
บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
06/11/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ตังอยูเ่ ลขที ม. ต.นางแล
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
06/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/11/2012 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องทํานําเย็น
จํานวน รายการ
06/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,040.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

3,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,040.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/11/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย
06/11/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
06/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

06/11/2012 จ้างทําใบประกาศจํานวน รายการ
โดยจ้างร้านเทคโนปริ นติ ง ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
06/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/11/2012 จ้างทําใบรายงานผลการศึกษาจํานวน รายการ
โดยจ้านร้านปริ นติ งเซ็นเตอร์ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
06/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
06/11/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารกีอปปี เซ็นเตอร์ บ้านเลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,460.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,135.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,460.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,135.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

2,425.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,425.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,492.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

8,492.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

เตอร์
15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

12,850.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

12,850.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

ย
40,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

40,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,972.50 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

30,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,972.50 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ติ งเซ็นเตอร์

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/11/2012 จ้างทําไปรับรองคุณวุฒิ จํานวน รายการ
06/11/2012
06/11/2012
07/11/2012

07/11/2012

โดยจ้างร้านเทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์ ถ. อุตรกิจ
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านคอมดีดี ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
รายการ
ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายเปลียนโคมไฟสปอร์ ตไลท์หอพักนักศึกษา
จํานวน ชุด
ขอจัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
25,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

870.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

25,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

870.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
1,700.00 ร้านคอมดีดี

9,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

9,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

จ

10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

จ
5,075.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,075.00 ตกลงราคา

07/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา

07/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,700.00 ตกลงราคา ร้านคอมดีดี

07/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
07/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ราคาทีเสน

9,250.00 ตกลงราคา
4,124.00 ตกลงราคา

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,250.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
4,124.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

07/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
07/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

07/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
07/11/2012 จะซือครุ ภณั ฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์จาํ นวน รายการ
07/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
07/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
08/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ตรวจเช็คถังดับเพลิงและเติมสารเคมี

จํากัด(มหาชน)

9,915.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

30,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนิวฒั น์เคมีคอล ทีอยูเ่ ลขที

2,248.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

ม.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เค.บี.เอ็ม วิศวกรรม
2,505.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
500.00 ตกลงราคา นิวฒั น์เคมีคอล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,248.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

9,915.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,500.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
30,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,280.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เค.บี.เอ็ม
วิศวกรรม
2,505.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 นิวฒั น์เคมีคอล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,787.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

08/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งบริ ษทั ซี.อาร์. พลาสติกจํากัด เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําฉลากซี ลขวดเพท
08/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/11/2012 ขอซือวัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน

รายการ

08/11/2012 ขอซือวัสดุ/อุปกรณ์จาํ นวน ราย
08/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
08/11/2012 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องปรับอากาศ
ให้สามารถใช้งานได้ดีตามปรกติ
08/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
08/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

/ หมู่

21,000.00 ตกลงราคา
595.00 ตกลงราคา
21,840.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเชียงรายไผ่งาม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,787.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21,840.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา
6,540.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

5,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม
6,540.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,573.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
3,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

เตอร์
1,573.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
3,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

12,200.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,590.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

12,200.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,590.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
9,993.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป

และการค้า
9,993.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/11/2012 จ้างจัดพุ่มดอกไม้ จากร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,250.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

6,250.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

1,626.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

1,626.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

08/11/2012 ขอจ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

มพิวเตอร์
1,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

เตอร์
1,500.00 ร้านโมโนคอม

/ หมู่

จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ ม กยศ.
งานกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือการศึกษา
08/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
08/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
จํานวน ตัว
08/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.ฐิติพนั ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ย้ายอาคารร้านขายของทีระลึก
08/11/2012 จะขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ต่กว่าเกณฑ์ จํานวน
รายการ

08/11/2012 ขอซ่อมครุ ภณั ฑ์

รายการ จ้าง
หจก.เชียงรายโปรเฟสชันแนล กรุ๊ ป ทีอยู่
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
08/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

08/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

/

900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ปรฉัตร จํากัด
16,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

900.00 บริ ษทั ปรฉัตร จํากัด
16,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

4,650.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
8,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล

จ

4,650.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

8,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล

11,250.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

11,250.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
23,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

23,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/11/2012 ขอจ้าง บ. เชียงใหม่ดอคคิเวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
พิมพ์หนังสื ออาหารพืนบ้าน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

30,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

08/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

1,500.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จํานวน ชุด
08/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

5,773.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป

5,773.00 บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป (

( ) จํากัด
3,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
432.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,780.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

จํากัด
3,990.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
432.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,080.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
1,700.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

5,100.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,080.00 ร้านโชคประสิทธิ
1,700.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
08/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/11/2012 จ้าง ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น / ม. ชุมชนเกาะทอง
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนอุปกรณ์เครื องปรับอากาศ รายการ
08/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
08/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/11/2012 ขออนุญาติจา้ งนายฉัตรชัย ธนะสังฆ์ หมู่
ต.เจริ ญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ
09/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/11/2012 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

20,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,219.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

)

4,780.00 ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

20,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,219.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
09/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

3,600.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
20,000.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

09/11/2012 จ้างทําเอกสารการอบรม และ กรอบรู ป จากร้าน

จํากัด
20,000.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์
13,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

เฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
09/11/2012 ขออนุญาตจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

1,380.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

09/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
09/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

09/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที
ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพ ฯ จํานวน รายการ
09/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
09/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที
ระหว่างวันที พ.ย. - พ.ย.
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,328.00
1,761.00
4,376.00
8,940.00

าย
ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
ตกลงราคา เชียงรายเภสัช

19,150.00
55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

13,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์
1,380.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,328.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
1,761.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,376.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,940.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
19,150.00 เชียงรายเภสัช
54,996.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,250.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

09/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/11/2012 จ้างทําป้ ายโฟมห้องประชุม จํานวน ห้อง
จากนายสกล จุ่มทา หมู่ ต.นางเล อ.เมือง
จ.เชียงราย
09/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

09/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี
09/11/2012

09/11/2012
09/11/2012

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จะจ้างนายสกลชนก เผือนพงษ์
เลขที / หมู่บา้ บัวทองซ. / ต.บางรักพัฒนาอ.บ
างบัวทองจ.นนทบุรีออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสู ตร
จ้างทําป้ ายรู ปทูลกระหม่อม จากร้าน เอ.อาร์ มีเดีย
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ จาก บ.ซิ ลลิค ฟาร์ มา จํากัด เลขที
อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ ชัน - ถ.สุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. จํานวน รายการ
ขออนุญาตซื อพรมปูพืน จํานวน ผืนๆ ละ
บาท

09/11/2012
09/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้าน เพอร์ลา แฟบบริ ค เลขที
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ติดตังม่านปรับแสง จํานวน ชุด

ม.

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,187.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

6,187.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,186.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,186.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

6,300.00 ตกลงราคา บ้านดู่โฆษณา

6,300.00 บ้านดู่โฆษณา

9,231.75 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

9,231.75 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
5,240.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,240.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

13,000.00 ตกลงราคา นายสกลชนก เผือนพงษ์

13,000.00 นายสกลชนก เผือนพงษ์

1,395.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

1,395.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

8,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา

8,500.00 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

จํากัด

12,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
13,030.00 ตกลงราคา เพอร์ลา แฟบบริ ค

12,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
13,030.00 เพอร์ลา แฟบบริ ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เวท อะกริ เทค จํากัด เลขที / ม.
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
จํานวน รายการ
09/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
09/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

จํากัด

1,205.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
6,869.10 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

1,205.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,990.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
6,869.10 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ
ํ เากณฑ์ จํานวน รายการ
09/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18,380.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

18,380.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

09/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศชนิดตังแขวนพร้อมติดตั

เฟอร์ นิเจอร์
34,999.70 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

34,999.70 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

ง
09/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

09/11/2012 ขอซือวัสดุจาก กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
09/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

4,520.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,805.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

4,520.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/11/2012 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องเรี ยนสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน
งาน
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
10/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

10/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/11/2012 จ้างทําสูจิบตั รละครเวที นิเทศฯ จากร้าน เฟรนด์
ก็อปปี ปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
10/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

10/11/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/11/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

89,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

89,800.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

28,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

28,900.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

6,754.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

6,754.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน
4,800.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,800.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

16,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,730.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
2,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

10,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
7,029.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

16,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,730.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
2,200.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
10,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
7,029.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
360.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
1,000.00 ตกลงราคา

10/11/2012 ขออนุญาตจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

3,000.00 ตกลงราคา

11/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

6,000.00 ตกลงราคา

11/11/2012 จัดซือวัสดุ รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

11/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

7,200.00 ตกลงราคา

11/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
11/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายณรงค์ สมุดความ เลขที

ม.
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ทําร่ องระบบนําทิ ง
12/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
12/11/2012 จ้างอู่ช่างวัฒน์ บ้านป่ ารวก มหู่ ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมรถตู ้ นข.

8,590.00 ตกลงราคา
12,700.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดแซค
ซายน์ เอ็น
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
นายณรงค์ สมุดความ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

360.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค ซายน์
เอ็น
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
8,590.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,700.00 นายณรงค์ สมุดความ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,000.00 ร้านสายไหม

8,100.00 ตกลงราคา อู่ช่างวัฒน์ บ.ป่ ารวก

8,100.00 อู่ช่างวัฒน์ บ.ป่ ารวก

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
12/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านคอม แอนท์ อาร์ต การพิมพ์
ทีอยูเ่ ลขที / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์คูปองศูนย์อาหาร
12/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
12/11/2012 จ้างนายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศ
รายการ
12/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ ง สูตรไพศาลบิวเดอร์ เลขที /
ถ.เลียบคลองภาษีเจริ ญเหนือ เขต หนองแขม
กรุ งเทพฯ พิมพ์หนังสื อพร้อมเข้าเล่ม
12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

12/11/2012 จะจ้างบริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์จาํ กัดเลขที ม. ต.รอ
บเวียงอ.เมืองจงเชียงรายทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลั
กสู ตร
12/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/11/2012 จัดซือนํามัน จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
8,538.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
7,500.00 ตกลงราคา ร้านคอมพ์แอนด์อาร์ตการ
พิมพ์

3,545.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,538.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,950.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
7,500.00 ร้านคอมพ์แอนด์อาร์ตการพิม
พ์

3,545.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
14,300.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
14,300.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

47,347.50 ตกลงราคา สูตรไพศาลบิวเดอร์

47,347.50 สูตรไพศาลบิวเดอร์

11,658.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
36,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์

11,658.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
36,000.00 บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด

จํากัด

98,040.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
480.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

98,040.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
480.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,160.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

1,160.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์

สุ ขภัณฑ์
14,802.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
9,390.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,657.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,802.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,390.00 ตกลงราคา

12/11/2012 ซืออุปกรณ์สาํ นักงาน รายการ

3,657.00 ตกลงราคา

12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จากร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,390.00 ตกลงราคา
7,530.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,390.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
7,530.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

6,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

6,000.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํานวน รายการ
12/11/2012 จะจ้างบริ ษทั โฟร์ดีซัพพลายจํากัดเลขที / - ต.เวียง
อ.เมืองจ.เชียงรายทําป้ ายประชาสัมพันธ์หลักสู ตร หลั
กสู ตร
12/11/2012 จัดซือวัสดุ(ยาสมุนไพร) จํานวน รายการ

12/11/2012 จ้างนายพงศ์ธร เชือมสกุล เลขที หมู่

ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมรถตัดหญ้า
12/11/2012 ขออนุญาตจ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที / หมู่ที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตีเส้นแบ่งทีจอดรถยนต์
12/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ. เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ

จํากัด

4,080.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
6,000.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

4,080.00 ร้านตงฮัวโอสถ
6,000.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

3,000.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

3,000.00 นายพัฒ ดอนลาว

6,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

6,600.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

เซ็นเตอร์ จํากัด

เซ็นเตอร์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

3,645.49 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

12/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
12/11/2012 ขออนุญาตจ้างนายมานพ ชาตรี นนั ท์

หมู่

ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ทําชันหนังสื อและตูเ้ ก็บแผ่น CD จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
12/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12/11/2012 ขอจ้าง นางสุพรรณ ปากหวาน ◌ํ า ทํากระเป๋ าผ้า
จํานวน ถุง
12/11/2012 ขอจ้างนายณรงค์ สมุดความ่
ซ่ อมแซมประตูหน้าสํานักงาน ม. ต.แม่ขา้ วต้ม
อ.เมือง จ.เชียงราย
12/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านสายชลการช่าง เลขที ม.
บ้านสันตาเหลือง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนไดสตาร์ ด
12/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

สงการไฟฟ้ า
8,500.00 ตกลงราคา นายประสงค์
แสงบุญเรื อง
824.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
64,000.00 ตกลงราคา นายมานพ ชาตรี นนั ท์

1,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,645.49 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
8,500.00 นายประสงค์ แสงบุญเรื อง

824.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
64,000.00 นายมานพ ชาตรี นนั ท์

1,990.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด
19,000.00 ตกลงราคา นางสุพรรณ์ ปากหวาน

จํากัด
19,000.00 นางสุพรรณ์ ปากหวาน

2,800.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

2,800.00 นายณรงค์ สมุดความ

5,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

5,750.00 สายชลการช่าง

4,698.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
24,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

4,698.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
24,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
4,512.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
1,950.00 ตกลงราคา บุญชูคา้ ไม้

เซ็นเตอร์
4,512.00 ร้านทวีสินการเกษตร
1,950.00 บุญชูคา้ ไม้

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/11/2012 ขอซือวัสุดุ จํานวน รายกา

2,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

12/11/2012 ขอซ่อมครุ ภณั ฑ์ รายการ
จ้างบริ ษทั ทวียนต์มาร์ เก็ตติ ง จํากัด / ม.
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
12/11/2012 จ้างเหมานายศุภชัย ศรี ธิ ม. ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดทําเวที รายการ
12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,090.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

5,500.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ
21,510.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล

12/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,830.00 ตกลงราคา

12/11/2012 จัดซือวัสดุอุปกรณ์จากร้านสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลั

2,861.00 ตกลงราคา

ยราชภัฎเชียงราย

12/11/2012 จ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/

หมู่ ต.บ้านดู่

13,500.00 ตกลงราคา

อ.เมือง จ.เชียงรายสู บส้วม
12/11/2012 ซือวัสดุ อุปกรณ์ รายการ

18,890.00 ตกลงราคา

12/11/2012 จ้างโรงพิมพ์ พิมพ์นานา เลขที ซ. ถ.ศรี ภูมิ

90,000.00 ตกลงราคา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทําวารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับที
7-9

ซัพพลาย จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
โรงพิมพ์ พิมพ์นานา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,090.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

5,500.00 นายศุภชัย ศรี ธิ
21,510.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
4,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,861.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
18,890.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

90,000.00 โรงพิมพ์ พิมพ์นานา

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสมาน ปันตันเลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย สู บสิ งปฎิกูล
12/11/2012 จ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนอุกรณ์ปริ นเตอร์ รายการ
12/11/2012 จ้าง หจก.นิวสร้างสรรค์แอ๊ดเวอร์ไทซิ ง เลขที /
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตัง
12/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

13/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

6,400.00 นายสมาน ปันตัน

1,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

1,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

69,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนิวสร้า
งสรรค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
1,642.45 ตกลงราคา
12,140.00 ตกลงราคา

13/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

12,625.00 ตกลงราคา

/ ม. ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุ เทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ จํานวน รายการ
13/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

13/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

13/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก ร้าน เค.อาร์ เทรดดิ ง จํากัด เลขที

ราคาทีเสน

10,750.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เค.อาร์ .เทรดดิ ง

5,180.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

เตอร์

69,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนิวสร้างสรร
ค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,642.45 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
12,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,625.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,750.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง
5,180.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/11/2012 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชอบพิมพ์ เลขที / ม.
ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําใบประกาศนียบัตรจํานวน , แผ่น
13/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านศักดิมอเตอร์ไซด์ เลขที /
ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องตัดหญ้า
13/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

13/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

13/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
13/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

8,025.00 ตกลงราคา ร้านชอบพิมพ์

8,025.00 ร้านชอบพิมพ์

5,515.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,515.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

1,184.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป
( ) จํากัด
20,610.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,900.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา

8,060.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
6,400.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

11,970.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

1,184.00 บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป (

)

จํากัด
20,610.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,900.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,900.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
1,000.00 ร้านฟูเจา
8,060.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
6,400.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

11,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ า จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ซือครุ ภนั ฑ์ตากว่
13/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
รายการ ใช้งานในห้อง Server ตึกณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

13/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
13/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านวริ ศราผ้าม่าน ทีอยูเ่ ลขที

/
บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ทําผ้าคลุมโต๊ะ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14/11/2012 ขอจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

90,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

90,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

เจ.แอล.อิเลคทริ คไบค์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน
1,240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

เจ.แอล.อิเลคทริ คไบค์
10,000.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน
1,240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

14,950.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

14,950.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์
4,000.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน
4,990.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

ก๊อปปี เซ็นเตอร์
4,000.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน
4,990.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

2,865.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

2,865.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

2,314.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,744.55 ตกลงราคา เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง
3,790.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
10,400.00 ตกลงราคา ร้านวริ ศราผ้าม่าน

2,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
11,080.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

และการค้า

2,314.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,744.55 เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง
3,790.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
10,400.00 ร้านวริ ศราผ้าม่าน

2,990.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
11,080.00 ร้านสายไหม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

3,690.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านสายไหม

โนคอม
4,345.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
5,980.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

4,345.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
14/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

5,980.00 ตกลงราคา

14/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,500.00 ตกลงราคา

14/11/2012 จัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

1,347.00 ตกลงราคา

14/11/2012 ขอจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม. ต.นางแล

8,115.00 ตกลงราคา

อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
14/11/2012 ขออนุมตั ิซือนํามันเชือเพลิง

1,324.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

14/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,690.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

14/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

14/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

าย
10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
14/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

7,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

14/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,347.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8,115.00 ร้านสายไหม
1,324.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
2,000.00 ร้านสายไหม
7,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/11/2012 ขออนุญาตจ้างกลุ่มตัดเย็บเสือผ้าสําเร็จรู ป เลขที / -

99,400.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสือ

บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ตําบลเวียง เสื อผ้าใยบัว
ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ผ้าสําเร็ จรู ป
เสื อผ้าใยบัว
5,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,590.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00
4,590.00

ํ าเกณฑ์ รายการ
14/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,200.00

ย
คัน
14/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

14/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที
ม. ต.ท่าสาย อ.เมืองจ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนวัสดุเครื องปรับอากาศ
14/11/2012 จะขออนุญาตซือวัสดุ จํานว น รายการ

14/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

62,300.00

40,000.00 ตกลงราคา นายนพพล จันต๊ะชัย
5,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
/

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

99,400.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็

หมู่ ต.เวียง อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย
ตัดเสื อเชิ ตแขนยาว สี ฟ้า จํานวน ตัว
14/11/2012 ขอซือถ้วยรางวัลจํานวน ถ้วย
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14/11/2012 ขออนุญาตจ้างศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา

ราคาทีเสน

62,300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40,000.00 นายนพพล จันต๊ะชัย
5,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,300.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,300.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
781.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

781.10 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

8,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

8,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

14/11/2012 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ธุรกิจ
8,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จ
8,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
14/11/2012 จ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
14/11/2012 จัดจ้างทํากรอบอลูมิเนียมกระจกกันห้องและฝ้ าเพดาน
พร้อมติดตัง จํานวน รายการ จากนายแก้ว ย่อมยา
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
14/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

14/11/2012 ขอซือถ้วยรางวัล จํานวน ถ้วย
14/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/11/2012 ขอจ้าง ร้านเชียงราย ซิลค์สกีน / ต.เวียง อ.เมือง
จ. เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
15/11/2012 จ้างร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค เลขที /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการย้ายเครื องสู บนําพร้อมติดตังใหม่
15/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

15/11/2012 จะซือครุ ภณั ฑ์เครื องพิมพ์ HPP1102
สําหรับพิมพ์บาโคต จํานวน รายการ

726.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
34,262.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

3,165.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,071.35 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

37,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์

726.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
34,262.00 นายแก้ว ย่อมยา

3,165.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,071.35 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
5,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

37,000.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

ค

5,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/11/2012 ขอจ้างถ่ายเอกสารร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
15/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านพัฒนาธุรกิจเลขที
หมู่ที ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
15/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
15/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

15/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์(ตูเ้ ย็น) จํานวน รายการ
15/11/2012 ขอจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร อยูบ่ า้ นเลขที หมู่
ตําบลริ มกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน รายการ
15/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

15/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
175.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,500.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
175.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,170.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,170.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,830.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

8,830.00 ร้านสายไหม

50,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนอร์ทเ
ทอร์ น
กลาสแวร์
6,590.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

11,699.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์
ซายน์ จํากัด
2,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

50,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนอร์ทเทอร์
น

6,590.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
2,000.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

11,699.00 บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์
จํากัด
2,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม.

ถ.สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
15/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
15/11/2012 จ้าง ร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
15/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ จาก
15/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/11/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เมดิเพ็ท จํากัด เลขที

/

ลาดพร้าววิวแมนชัน ห้อง ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจัน เขตบางกระปิ กรุ งเทพ จํานวน
รายการ
15/11/2012 ขอจ้างนายวินยั วงศ์ประเสริ ฐ หมู่ ต.นําแวน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา ซ่ อมจอคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ มรช. . .
/

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25,000.00 ร้านตังโจวการค้า

8,930.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,930.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,619.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

1,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,619.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

32,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่

เตอร์

32,100.00 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)

(ประเทศไทย) จํากัด
4,910.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,650.00 ตกลงราคา บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด

จํากัด
4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,300.00 ตกลงราคา นายวินยั วงศ์ประเสริ ฐ

1,300.00 นายวินยั วงศ์ประเสริ ฐ

8,650.00 บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน

รายการ

15/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ จาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
15/11/2012 ชือวัสดุโรงเรื อนและห้องปฏิบตั ิการ
15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

15/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า
เลขที หมู่ที ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถายเอกสาร งาน
15/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเมเจอร์มีเดีย เลขที /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทํารู ปเล่มรายงานผลการประเมินฯปี จํานวน
งาน
15/11/2012 ซือสเปรย์ยาชา จํานวน กระป๋ อง

15/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
15/11/2012 ซือชุดแข่งขันกีฬา จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,079.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
15,000.00 ตกลงราคา นางมาลิกา อินไชย
3,000.00 ตกลงราคา Miss Yu Nanwang

2,560.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
66,390.00
7,140.00

16/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,000.00

16/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

27,385.00

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง
ตกลงราคา นายพีรพันธ์ จาโรทก

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,079.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
15,000.00 นางมาลิกา อินไชย
3,000.00 Miss Yu Nanwang

2,560.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

30,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

5,000.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

66,390.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
7,140.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
12,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง
27,385.00 นายพีรพันธ์ จาโรทก

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
16/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
16/11/2012 ขออนุญาตจ้างศูนย์บริ การมรช เลขที หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ทําบัตรพนักงาน
รายการ
16/11/2012 ซือการ์ดจอ จํานวน ตัว ติดตังเครื องคอมพิวเตอร์
หมายเลข มรช. . . /
16/11/2012 จ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ จากร้านตังโจการค้า
หมู่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
16/11/2012 ขอซือว้ สั ดุ จํานวน รายการ

16/11/2012 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
16/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
16/11/2012 จ้างร้านโชคดีโทรศัพท์ / ถ.ศรี เกิด ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
16/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,190.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
21,145.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,120.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,190.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21,145.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,120.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 ตกลงราคา อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และ

1,200.00 อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และแอสเ

แอสเซ็ตเซอรี
1,200.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ซ็ตเซอรี
1,200.00 ร้านตังโจวการค้า

2,375.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,375.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
99,821.00 ตกลงราคา บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด

5,384.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

99,821.00 บริ ษทั ประไพกรุ๊ ป จํากัด
5,384.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,500.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

8,500.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

4,900.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรื องดอกไม้

4,900.00 ร้านดาวเรื องดอกไม้

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

16/11/2012 ซ่อมเครื องปริ นเตอร์ จํานวน รายการ จากร้าน
อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์ และแอสเซ็ตเซอรี / หมู่
ถ.หน้าม.ราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
16/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

16/11/2012 ขอซือวัสดุ

400.00 ตกลงราคา อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และ
แอสเซ็ตเซอรี

8,850.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

เอ็น ซัพพลาย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
ร้านจํานงค์ การช่าง

ซัพพลาย
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระหว่างวันที พ.ย. - พ.ย.
16/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

3,900.00 ตกลงราคา

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ํ าเกณฑ์ จํานวน
16/11/2012 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
17/11/2012 ขอจ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สู บสิ งปฎิกูล จํานวน
ลํา

ซ็ตเซอรี

8,850.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

55,000.00 ตกลงราคา

ต.เวียง

400.00 อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และแอสเ
7,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

16/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที

16/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์ การช่าง เลขที

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา

รายการ

ราคาทีเสน

840.00 ตกลงราคา

2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
9,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

54,998.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,900.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
840.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,900.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน เครื อง
17/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องปรุ งอาหารและเครื องดืม
17/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

60,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
9,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
20,000.00 ตกลงราคา นางกรรณิการ์ ธิขาว

และการค้า
29,324.75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,913.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

18/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์
จากร้านออมทรัพย์การค้า จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
18/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภฑั ต์ ากว่
18/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

3,950.00 ตกลงราคา ร้านริ มกกเฟอร์นิเจอร์
60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

19/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านสายไหม ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
19/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์ การช่าง เลขที
ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

60,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
40,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

18/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

าย
40,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
1,939.00 ตกลงราคา บริ ษทั ออฟฟิ ซ คลับ(ไทย)
จํากัด สาขาพญาไท
4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
2,737.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
780.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

9,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
20,000.00 นางกรรณิการ์ ธิขาว
9,913.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

40,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,950.00 ร้านริ มกกเฟอร์นิเจอร์
59,184.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
1,939.00 บริ ษทั ออฟฟิ ซ คลับ(ไทย)
จํากัด สาขาพญาไท
4,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

2,737.00 ร้านสายไหม
780.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขอนุมตั ิจา้ งนายสมชัย ริ มสวัสดิ เลขที / ม.
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําเหล็กดัด
19/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสมชัย ลิ มสวัสดิ เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําเหล็กดัด,ประตูเลือนและตัดกระจกหน้าต่างบานเลื
อน
19/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านกลิ นสีโฆษณา เลขที /
ถงพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายทําป้ ายอะคริ ลิค
19/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
19/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
19/11/2012 พิมพ์หนังสือโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอนุภูมิ
ภาคลุ่มนําโขง
ถ.ช้างเผือก ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19/11/2012 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ผืน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,715.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,715.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
48,200.00 ตกลงราคา นายสมชัย ริ มสวัสดิ

48,200.00 นายสมชัย ริ มสวัสดิ

22,600.00 ตกลงราคา นายสมชัย ริ มสวัสดิ

22,600.00 นายสมชัย ริ มสวัสดิ

15,240.00 ตกลงราคา ร้าน กลิ นสีโฆษณา

15,240.00 ร้าน กลิ นสีโฆษณา

26,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล

26,100.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
21,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
3,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

จํากัด
21,200.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

3,700.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

35,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โชตนาพริ นท์

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
35,000.00 บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

จํากัด

20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

20,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/11/2012 ซือวัสดุ

รายการ

19/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
19/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ํ าเกณฑ์ รายการ
19/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
9,103.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
1,464.00 ตกลงราคา
500.00 ตกลงราคา
3,600.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน
19/11/2012 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

5,700.00 ตกลงราคา

รายการ
19/11/2012 ซือวัสดุ

8,422.00 ตกลงราคา

รายการ

19/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ ตํากว่าเกณฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
19/11/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

760.00 ตกลงราคา
8,970.00 ตกลงราคา
499.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,103.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,464.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,700.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด
8,422.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

760.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,970.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/11/2012 ขอจัดจ้างร้านชุมพลอีเลคโทรนิคส์ซ่อมแซมเครื องโท
รสาร
อ.เมือง จ.เชียงราย
19/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

19/11/2012 ขออนุญาตซืออุปกรณ์กีฬา จํานวน รายการ
19/11/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/11/2012 ขอจัดจ้างร้านสบายอินเตอรเน็ตและการค้า / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายซ่ อมคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊ะ หมายเลข
15.069.000056/53
19/11/2012 เช่าเครื องสุขอนามัย จํานวน รายการ จากบริ ษทั
เร็ นโทเคิล อินนิเซี ยล (ประเทศไทย) จํากัด อาคาร
พี.บี.ทาวเวอร์ ชัน
/ ถ.สุ ขมุ วิท กรุ งเทพฯ
19/11/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร ชุด
19/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,530.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
13,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
400.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

3,185.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
30,644.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

7,800.30 ตกลงราคา บริ ษทั เร็นโทคิล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,530.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
400.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

3,185.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
30,644.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

7,800.30 บริ ษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล

อินนิเชียล (ประเทศไทย)
จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

4,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

4,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

(ประเทศไทย) จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/11/2012 ซือหนังสือ รายการ
20/11/2012 จ้าง หจก.เชียงรายแอร์คอน / หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปรับอากาศ
20/11/2012 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/11/2012 ซือหนังสือ รายการ

10,000.00 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย

เชียงราย จํากัด
1,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงราย แอร์ คอน
5,005.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

จํากัด
1,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เชียงราย
แอร์ คอน
5,005.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์

10,000.00 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย

10,000.00
430.00

20/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

4,910.00
3,062,100.00

20/11/2012 จัดซือวัสดุ-อุปกณ์ จํานวน รายการ

10,000.00

20/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน

20,000.00

20/11/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์

20/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายกาาร
20/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

15,765.00

เชียงราย จํากัด
ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์
เทคโนโลยี จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

จํากัด
10,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
430.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,062,100.00 บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์
เทคโนโลยี จํากัด
10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
20,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
15,765.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
270.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

20/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

9,731.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
20/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,360.00 ตกลงราคา

20/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
20/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/11/2012 ขออนุญาติจดั ซือวัสดุอุปกรณ์ จํานวน รายการ
20/11/2012 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
20/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
20/11/2012 ขอจ้าง ร้านทําไม เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.
เชียงราย
ทําของทีระลึก ชิ น
20/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

1,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ไอเดียโซลูชนั

37,880.00 ตกลงราคา
2,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,731.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,578.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

37,880.00 ไอเดียโซลูชนั
2,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,500.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
1,114,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์
เทคโนโลยี จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

6,500.00 ร้านทวีสินการเกษตร
1,114,400.00 บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์

4,278.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,278.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เทคโนโลยี จํากัด
5,000.00 ร้านทําไม

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/11/2012 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
21/11/2012 ขออนุญาติจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
21/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/11/2012 ขอจ้างซ่อมแซมตูส้ าขาโทรศัพท์
โดยจ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เชียงราย คอมมูนิเคชัน
ซี สเต็ม เลขที / หมู่ ถ.ฝั งหมิ น ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน
21/11/2012 ขออนุญาติจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
21/11/2012 จ้างนายพีระพงษ์ อินนันชัย อยูบ่ า้ นเลขที / ม.
ต.กล้วยแพะ อ.เมือง ลําปาง ทําโครงสร้างกระทง
รายการ
21/11/2012 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

21/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
38,960.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
2,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
2,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,340.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยคอมมูนิเคชัน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

38,960.00 ร้านทวีสินการเกษตร
2,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
2,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,340.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,852.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม
มูนิเคชัน

11,300.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

11,300.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

30,000.00 ตกลงราคา นายพีระพงษ์ อินนันชัย

30,000.00 นายพีระพงษ์ อินนันชัย

7,765.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,290.08 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

7,765.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,290.08 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,660.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,660.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
21/11/2012 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ถ.พหลโยธิน

าย
6,725.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,940.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

4,940.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
21/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
21/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกรา (กิจกรรมสหกรณ์มรช)

17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

17,500.00 ร้านสายัณท์
1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

21/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/11/2012 ขอจ้างร้านเพือนพรรรณ เซอร์วิส

/ ม. ต.ท่าสุ ด
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ถณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ
หมายเลข รภ.ชร. . . จํานวน รายการ
21/11/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร เล่ม
21/11/2012 ชอซือวัสดุ รายการ

21/11/2012 ขอจ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
พิมพ์เกียรติบตั รการประกวดโคมแขวนและกระทงเล็
กพร้อมกรอบ

6,725.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,600.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

3,600.00 ร้านเทคโนปริ นท์

690.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

690.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
2,000.00 ร้านโมโนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/11/2012 ขอเช่าชุดแต่งกายเพือใช้ในงานลอยกระทงประจําปี

10,000.00 ตกลงราคา นายจุฬา มาหาญ

10,000.00 นายจุฬา มาหาญ

ของมหาวิทยาลัย โดยเช่าจากนายจุฬา มาหาญ
เลขที หมู่ ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
22/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
22/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

9,982.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

9,982.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

22/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

22/11/2012 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที

หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูลบ่อเกรอะ
อาคารเรี ยนรวม มรช.
22/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/11/2012 ขอนุญาตเช่าเครื องเสียง จากนางพรรณนารายณ์
ธุวะคํา เลขที หมู่
จํานวน ครัง
22/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

22/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

เซ็นเตอร์
3,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
79,258.55 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
12,000.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

99,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

เซ็นเตอร์
3,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

79,258.55 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
12,000.00 นายสมาน ปันตัน

99,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ประจักษ์พานิช
8,000.00 ตกลงราคา นางพรรณนารายณ์
ธุวะคํา

ประจักษ์พานิช
8,000.00 นางพรรณนารายณ์ ธุวะคํา

2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
47,790.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ประจักษ์พานิช

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

47,790.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ประจักษ์พานิช

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

2,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

22/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้าน พีบี สกรี น เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรี น

8,000.00 ร้านบี.พี. สกรี น

800.00 ตกลงราคา ร้านสิงห์บุษพานิชย์
3,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

800.00 ร้านสิงห์บุษพานิชย์
3,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,750.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,750.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
22/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
22/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

และการค้า
10,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
22/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

22/11/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
22/11/2012 จัดจ้างเปลียนอะไหล่รถโดยสารมินิบสั จํานวน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,900.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
16,800.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

รายการ จากร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
22/11/2012 ขอจ้างร้านเม็งรายแล็บ เลขที / ม.
ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ

1,740.00 ตกลงราคา เม็งรายแล็บ

2,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และการค้า
10,000.00 ร้านสายไหม

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,900.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
16,800.00 มณฑลการช่าง
1,740.00 เม็งรายแล็บ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/11/2012 ขอซือวัสดุ จากร้าน แอนท์ ดีไซน์ เลขที

/ ม.
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์(ตูจ้ ดั เก็บเอกสารงานประกั
22/11/2012 จะซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
นคุณภาพ)จํานวน รายการ

22/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

22/11/2012 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน
รายการ
22/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/11/2012 ขอจ้างร้านนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก
อ.เมืองจ.เชียงรายถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสู ตรฉ
บับปรับปรุ งฯ
22/11/2012 ขออนุญาตจัดซือครุ ภนั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน แอนท์ ดีไซน์

2,000.00 ร้าน แอนท์ ดีไซน์

7,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

7,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,120.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
9,655.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,130.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,120.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
9,655.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,130.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

990.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

990.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

193,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์

193,000.00 บริ ษทั คอนเวอร์แซนต์

เทคโนโลยี จํากัด
7,100.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

เทคโนโลยี จํากัด
7,100.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,370.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

5,370.00 นายนพดล สันธิ

22,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

22,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/11/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จํานวน รายการ
22/11/2012
22/11/2012
22/11/2012

จากบ้านเอกสารก๊อปปี เซนเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ จาก บ.เวท เรคคอมเมนต์ จํากัด เลขที
/ - ซ.ลาดพร้าว (ซอย ) แขวงคลองจัน
เขตบางกระปิ กรุ งเทพ ฯ จํานวน รายการ
จ้างร้านเพือนพรรณเซอวิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศจํานวน รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

23/11/2012
23/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์ เลขที

ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสติกเกอร์ ซีทรู ติดกระจก จํานวน รายการ
23/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
23/11/2012 เช่าชุดแต่งกายจากนายสุกิจ แก้ววงค์วาล อยูบ่ า้ นเลขที
ม. ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย จํานวน ชุด
23/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

23/11/2012 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
23,432.50 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
16,071.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

23,432.50 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

4,000.00 ร้านสายไหม
16,071.00 บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
จํากัด

19,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

19,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

4,750.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
47,647.50 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต

4,750.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
47,647.50 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

ดีไซน์

6,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
15,000.00 ตกลงราคา นายสุกิจ แก้ววงค์วาล
834.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,493.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

6,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
15,000.00 นายสุกิจ แก้ววงค์วาล
834.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,493.00 ร้านโมโนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/11/2012 จัดซือวัสดุสาํ นักงาน
23/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

รายการ

23/11/2012 จ้าง หจก.เชียงรายแอร์ / ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมเปลียนแผงคอนโทรล
เครื องปรับอากาศ โคกัน รุ่ น CCK-32
23/11/2012 จ้างร้านพัทเตอร์ก๊อปปี โฮม / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
23/11/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
23/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
84,958.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
2,557.01 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงราย แอร์ คอน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

84,958.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,557.01 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เชียงราย
แอร์ คอน

3,933.00 ตกลงราคา ร้านพัทเตอร์ ก๊อปปี โฮม

3,933.00 ร้านพัทเตอร์ ก๊อปปี โฮม

2,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
4,956.00 ตกลงราคา นางยุพิน วงศ์วุฒิ
24,960.00 ตกลงราคา นายมงคล ไชยปันติ

เตอร์
4,956.00 นางยุพิน วงศ์วุฒิ
24,960.00 นายมงคล ไชยปันติ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

3,032.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,980.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
38,255.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

38,255.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
23/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
23/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
23/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
23/11/2012 ซือไม้ดอก ไม้ประดับ จํานวน รายการ
23/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,200.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
1,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,200.00 ร้านโชคประสิทธิ
1,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,700.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,700.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

5,596.00 ตกลงราคา
2,000.00 ตกลงราคา
25,000.00 ตกลงราคา
2,700.00 ตกลงราคา

23/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

59,900.00 ตกลงราคา

23/11/2012 ขอจ้างร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า / บ้านดู่ อ.เมือง

19,270.00 ตกลงราคา

จ.เชียงราย ทําระบบไฟฟ้ า จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
รุ่ งศิลป์ ดอทคอมกรุ๊ ป
ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,596.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
2,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
59,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
รุ่ งศิลป์ ดอทคอมกรุ๊ ป
19,270.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ รายการ
23/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

23/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื
อน
1,470.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

4,500.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

4,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

4,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

6,269.13 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

6,269.13 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

24/11/2012 จ้างร้านโมโนคอม

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
24/11/2012 เช่าชุดจากนายศุภชัย ศรี ธิ อยูบ่ า้ นเลขที ม.
ต.แม่สรวย เชียงราย จํานวน รายการ
24/11/2012 เช่าชุดจากนายศุภชัย ศรี ธิ อยูบ่ า้ นเลขที ม.
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย เชียงราย รายการ
24/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

24/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/11/2012 จ้างร้านเอทูมีเดีย เลขที

ม. ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
24/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

25/11/2012 ขอจ้างร้านเอก๊อปปี เลขที

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
25/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

15,000.00 ตกลงราคา
3,380.00 ตกลงราคา
8,270.00 ตกลงราคา
16,915.50 ตกลงราคา

สงการไฟฟ้ า
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เอ ก๊อปปี

6,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,470.00 ร้านโมโนคอม

รไฟฟ้ า
15,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,380.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
8,270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16,915.50 ร้าน เอ ก๊อปปี
6,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ อาหารและเครื องดืม

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

79,994.75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25/11/2012 ขอจ้างนางอําไพ รัตนจันทร์ เลขที

าย
16,915.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

16,915.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

98,985.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
10,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

98,985.00 บีเฟิ ร์สท
10,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านวินยั อิเล็กทรอนิกส์
45,240.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที

3,500.00 ร้านวินยั อิเล็กทรอนิกส์
45,240.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
25/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/11/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งขบวนกระทง
25/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
25/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ประจําวันที - พ.ย.
26/11/2012 จ้างนายยิงยง คําปันปู่ เลขที หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทํารู ปปันโครงเหล็กรู ปนก
และรู ปแกะ
26/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/11/2012 จ้างร้านเกรทโรสฟลอริ ส ตลากศิริกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดช่อดอกไม้
26/11/2012 จ้างเหมาทําฉากพิธีเปิ ด ฉากเวที จาก นายธีระศักดิ
วิงวรรณ
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ

คอมพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
96,000.00 ตกลงราคา นายยิงยง คําปันปู่

7,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
2,400.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
55,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

5,000.00 ร้านโชคประสิทธิ
54,999.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
96,000.00 นายยิงยง คําปันปู่
7,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
2,400.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
55,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26/11/2012 ขอเช่าชุดพิธีกรจากนางลิลา ราชเมืองมูล เลขที

1,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล

1,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

/ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
26/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 ขอจ้างร้านสบายอิเตอร์เน็ตและการค้า / ม. ต.บ้า
นดู่อ.เมืองจ.เชียงราย
ซ่ อม-เปลียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
แนบหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ นหลัง
26/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

าย
13,880.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,550.00 ตกลงราคา นางสีเรี ยม บุญยอด
47,740.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

13,880.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,550.00 นางสีเรี ยม บุญยอด
47,740.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

15,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

15,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์
ค
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

สุ ขภัณฑ์
8,368.00 ร้านทวีสินการเกษตร
3,540.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
4,000.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

26/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

8,368.00
3,540.00

26/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

4,000.00

26/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

2,450.00

2,450.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

2,000.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
26/11/2012 ขออนุญาตจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
26/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
26/11/2012 ขอจ้างร้านเอก๊อปปี

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
26/11/2012 ขอซือวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/11/2012 จ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค / ม. ต.รอบเวียง

าย
9,995.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
15,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

9,700.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
12,700.00 ตกลงราคา ร้านพลพลมิวสิค
1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

9,995.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
15,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

9,700.00 สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
12,700.00 ร้านพลพลมิวสิค
1,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

อ.เมือง จ.เชียงรายล้างเครื องปรับอากาศ
26/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26/11/2012 จ้างเหมานายเอกชัย ใจอ้าย ม. ต.ดอยลาน

าย
8,000.00 ตกลงราคา นายเอกชัย ใจอ้าย

8,000.00 นายเอกชัย ใจอ้าย

4,000.00 ตกลงราคา บ้านครู จา

4,000.00 บ้านครู จา

3,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรี น

3,000.00 ร้านบี.พี. สกรี น

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําแคร่ ไม้ไผ่
26/11/2012 เช่าชุดการแสดงจากร้านบ้านครู จา เลขที / ม.
ต.แม่สรวย จ.เชียงราย จํานวน รายการ
26/11/2012 จ้างร้าน บี.พี.สกรี น ม. ถ.เชียงราย-เวียงชัย
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/11/2012 ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จากร้านนายฉัตรชัย
ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
56130
26/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 จ้างนางสาวชัญญา ตีรณวัฒนากูล / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมืองจ.เชียงราย ถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์หนังสื อ
26/11/2012 จ้างร้านเชียงรายการดับเพลิง ถ.ราชดํารง ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย บรรจุเครื องดับเพลิงผงเคมีแห้ง
26/11/2012 จ้างร้านทําไม เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ
เชียงรายทําป้ ายประชาสัมพันธ์
26/11/2012 ขอเช่าชุดการแสดงจากนางลิลา ราชเมืองมูล ทีอยู่
/ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
26/11/2012 ขอจ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ ทีอยู่ / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้และโบว์ติดเบอร์ จํานวน
รายการ
26/11/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย กันผนัเบาห้องเก็บของ
ทางลงบันไดชันที อาคารยุพราชวิทยมงคล มรช.
26/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
500.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

500.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,500.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
5,000.00 ตกลงราคา นางสาวชัญญา

1,500.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
5,000.00 นางสาวชัญญา ตีรณวัฒนากูล

ตีรณวัฒนากูล
2,000.00 ตกลงราคา เชียงรายการดับเพลิง

2,000.00 เชียงรายการดับเพลิง

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

5,000.00 ร้านทําไม

2,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล

2,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

17,549.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

5,140.00 ตกลงราคา ร้านพลพลมิวสิค
18,750.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

17,549.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

5,140.00 ร้านพลพลมิวสิค
18,750.00 บีเฟิ ร์สท
500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27,050.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

27,050.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

26/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 ขอจ้างนางรัตนา ประเสริ ฐ ทีอยู่

เฟอร์ นิเจอร์
14,160.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
1,600.00 ตกลงราคา นางรัตนา ประเสริ ฐ

14,160.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
1,600.00 นางรัตนา ประเสริ ฐ

13,000.00 ตกลงราคา นายเสาร์แก้ว ทรายคํา
15,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

13,000.00 นายเสาร์แก้ว ทรายคํา
15,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

19,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

19,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําสายสะพาย จํานวน
รายการ
26/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/11/2012 จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิ ด จาก นายพิทกั ษ์พงษ์
เต็มใจ / ม. ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
26/11/2012 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําป้ าย สายสะพาย และเกียรติบตั ร
จํานวน รายการ
26/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

26/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
27/11/2012 จ้างนางดาวเรื อง ใจบุญ บ้านเลขที

/ หมู่
ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่จดั ทําขบวนกระทง
27/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

27/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/11/2012 จ้างเหมานายพิรุฬห์ สาลี ม. ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทํากระทงใหญ่ รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นายโสภิญ ไชยมงคล
3,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
20,000.00 ตกลงราคา นางดาวเรื อง ใจบุญ

3,000.00 นายโสภิญ ไชยมงคล
3,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20,000.00 นางดาวเรื อง ใจบุญ

2,232.02 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

2,232.02 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
8,822.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
30,000.00 ตกลงราคา นายพิรุฬห์ สาลี

รไฟฟ้ า
8,822.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000.00 นายพิรุฬห์ สาลี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
27/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
27/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
27/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
27/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/11/2012 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําสมุดคําตอบ รายการ
27/11/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/11/2012 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําสมุดคําตอบ รายการ
27/11/2012 ขอจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์คเลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องเรี ยนสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ จํานวน
รายการ
27/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
321.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
20,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป
( ) จํากัด
2,240.00 ตกลงราคา นายพิพฒั น์ ทองปิ นตา

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รไฟฟ้ า
20,000.00 บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป (
จํากัด
2,240.00 นายพิพฒั น์ ทองปิ นตา

18,579.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

18,579.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

321.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

มพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

เตอร์
5,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

14,950.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

14,950.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

53,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

53,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

1,200.00 ตกลงราคา นางกมลลักษณ์ โพธิพ่วง
3,180.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที
ซัพพลาย จํากัด

)

1,200.00 นางกมลลักษณ์ โพธิพ่วง
3,180.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย
จํากัด

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

27/11/2012 ซือโต๊ะประชุมโล่ง ขนาด * * ซม.

6,600.00 ตกลงราคา ร้านปางค่า

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

8,890.00 ตกลงราคา

27/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

27/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
27/11/2012 ขอถ่ายเอกสาร รายการ จากร้านตังโจ

415.00 ตกลงราคา
ม.

7,986.00 ตกลงราคา

เฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่ง
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
รุ่ งศิลป์ ดอทคอมกรุ๊ ป
ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านตังโจวการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,600.00 ร้านปางค่า
เฟอร์ นิเจอร์ และตกแต่ง
8,890.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
รุ่ งศิลป์ ดอทคอมกรุ๊ ป
5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

415.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,986.00 ร้านตังโจวการค้า

ถ.สันโค้งน้อย ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายในลําดับที การถ่ายข้อสอบมีอาจารย์ประภ
าพรรณ
27/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

79,963.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27/11/2012 จ้าางนายพิเชษฐ์ ศรี สุวรรณ ทีอยู่

าย
70,000.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ ศรี สุวรรณ

70,000.00 นายพิเชษฐ ศรี สุวรรณ

หมู่ ต.ทุ่งก่อ
อ. เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย จ้างทําวงดนตรี ลูกทุ่ง
27/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

9,240.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

9,240.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,616.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

เตอร์
1,616.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/11/2012 ขอซือวัสดุร้านออมทรัพย์การค้า เลขที ม. ต.บ้านดู่
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012

อ.เมือง จ.เชียงราย
วัสดุประกอบการอบรมภาษาอาเซี ยน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนกระทงและรถกระทง
จํานวน รายการ จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)
/ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมืองจ.เชียงราย
เช่าชุดจากนายพีระพงษ์ อินนันชัย อยูบ่ า้ นเลขที /
ม. ต.กล้วยแพะ อ.เมือง ลําปาง รายการ
จะจ้างนายปริ เยศร์ สุ นนั ต๊ะ
เลขที ม. ต.ออยอ.ปงจฬพะเยาจัดทําและตกแต่งขบ
วนกระทงยีเป็ ง
จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,250.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

10,250.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

15,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

15,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

4,000.00 ตกลงราคา นายพีระพงษ์ อินนันชัย

4,000.00 นายพีระพงษ์ อินนันชัย

30,000.00 ตกลงราคา นายปริ เยศร์ สุนนั ต๊ะ

30,000.00 นายปริ เยศร์ สุนนั ต๊ะ

990.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

990.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

28/11/2012
28/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,696.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
25,540.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

28/11/2012 ขอจ้างนางรัตนา ประเสริ ฐ ทีอยู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,600.00 ตกลงราคา นางรัตนา ประเสริ ฐ

3,600.00 นางรัตนา ประเสริ ฐ

3,500.00 ตกลงราคา วาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านาง

3,500.00 วาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านางสตูดิ

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําเสื อประจําสี จํานวน
รายการ
28/11/2012 ขอเช่าชุดนางนพมาศและชุดล้านนา
จากร้านวาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านางสตูดิโอ เลขที
/ - ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ

สตูดิโอ

6,696.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
25,540.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โอ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28/11/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

44,892.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28/11/2012 เช่าเครื องเสียงจากนายพูลสวัสดิ จงตรอง บ้านเลขที

าย
15,000.00 ตกลงราคา นายพูลสวัสดิ จงตรอง

15,000.00 นายพูลสวัสดิ จงตรอง

25,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

25,500.00 นายอภิชาติ คําเชือ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านต้นอ้อสตูดิโอ

4,000.00 ร้านต้นอ้อสตูดิโอ

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย ชุด
28/11/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา เช่าชุดเครื องเสี ยง
28/11/2012 เช่าชุดพืนเมืองจากกับต้นอ้อสตูดิโอ เลขที /
ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย จํานวน รายการ
28/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

28/11/2012 ขออนุมติซือวัสดุ
28/11/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ
รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
28/11/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/11/2012 เช่าเหมารถแห่ขบวนพร้อมนํามันเชือเพลิง โดย
คุณจักรกฤษ กันยวง หมู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย
28/11/2012 ขอจ้าง ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอาเซี ยน
28/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
1,011.15 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

12,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
1,011.15 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
11,254.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,980.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
2,000.00 ตกลงราคา นายจักรกฤษ กันยวง

รไฟฟ้ า
11,254.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

29,300.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์

8,980.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
2,000.00 นายจักรกฤษ กันยวง

1,200.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน
28/11/2012 อนุอนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
21,650.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,650.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

รายการ
28/11/2012 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที
นิทรรศการบูชาสายนําและความเชือ
โดยร้านอุดมดอกไม้สด(ทิพย์) / ถ.พหลโยธิน
ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
28/11/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

69,860.00 ตกลงราคา หจก. เอ อาร์ คอมพิวเตอร์

69,860.00 หจก. เอ อาร์ คอมพิวเตอร์

28/11/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/11/2012 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ หมู่ ต.รอบเวียง

แอนด์ เน็ตเวิร์ค
11,390.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
10,750.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

แอนด์ เน็ตเวิร์ค
11,390.00 ร้านโชคประสิทธิ
10,750.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
28/11/2012 จ้างทําป้ ายไวนิล โครงการป๋ าเวณียเป็ี ง ปี
ราชภัฏเชียงราย จํานวน ผืน โดยร้านดินสอสี /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
28/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/11/2012 เช่าชุดจากนายสุกิจ แก้ววงค์วาล เลขที ม.
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย รายการ
28/11/2012 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า นักศึกษาร่ วมขบวน จํานวน
ชุดโดย ร้านสุ ทรากานต์ บัตเตอร์ ฟลายคาบาเร่
บ้านด้ายกู่แก้ว อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
28/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

9,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

8,625.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

8,625.00 ร้านดินสอสี

8,027.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

8,027.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,000.00 ตกลงราคา นายสุกิจ แก้ววงค์วาล

4,000.00 นายสุกิจ แก้ววงค์วาล

8,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์

8,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา

ฟลายคาบาเร่

3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยคาบาเร่

3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28/11/2012 จัดซือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ

12,300.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

12,300.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

รายการ
28/11/2012 จ้างเหมานายศราวุฒิ เวียงลอ ม. ต.หย่วน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา
จัดทํากระทงใหญ่และตกแต่งขบวนแห่กระทง
28/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

(ทิพย์)
20,000.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ

20,000.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ

28/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ
28/11/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
28/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/11/2012 เช่าชุดพิธีกร จาก นายธีระศักดิ วิงวรรณ
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012

ต.เวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
เช่าเต้น จํานวน หลัง จาก นายพยอม ส่ งทับใหม่
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เช่าหลอดไฟพาร์ ชุด จาก นายอุดร ทองดี หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เช่านังร้านจาก นายพยอม ส่ งทับใหม่ / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ
รายการ

28/11/2012 ซือนําดืม และนําแข็ง จํานวน รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเคพี มิวสิค
2,680.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

6,360.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,000.00 ร้านเคพี มิวสิค
2,680.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
6,360.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
5,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

5,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

24,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทับใหม่

24,000.00 นายพยอม ส่งทับใหม่

6,000.00 ตกลงราคา นายอุดร ทองดี

6,000.00 นายอุดร ทองดี

2,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทับใหม่

2,000.00 นายพยอม ส่งทับใหม่

1,286.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,286.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,770.00 ตกลงราคา นางสมศรี พันธุ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,770.00 นางสมศรี พันธุ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/11/2012 เช่าเต้น จํานวน หลัง จาก นายพยอม ส่งทับใหม่
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
28/11/2012 จ้าง นางบัวจันทร์ คําวัง หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ซักผ้าผูก จํานวน ผืน
28/11/2012 จ้างเหมาร้านวาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านางสตูดิโอ เลขที
/ - ถ.อุดรกิต อ.เมือง จ.เชียงราย
ตกแต่งขบวนรถแห่ จํานวน งาน
ํ าเกณฑ์ รายการ
29/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทับใหม่

15,000.00 นายพยอม ส่งทับใหม่

1,000.00 ตกลงราคา นางบัวจันทร์ คําวัง

1,000.00 นางบัวจันทร์ คําวัง

20,000.00 ตกลงราคา วาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านาง
สตูดิโอ

20,000.00 วาสนาฝ้ ายล้านนา/เจ้านางสตูดิ
โอ

29/11/2012 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

42,230.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
49,832.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

42,230.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
49,832.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
2,885.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29/11/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ โดย นางสาวศุภรัตน์

ธุรกิจ
2,885.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
20,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายติดตังไฟฟ้ าอาคารยูนิเฮาส์
29/11/2012 จัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

ศรี ลา / ซ. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
29/11/2012 ขอจ้างนายประนอม สันธิ ทีอยู่ ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายผ้าแพร จํานวน รายการ
29/11/2012 ขอจ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ ทีอยู่ / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้ จํานวน รายการ
29/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

29/11/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

20,000.00 นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

2,000.00 ตกลงราคา นายประนอม สันธิ

2,000.00 นายประนอม สันธิ

1,610.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,610.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
3,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
3,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/11/2012 จัดจ้างเปลียนอะไหล่รถยนต์ ล้อ จํานวน รายการ
29/11/2012
29/11/2012

29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012

จากร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้ สี ยภาษี
3532011896
ซ่ อมพืนห้องนําและท่อนําทิ งอ่างล้างหน้า
ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขทมี หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์ รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านเชียงราย ผ้าม่าน เลขที / หมู่
ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําม่านกันแสง จํานวน
รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมบอร์ ดประชาสัมพันธ์ งาน
ขอซื อวัสดุ รายการ

29/11/2012 จัดซือวัสดุ (ดอกไม้) จํานวน รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน รายการ
29/11/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,985.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

4,985.00 มณฑลการช่าง

1,750.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,750.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

4,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

จ

7,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

7,600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

38,800.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

38,800.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

6,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

6,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

2,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
19,870.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
13,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

เตอร์
19,870.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

13,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

17,030.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

29/11/2012 เช่าอุปกรณ์ขบวนแห่กระทงอาเซียน จํานวน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
67,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

67,000.00 นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

11,400.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

11,400.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

77,300.00 ตกลงราคา นายทวี สุยะ

77,300.00 นายทวี สุยะ

84,800.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

84,800.00 ร้านมนต์รัก
2,000.00 ร้านสายไหม

รายการ โดยนางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา / ซอย
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงราย
29/11/2012 ค่าแต่งหน้าทําผมนักศึกษาหญิงเข้าขบวน จํานวน
รายการ โดยนายศุภชัย ศรี ธิ หมู่ ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
29/11/2012 เช่าชุดพืนเมืองพร้อมเครื องประดับ จํานวน
รายการ โดยนายทวี สุ ยะ หมู่ ตําบลแม่ไร่
อ.แม่จนั จ.เชียงราย
30/11/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

30/11/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
30/11/2012 ขออนุญาตจ้าง นายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์
ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน พ.ย. - ส.ค.
30/11/2012 ขออนุมตั ิจา้ ง บ.เนอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ ป / ม.
ถ. มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ลงโฆษณาหนังสื อ Guidbook
30/11/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

17,030.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

2,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเ

2,000.00 สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ดียกรุ๊ ป

ป

95,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

95,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

เชียงรายทรายเพชร

เชียงรายทรายเพชร

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/11/2012 ชือวัสดุ รายการ
30/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
30/11/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการต่อเติมห้องควบคุมจอ
LED บริ เวณใต้ฐานศาลาพระฯ มรช.
30/11/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
449.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
27,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

4,620.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
22,730.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

30/11/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
30/11/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน

4,495.00
475.00

พฤศจิกายน
30/11/2012 ซ้อวัสดุ รายการ

2,501.00

30/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
30/11/2012 ซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน พฤศจิกายน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา นางยุพิน วงศ์วุฒิ
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

2,900.00
5,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

449.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

4,620.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
22,730.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,495.00 นางยุพิน วงศ์วุฒิ
475.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,501.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,900.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
5,200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

30/11/2012 ขอจ้างร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า เลขที

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

5,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องทํานําเย็น , เครื องโทรสาร
,ลําโพงเอนกประสงค์
30/11/2012 ขอจัดซือของทีระลึกจํานวน รายการ

4,203.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

4,203.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

30/11/2012 จ้างทําสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU TODAY

ในพระบรมราชูปถัมภ์
5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรี นิ ม

ในพระบรมราชูปถัมภ์
5,000.00 นางอาภากร ศรี นิ ม

4,945.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,945.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

หมู่

ประจําเดือน พฤศจิกายน
โดย นางอาภากร
ศรี นิ ม / หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
30/11/2012 จ้างตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/11/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

19,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

30/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
30/11/2012 จ้าง สินอักษรการพิมพ์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
25,000.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

ม. ต.ท่าสาย อ.เมือง

จ.เชียงราย
ทําสมุดโน๊ตประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์
รายการ
30/11/2012 ขออนุญาตจัดซือหนังสือพิมพ์ นิตยวาร และวารสาร
ประจําเดือนพฤศจิกายน

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

19,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
25,000.00 สินอักษรการพิมพ์

725.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/11/2012 จ้างผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU

30/11/2012
30/11/2012

30/11/2012
30/11/2012

ลูกทุ่งบาร์ ซ่า ประจําเดือน พฤศจิกายน
โดยนายนันทกร ตะติ / หมู่ ต.ศรี ดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างร้านเชียงราย คาร์ เปท เลขที / ม.
(สะพานแม่นาํ กก) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
ซักพรมเช็ดเท้า จํานวน ชิ น
เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งปรเเทศไทเย
จังหวัดเชียงราย หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ประจําเดือน พฤศจิกายน
ขอซื อวัสดุ รายการ จาก
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซื อวัสดุ รายการ

30/11/2012 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ม.
ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยส
ารตึก
30/11/2012 ซือวัสดุ รายการ
30/11/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา นายนันทกร ตะติ

5,000.00 นายนันทกร ตะติ

300.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท

300.00 เชียงราย คาร์เปท

12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกระจายเสียงแ
ห่งประเทศไทยจังหวัดเชีย
งราย

14,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,915.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
3,185.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

4,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

12,840.00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปร
ะเทศไทยจังหวัดเชียงราย

14,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,915.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

3,185.00 ร้านธนาทรัพย์
4,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/11/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
30/11/2012 ขอจัดซือวารสาร
30/11/2012

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

หนังสื อพิมพ์ประจําเดือนพฤศจิกายน จํานวน
รายการ
เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า
โดยสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจําเดือน พฤศจิกายน
2555
ซื อหนังสื อพิมพ์และวารสารประจําเดือนพฤศจิกายน
จํานวน รายการ
ขอจัดจ้างร้านเรื อนจันทรไมสัก / ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายศูนย์และซุ้มไม้
ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที
วันที พ.ย. - ธ.ค.
จ้าง หจก.แสนภูธร กรุ๊ ป / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขอจัดซื อหนังสื อพิมพ์เดือน พฤศจิกายน
จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน
พฤศจิกายน
จัดซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,508.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกรมการรักษาดิ
นแดน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,508.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

680.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15,000.00 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแด
น

3,095.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

3,095.00 ร้านธนาทรัพย์

4,400.00 ตกลงราคา ร้านเรื อนจันทร์ไม้สัก

4,400.00 ร้านเรื อนจันทร์ไม้สัก

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร
1,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
39,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

54,948.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป
1,170.00 ร้านธนาทรัพย์

470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
39,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/11/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/11/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนพ
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

ฤศจิกายน
จ้างแม่บา้ นทําความสะอาดศูนย์การเรี ยนรู ้และพัฒนา
ท้องถิ น
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์ประจําเดือนพฤศจิกายน
2555
จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ

30/11/2012
30/11/2012 ขออนุญาตเช่าห้องบันทึกเสียงรายวัน จากนายพัชรพล
ขัดแป้ น เลขที หมู่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ จํานวน วัน
30/11/2012 ขออนุญาตจ้างร้านพัทเตอร์ ก๊อปปี โฮม เลขที /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
01/12/2012 จัดจ้างซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์การศึกษา เครื องพิมพ์เอกสาร
จํานวน รายการ จากบริ ษทั ทวียนต์มาร์ เก็ตติ ง จํากัด
/ ม. ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย
01/12/2012 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน ฉบับ

01/12/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
14,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,500.00 ตกลงราคา นางลําดวน รุ ณใจ

300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,930.00 ร้านสินไพศาล
540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,500.00 นางลําดวน รุ ณใจ
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

12,640.00 ตกลงราคา ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
54,000.00 ตกลงราคา นายพัชรพล ขัดแป้ น

12,640.00 ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
54,000.00 นายพัชรพล ขัดแป้ น

2,617.00 ตกลงราคา ร้านพัทเตอร์ ก๊อปปี โฮม

2,617.00 ร้านพัทเตอร์ ก๊อปปี โฮม

1,880.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

1,880.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด

2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
9,785.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์

จํากัด

2,100.00 ร้านธนาทรัพย์
9,785.00 นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

01/12/2012 ซือวัสดุ รายการ (หนังสือพิมพ์ วารสาร)
01/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

2,498.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

02/12/2012 ขอซือวัสดุหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จํานวน

าย
800.00 ตกลงราคา ร้านเหรี ยญทองพานิช

800.00 ร้านเหรี ยญทองพานิช

726.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

726.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

รายการ ประจําเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
02/12/2012 จ้าง หจก.เควีซี / หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย เปลียนตลับหมึกเครื องพิมพ์
02/12/2012 ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั ไอดีไซน์พบั ลิชชิ ง จํากัด
/ ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม , Huai Khwang,
Bangkok 10310 จํานวน รายการ
02/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

03/12/2012 จ้างปรับปรุ งห้องสโมสรนักศึกษา จํานวน รายการ
จากร้านเชียงของอลูมิเนียม บ.นําม้าใต้ ม.
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
03/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

03/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
03/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
03/12/2012 จัดซือวัสดุ รายการ
03/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

มพิวเตอร์
1,080.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไอ ดีไซน์
พับลิชชิ ง จํากัด

3,305.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
44,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม

2,498.00 ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เตอร์
1,080.00 บริ ษทั ไอ ดีไซน์ พับลิชชิ ง
จํากัด

3,305.00 ร้านธนาทรัพย์
44,400.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

2,033.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
3,777.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
991.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ร้าน พรสโตร์

รไฟฟ้ า
3,777.10 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
991.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

3,000.00 ร้าน พรสโตร์
7,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

03/12/2012 ขอจัดซือและติดตังกล้องวงจรปิ ดแบบอินฟาเรด
จํานวน ชุด
03/12/2012 จัดจ้างทําผ้าม่านปรับแสงและมูลีพร้อมติดตัง จํานวน
รายการ จากร้านเวส / ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
03/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

03/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
03/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
03/12/2012 จ้าง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง เลขที

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการขุดบ่อนําและถม ปรับดินลาน ROSE มรช.
อ.เมือง
03/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที
จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน รายการ
03/12/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จาก
บ้านเอกสารก็อปปี เซนเตอร์ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

73,800.00 ตกลงราคา จอยมาร์ท ซีซีทีวี

73,800.00 จอยมาร์ท ซีซีทีวี

36,617.00 ตกลงราคา ร้านเวส

36,617.00 ร้านเวส

1,080.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
19,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
526.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

03/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)

526.00 ร้านทวีสินการเกษตร
10,400.00 บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)

จํากัด
98,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เดชถาวร ก่อสร้าง

จํากัด
98,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เดชถาวร
ก่อสร้าง

610.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง
10,849.65 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

610.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
10,849.65 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/12/2012 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปลิ น เลขที

/ ม.
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
03/12/2012 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจําเดือนพฤศจิกายน
จํานวน รายการ
03/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

03/12/2012 จัดซือวัสดุ รายการ

03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012

โดยขอจ้างร้านสิ ทธิวงค์อาร์ ตเฟรม หมู่
ตําบลริ มกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดทํากรอบรู ปพร้อมรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
จ้างเติมนํายาเครื องปรับอากาศและล้างเครื องปรับอาก
าศ
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุจาก บ.บริ ค เซอร์ วิส แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด เลขที / ม. ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
จํานวน รายการ
จ้างทําป้ ายฉาก จํานวน รายการ จากนาย วัชรวงศ์
จันทร์ ตาสิ งห์ หมู่ ต.บ้านดู อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
15,240.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
27,593.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
15,240.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
27,593.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์
3,000.00 ร้านสิทธิวงค์อาร์ต เฟรม

9,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

9,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

3,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

3,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์

แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

6,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

2,000.00 ตกลงราคา นายวัชรวงศ์
จันทร์ ตาสิ งห์

เซอร์ วิส

6,000.00 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

2,000.00 นายวัชรวงศ์ จันทร์ตาสิงห์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

03/12/2012 ซ่อมเครื องจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิคส์
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ . .
รายการ
03/12/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

/

จํานวน

03/12/2012 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ โดย
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012

บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จะจ้างร้านสไตย์อีฟอ๊อฟเลขที / ม. ตงบ้านดู่อ.เมือ
งจ.เชียงรายจัดทําพานพุ่มดอกไม้สดจํานวน คู่
ขอจ้างนายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ ต.แม่ใส อ.เมือง
จ.พะเยา จัดแสดงถวายพระพร
ขอจ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ ส ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที
ขอเช่าเวที (ขนาด * เมตร) จากนายธีระศักดิ
วิงวรรณ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ รายการ

04/12/2012 ขอนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
04/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/12/2012 ขอจ้างร้านออมทรัพย์การค้า เลขที หมู่
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม

2,193.50 ตกลงราคา บริ ษทั แบงเทรดดิ ง

2,193.50 บริ ษทั แบงเทรดดิ ง

จํากัด
91,171.49 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

91,171.49 บริ ษทั ไทยประกันภัย

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

5,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

5,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

8,800.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

8,800.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

12,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

12,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

4,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค

วิธีการได้มา

จํากัด

จํากัด(มหาชน)

4,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค ซายน์

ซายน์ เอ็น
590.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
17,400.00 ตกลงราคา นายเสาร์แก้ว ทรายคํา

เอ็น
590.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
17,400.00 นายเสาร์แก้ว ทรายคํา

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทําดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา
จํานวน งาน
04/12/2012 ขอจ้างร้าน ดินสอสี เลขที / หมู่ที ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดทําไวนิลดําเนินโครงการ จํานวน รายการ
ม. ต.ท่าสาย
04/12/2012 จ้างร้านสินอักษรการพิมพ์
อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานวันมนุษย์และประกว
ดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ
04/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/12/2012 จ้างร้านทรพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
04/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
04/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการเรี ยนการสอนของคณ
ะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04/12/2012 ขออนุมตั ิซือนํามันเชือเพลิง

04/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
ทีอยูเ่ ลขที ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ตรวจวิเคราะห์นาํ ดืมในภาชนะบรรจุปิด

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

1,200.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

2,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

2,000.00 ร้านดินสอสี

12,000.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

12,000.00 สินอักษรการพิมพ์

1,180.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,180.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

19,090.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
652.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
5,000.00 ตกลงราคา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท
ย์

19,090.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
652.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,500.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
06/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

20,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั นพบุรีการพิมพ์
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
06/12/2012 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากร้านตังโ๗344
ม. ถ.สันโค้งน้อย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
06/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/12/2012 ขอจ้างทําวารสารคณะวิทยการจัดการฯ ปี ที จํานวน

06/12/2012
06/12/2012
06/12/2012
06/12/2012
06/12/2012

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

รายการ จากบริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด เลขที
/ - ถ.เชียงใหม่ -หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ ปริ นท์ เลขที /
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้าง บริ ษทั เชียงรายก๊อปปี เซอร์ วิส จํากัด เลขที
/ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
พร็ อตแบบอาคารบริ หารกลาง มรช. A1
ขอซื อวัสดุ จาก บ.ดีเคเอชเอ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที
ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพ จํานวน รายการ
จ้าง ร้านเจียงเหนือ อาร์ ต ดีไซน์ ทีอยู่
ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นและติดตังป้ ายสติ กเกอร์ ซี ทรู
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 บริ ษทั นพบุรีการพิมพ์ จํากัด

จํากัด
1,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

15,000.00 ร้านตังโจวการค้า

8,111.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
39,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง

8,111.00 ร้านทวีสินการเกษตร
39,900.00 บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด

จํากัด

4,960.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์
16,300.00 ตกลงราคา บริ ษทั
เชียงรายก๊อปปี เซอร์ วิส
จํากัด
26,300.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
9,470.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์

9,700.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

4,960.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์
16,300.00 บริ ษทั เชียงรายก๊อปปี เซอร์วิส
จํากัด

26,300.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
9,470.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

9,700.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

06/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

7,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

06/12/2012 สร้างหลังคาโรงจอดรถยนต์สถาบันวิจยั และพัฒนา
จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เกือกูลธุกิจ หมู่
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
06/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

06/12/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์ อี ควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
06/12/2012
06/12/2012
06/12/2012

เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ
ขอจ้าง ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ. เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ จาก บ.ควอลิตีเวท โปรดักซ์ จํากัด เลขที
ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุ งเทพ จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุจาก บ. เวท อะกริ เทค จํากัด เลขที / ม.
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ

06/12/2012
06/12/2012 จ้าง หจก เควีซีคอมพิวเตอร์

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เปลียนตลับหมึกเครื องพิมพ์

/

หมู่

เอ็น ซัพพลาย
99,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
99,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

2,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที

2,990.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
6,866.50 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

จํากัด
6,866.50 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

7,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

7,800.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิตี เวท

4,500.00 บริ ษทั ควอลิตี เวท โปรดักท์

โปรดักท์ จํากัด

8,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

จํากัด

8,700.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

จํากัด

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
550.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

1,500.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
550.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/12/2012 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
06/12/2012 ขอซือวัสดุ จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
มหาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน รายการ

06/12/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
06/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ ร้านเชียงรายไผ่งาม เลขที

หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
06/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ ร้านสวนธรรมรักษา เลขที
หมู่ ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
06/12/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําบ่อเกอะ-บ่อซึ ม
07/12/2012 ◌ื ซือวัสดุ จํานวน รายการ

07/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน
07/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

รายการ

07/12/2012 ซือวัสดุก่อสร้าง จํานวน รายการ
07/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
07/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
07/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
1,112.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,965.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
2,335.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
86,650.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
2,000.00 ตกลงราคา ก.พานิช
2,170.00 ตกลงราคา ร้านสวนประพจน์

10,070.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
27,500.00 ตกลงราคา ร้าน อ.การช่าง
2,495.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)
1,112.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,965.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
2,335.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม
7,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา
86,650.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
2,000.00 ก.พานิช
2,170.00 ร้านสวนประพจน์

10,070.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,500.00 ร้าน อ.การช่าง
2,495.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
07/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
วันที - ธ.ค.
07/12/2012 จ้างร้านจํานงค์การช่าง ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําโล่ประกาศเกียรติคุณ รายการ
07/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

07/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/12/2012 จ้าง บ.วาย.เอ็น.ซี.ไทยแลนด์ จํากัด

ซ.ลาดพร้าว
ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ ซ่ อมแซมเครื องขัดพืน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ
07/12/2012 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
07/12/2012 ขออนุญาตซือโปรแกรมระบบ CRU LRC
สําหรับงานยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
ระบบ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,855.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

22,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,200.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
3,424.00 ตกลงราคา บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี
(ไทยแลนด์) จํากัด

5,232.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
98,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,855.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

54,993.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,000.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
22,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,200.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
3,424.00 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)
จํากัด

5,232.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
98,000.00 ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
07/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
07/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

07/12/2012 ขออนุญาตจ้างศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
จังหวัดเชียงราย ทํารุ่ ม ตอน ปี CRU จํานวน
รายการ
07/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/12/2012 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั ทรงสมัยราชเทวี จํากัด เลขที
/ - - ราชเทวี กรุ งเทพฯ ตัดเสื อสู ท งาน
08/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านโปรช็อป เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
งาน
08/12/2012 จ้ายนายแก้วมา รวดเร็ว บ้านเลขที หมู่
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ดําเนินการติดตังโครงเหล็กต้นคริ ตส์มาส
พร้อมจัดเก็บ
08/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเชียงรายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําความสะอาดและเติมนํายาแอร์ จํานวน งาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,300.00 ตกลงราคา ห้างสองพีน้อง
4,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
20,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
14,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทรงสมัยราชเทวี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,300.00 ห้างสองพีน้อง
4,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
20,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,900.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
14,000.00 บริ ษทั ทรงสมัยราชเทวี จํากัด

จํากัด
660.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี

660.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

5,000.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

47,850.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

47,850.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์

เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

72,699.15 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

รายการ

08/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/12/2012 ขอจ้างตัดต้นไม้ จํานวน รายการ จากนาย บุญรวย
ริ นท้าว หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
09/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

09/12/2012
09/12/2012
09/12/2012
10/12/2012

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ซื อกลองนันทนาการ ชุด
ขออนุมตั ิซือวัดสุ ลูกกอล์ฟและอุปกรณ์ รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ

10/12/2012 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี ทูบีฯ
มรช. จากร้าน เฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์ / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
10/12/2012 ขอซือวัสดุร้านออมทรัพย์การค้า เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
10/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที /
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

72,699.15 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
1,840.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ทยาลัย
1,840.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,000.00 ตกลงราคา นายบุญรวย ริ นท้าว

4,000.00 นายบุญรวย ริ นท้าว

495.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

495.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

9,000.00
13,500.00
15,000.00
5,000.00
340.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
นายธนากร สิ ทธิเดชศักดิ
บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

9,000.00
13,500.00
7,000.00
5,000.00
340.00

บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
นายธนากร สิ ทธิเดชศักดิ
บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

1,081.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

1,081.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
11/12/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/12/2012 ขอจัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
18,489.00 ตกลงราคา
1,000.19 ตกลงราคา

11/12/2012 ชือวัสดุ รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

11/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

2,805.00 ตกลงราคา

11/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
11/12/2012 ขอจ้าง ร้าน วิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง
ทําใบอนุโมทนา ขนาด A5 1 รายการ
11/12/2012 จะขออนุญาตจ้างวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสือผ้าสําเร็จรู
ป
จ.เเชียงราย ตัดเสี อเชิ ตสี ฟ้า จํานวน รายการ
11/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

5,000.00 ตกลงราคา
6,000.00 ตกลงราคา
85,960.00 ตกลงราคา
4,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค
ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็
บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ตําบลเวียง เสื อผ้าใยบัว
ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,489.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์
แอนด์ ปริ นท์ติ ง
85,960.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสือ
ผ้าสําเร็ จรู ป
เสื อผ้าใยบัว
4,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
11/12/2012 จ้างร้านเมเจอร์มีเดีย / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําโบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์
11/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อบปี ม. ต.นางแล .อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
11/12/2012 ชือวัสดุ รายการ

11/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
11/12/2012 จ้างร้านบีโอโฆษณา /

ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
11/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

11/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
11/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
11/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

8,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

2,450.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,450.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
450.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
28,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,390.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีทีซี
อินเตอร์ เทรด จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
450.00 ร้านบีโอโฆษณา
79,904.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,390.00 บริ ษทั ซีทีซี อินเตอร์เทรด
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/12/2012 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว บ้านเลขที หมู่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

65,780.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

65,780.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

7,089.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

7,089.00 นายพัฒ ดอนลาว

11/12/2012 จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที

25,000.00 ตกลงราคา ร้าน อ.การช่าง
47,245.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

25,000.00 ร้าน อ.การช่าง
47,245.00 นายพัฒ ดอนลาว

11/12/2012

19,196.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

19,196.00 นายพัฒ ดอนลาว

8,096.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,096.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งสายเมนหม้อแปลงไฟฟ้ า มรช.
11/12/2012 จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้องอาหารบัวตอง
ให้มีความเหมาะสม และพร้อมสําหรับการใช้งาน
11/12/2012 ซือวัสดุก่อสร้าง จํานวน รายการ

11/12/2012
11/12/2012
12/12/2012

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้องอาหารบัวตอง
ให้มีความเหมาะสม และพร้อมสําหรับการใช้งาน
จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้องอาหารบัวตอง
ให้มีความเหมาะสม และพร้อมสําหรับการใช้งาน
ขออนุญาตจ้างร้านเอ ก๊อบปี เลขที หมู่
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
จ้างร้านเชียงรายซิ ลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําเสื อพร้อมสกรี น จํานวน
ตัว
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน รายการ

12/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
12/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
12/12/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

45,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

45,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

แม่กกวิศวกรรม
7,445.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

แม่กกวิศวกรรม
7,445.00 ร้านเชียงรายมิวสิค
10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

30,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/12/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
12/12/2012 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวังเชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธฺ ์
12/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

12/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
12/12/2012 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั รถไฟฟ้ า ป(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เลขที ถ.พระราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ ซ่ อมเปลียน จํานวน รายการ
12/12/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
12/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

12/12/2012 ขอซือหนังสือความเป็ นมืออาชีพในการจัดและบริ หา
รการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
ศ.ดร.ธีระ รุ ญเจริ ญ
12/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

12/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/12/2012 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

15,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

25,600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

25,600.00 เพาเวอร์ ปริ น

3,300.00 ตกลงราคา ร้านแฟชันแฟบริ ค
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,745.00 ตกลงราคา บริ ษทั รถไฟฟ้ า

3,300.00 ร้านแฟชันแฟบริ ค
10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,745.00 บริ ษทั รถไฟฟ้ า (ประเทศไทย)

(ประเทศไทย) จํากัด

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,260.00 ตกลงราคา ศ.ดร.ธีระ รุ ญเจริ ญ

4,023.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
6,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

จํากัด

15,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,260.00 ศ.ดร.ธีระ รุ ญเจริ ญ
4,023.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
6,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/12/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
13/12/2012 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
13/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

13/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

13/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
13/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน
13/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน
13/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

รายการ

รายการ

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

30,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

15,200.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

15,200.00 ร้านเทคโนปริ นท์

2,845.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,550.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,205.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
14,819.25 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,627.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
70,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,845.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,550.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,205.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
14,819.25 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,627.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/12/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการจัดทําบันไดขึน-ลง
จุด ภายใน มรช.
13/12/2012 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ จํานวน ชุด
13/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

13/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

13/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
13/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านป้ ายนางแล เลขที / ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน ป้ าย
13/12/2012 ขอจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ
/ ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงราย
สร้างฐานคอนกรี ตยึดฐานกังหันลมชุดสาธิตกังหันลม
ผลิดไฟฟ้ า
14/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
39,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

39,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

8,700.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

8,700.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

3,905.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,905.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,020.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,500.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

6,527.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,020.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,500.00 ร้านป้ ายนางแล
10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

6,527.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 ซือหนังสือ รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 จัดซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012
14/12/2012

ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน

รายการ

จ้างเหมานายยูร อภิวงศ์งาม ม. ต.บ้านธิ
อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ทําเวทีและสถานที เครื องเสี ยง
และพิธีเปิ ด รายการ
14/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,574.42 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
16,727.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา
950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,140.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

25,805.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,574.42 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
16,727.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ร้านฟูเจา
950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,140.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
25,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,160.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,561.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
60,000.00 ตกลงราคา นายยูร อภิวงศ์งาม

2,000.00
5,000.00
1,561.00
60,000.00

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,100.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

12,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,100.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ร้านทวีสินการเกษตร
นายยูร อภิวงศ์งาม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/12/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือ รายการ
14/12/2012 จ้างเหมา นายยูร อภิวงศ์งาม

702.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
ม. ต.บ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลําพูน
ทําเวทีและสถานทีงานวันมนุษยศาสตร์
(ภาคกลางวัน) รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

702.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

(มหาชน)
15,000.00 ตกลงราคา นายยูร อภิวงศ์งาม

(มหาชน)
15,000.00 นายยูร อภิวงศ์งาม

825.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
30,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

825.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
30,400.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

14/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จํากัด
4,194.40 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
1,985.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,194.40 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
1,985.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/12/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

14/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา ทีอยูเ่ ลขที
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร
14/12/2012 ขอจัดจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ธ.ค.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
36,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด
896.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

36,400.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

220.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

59,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

896.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา
เตอร์

58,991.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน

รายการ

14/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
14/12/2012 ขออนุมตั ิซือนํามันเชือเพลิง
14/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,938.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
38,500.00 ตกลงราคา
882.00 ตกลงราคา
1,140.00 ตกลงราคา

14/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,000.00 ตกลงราคา

14/12/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

95,830.00 ตกลงราคา

14/12/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
14/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
15/12/2012 จัดซือวัสดุประจําสํานักงาน

15/12/2012 ขอจ้าง ห่งหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
15/12/2012 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
15/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

2,500.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,938.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

38,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส
882.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
95,830.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
2,500.00 ร้านสายไหม

700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
17,300.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ
5,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

700.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
17,300.00 ร้านสุขใจ
5,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

จ
20,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

4,580.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,580.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/12/2012 จ้างตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

15/12/2012 จ้างร้านตังหลัก ก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/12/2012 พิมพ์บตั รเชิญนิทรรศการศิลปกรรมลุ่มนําโขง ไทย
จีน สู่ ประชาคมอาเซี ยน จํานวน รายการ
โดยบริ ษทั โซตนาพริ นท์ จํากัด ซอย ถ.ช้างเผือก
ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง
15/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

16/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมุ่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/12/2012 ขอนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,560.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,560.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

7,780.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

7,780.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,580.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,580.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื

3,500.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

อน
12,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โชตนาพริ นท์
จํากัด

700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,910.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000.00 บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,910.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
10,000.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

17/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

26,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

17/12/2012 ทํากรอบผลงานศิลปะ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
36,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

36,000.00 นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา

38,080.00 ตกลงราคา บริ ษทั เอช เอช เค

38,080.00 บริ ษทั เอช เอช เค

17/12/2012
17/12/2012

17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012

โดยนางสาวศุภรัตน์ ศรี ลา / ซ. ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ จากบริ ษทั เอช เอช เค
อินเตอร์ เทรด จํากัด ซ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ
ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนศิลปกรรม
ลุ่มนําโขงไทยจีนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โดยร้านพาเวอร์ ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน
ซื อวัสดุ จํานวน
รายการโดยร้านเชียงรายเครื องเขียน - / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอจ้างร้านชัญญาภรณ์ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําผ้าม่านพร้อมรางและติดตัง จํานวน
ชุด
ซื อวัสดุ รายการ

อินเตอร์ เทรด จํากัด

26,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อินเตอร์ เทรด จํากัด

12,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

12,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,027.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

1,027.00 ร้านโมโนคอม

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

2,100.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

7,500.00 ตกลงราคา ร้านชัญญาภรณ์

7,500.00 ร้านชัญญาภรณ์

10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
17/12/2012 จัดทําบอร์ดโครงเคร่ าเหล็กกรุ ไม้อดั ด้าน
โดยห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิจ / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
17/12/2012 ตกแต่งสถานทีและดอกไม้ในพิธิเปิ ดนิทรรศการ
โดยนายศุภชัย ศรี ธิ หมู่ ต.แม่สรวย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
17/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนางสาวสุพตั รา ดวงสนิท ทีอยูเ่ ลขที
ม. ต.แม่พริ ก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทําทีวางอ่านหนังสื อวางแท็บเล็ต
17/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

17/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
17/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
17/12/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
13,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
37,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

37,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

8,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

8,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

4,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั เอ็มซี เชียงใหม่

4,990.00 บริ ษทั เอ็มซี เชียงใหม่ จํากัด

จํากัด
45,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
5,850.00 ตกลงราคา นางสาวสุพตั รา ดวงสนิท

1,550.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
2,850.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
675.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

5,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
486.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน

45,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
5,850.00 นางสาวสุพตั รา ดวงสนิท

1,550.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
2,850.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
675.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
5,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
486.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
42,500.00
26,050.00
6,640.00
2,000.00

ซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุจาํ นวน รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านสวนธรรมรักษา
ร้านแอนท์ ซี อาร์
นางสาวสุ พตั รา ดวงสนิท

ราคาทีเสน
42,500.00
26,050.00
6,640.00
2,000.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ร้านสวนธรรมรักษา
ร้านแอนท์ ซี อาร์
นางสาวสุ พตั รา ดวงสนิท

17/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา ทีอยูเ่ ลขที

ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์ เวอร์
ค
1,233.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
17/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

6,730.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

6,730.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
1,070.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
1,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

าย
1,070.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
1,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
5,695.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

5,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
5,695.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

1,233.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา

ถ่ายเอกสาร

17/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
18/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสําเนาเอกสาร จํานวน ชุด
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
18/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/12/2012 จัดทําเอกสารสือสูจิบตั ร จํานวน รายการ
โดยบริ ษทั โซตนาพริ นท์จาํ กัด ซ.
ถ.ช้างเผือกต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์ เวอร์ ค

แอน
4,660.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
45,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โชตนาพริ นท์
จํากัด

4,660.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
45,000.00 บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

46,063.50 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)

46,063.50 บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)

จํากัด
3,510.00 ตกลงราคา ร้านกนกสิน

จํากัด
3,510.00 ร้านกนกสิน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/12/2012 ขอซือสารเคมี และวัสดุ จํานวน รายการ
18/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
39,090.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
4,830.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

18/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
18/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,080.00
1,350.00

18/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

1,200.00

18/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

2,220.00

และการค้า
ตกลงราคา ร้านลักษมี
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

39,090.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
4,830.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,080.00 ร้านลักษมี
1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,220.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

2,000.00

18/12/2012

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

6,266.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

6,266.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,536.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12,150.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,536.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
12,150.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

18/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
18/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ํ าเกณฑ์ รายการ
18/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอการ รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,726.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,726.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,352.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,352.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

5,587.00 ตกลงราคา
6,780.00 ตกลงราคา
1,350.00 ตกลงราคา
800.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,587.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,780.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

800.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,750.00 ตกลงราคา ห้างรามา
10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,750.00 ห้างรามา
10,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

57,579.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
2,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

1,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

18/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้าน เค.นาย เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เค.นาย

1,200.00 ร้าน เค.นาย

6,465.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
796.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

6,465.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
796.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

/ ถ.ไทยวิวฒั น์ อ.เมือง จ.เชียงราย ปักตัวอักษร CRU
บนเสื อหน้าอกด้านขวา
18/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านสายชลการช่าง เลขที

ม.

ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนวัสดุอุปกรณ์รถยนต์กะบะ โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน บฉ.
18/12/2012 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมทําเล่มรายงานผลการสํารวจ
จากร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
18/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,857.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,430.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

500.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป
17,735.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

1,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,857.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,430.00 สายชลการช่าง

500.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป
17,735.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
18/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งร้านพัฒนาธุรกิจ ทีอยูเ่ ลขที

ม.
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
18/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,729.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
2,000.00 ตกลงราคา
1,350.00 ตกลงราคา
74.00 ตกลงราคา
1,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านพัฒนาธุรกิจ

577.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,379.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,729.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

74.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
577.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,379.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/12/2012 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตแล
19/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ะการค้า
รายการ
19/12/2012 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนท์ฯ / ต.ป่ าตัน
อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อคู่มือนําเทียวเชียงราย

19/12/2012 จ้าง บริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนท์ฯ / ต.ป่ าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิมพ์หนังสื อนําเทียวพิพิธภัณฑ์

19/12/2012 ขอจ้างร้าน พัฒนาธุรกิจ

ม. ถนนพหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
19/12/2012 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์
19/12/2012 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที / หมู่
ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข . . /
19/12/2012 จ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์
งานกองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือการศึกษา

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
39,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

39,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
59,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
12,252.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

39,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

39,400.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

59,100.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

12,252.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
10,000.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

5,000.00 ร้านโมโนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
19/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,600.00 ตกลงราคา นายวีระ เฉียงอุทิศ
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
6,453.50 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,600.00 นายวีระ เฉียงอุทิศ
5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
5,113.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
22,195.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19/12/2012 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จํากัด(มหาชน)
22,195.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,200.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
19/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

39,280.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

39,280.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

19/12/2012 ขอซือวัสดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที
ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพ จํานวน รายการ
19/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012

ขอซื อวัสดุ จํานวน รายกาi
ซื อวัสดุ รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายการ
20/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล .เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร รายการ
20/12/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ค่าเช่าเครื องเสี ยง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
5,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

8,200.00 ปี แอนด์ น้อง
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,900.00 ตกลงราคา นางวิลาศ เชือเมืองพาน
8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,000.00
5,300.00
4,900.00
8,000.00

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

5,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ร้านออมทรัพย์การค้า
นางวิลาศ เชือเมืองพาน
ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20/12/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

3,800.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

3,800.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
20/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

8,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

8,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

20/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
20/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
20/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
20/12/2012 จ้างร้านนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งเวที
20/12/2012 จ้างร้านนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา เช่าเต้นท์จดั นิทรรศการวันครุ
20/12/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.เชียงราย เช่าเครื องเสี ยง
20/12/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งเวทีและสถานที

700.00 ตกลงราคา
3,000.00 ตกลงราคา
17,600.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

2,000.00 ตกลงราคา
2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

20,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

20,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

7,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

7,500.00 นายอภิชาติ คําเชือ

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

5,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
20/12/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ

ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างแตกแต่งเวที
20/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/12/2012 ขอจ้าง นายธีรพงษ์ มูลวิจิรต หมู่ ต.หัวง้ม
อ.พาน จ.เชียงราย ทําโมเดลอาหาร
20/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

20/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/12/2012 ขออนุญาต สมัครสมาชิกวารสาร จํานวน รายการ
21/12/2012 จ้างโรงพิมพ์ พิมพ์นานา ซ. ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ทําวารสารบัณฑิต ปี ที ฉบับที / จําวน
เล่ม
21/12/2012 ซือลําโพงซับวูฟเฟอร์
จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้า / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ชุด

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
14,042.00 ตกลงราคา คณะนิติศาสตร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,552.00 คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

1,122.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,122.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร

15,000.00 นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร

16,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

16,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

79,915.70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,109.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
280.00 ตกลงราคา วารสารการเงินการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการค
ลัง
30,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ พิมพ์นานา

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,850.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
280.00 วารสารการเงินการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
30,000.00 โรงพิมพ์ พิมพ์นานา

3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

21/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
21/12/2012 ขอจ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที

21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012

5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
/ ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ เลขที
มรช. - . .
/ จํานวน รายการ
ซื อเครื องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จาก ร้าน
เชียงราย เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้ สี ยภาษี
ซ่ อมพืนห้องนําและเพดานห้องซักล้างรั ว
จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ปรับพืนทีสระนําข้างโรงยิมเนเซี ยม (ใหม่)
จ้างทํากรอบรู ปทูลกระหม่อม จากร้าน เอ.อาร์ มีเดีย
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้านอภิชาติ คําเชือ
ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างแตกแต่งเวที
ขอซื อวัสดุ จาก บ.สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืมสัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ธ.ค.

าย
836.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

23,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

5,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

22,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
836.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

23,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

5,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

22,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

จ
3,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

2,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

2,500.00 นายอภิชาติ คําเชือ

2,964.97 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

2,771.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)

59,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

จํากัด(มหาชน)

58,936.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังโคมไฟสปอตไลท์ จํานวน จุด
21/12/2012 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา เช่าเครื องเสี ยง
21/12/2012 ซือวัศดุจาํ นวน รายการ

21/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งพิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค ดีไซน์ ทีอยู่ /
ม. ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย
21/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

21/12/2012 จ้างทําเอกสารนําเสนอผลงาน จาก ร้านเฟรนด์
ก็อปปี ปริ นท์ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
21/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

21/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
21/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
21/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ หนังสือ จํานวน รายการ
21/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน การ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,360.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

13,360.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

3,500.00 นายอภิชาติ คําเชือ

2,140.00 ตกลงราคา บริ ษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์

2,140.00 บริ ษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด

จํากัด
1,600.00 ตกลงราคา ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค
ดีไซน์
5,552.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

1,490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
254.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,460.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,970.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,600.00 ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค
ดีไซน์
5,552.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์
1,490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

254.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,460.00 ไอเดียโซลูชนั
2,290.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,970.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
21/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
21/12/2012 ขอจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ ประจําเดือนธันวาคม
จํานวน รายการ
21/12/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
21/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
22/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

22/12/2012 จ้างทําอุปกรณ์นาํ เสนอผลงาน และ วีดีโอพรี เซ็นต์
จาก น.ส.จิตติญา ดอนชัย ม. ต.ป่ าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
22/12/2012 ขอเช่าชุดการแสดงจากนางลิลา ราชเมืองมูล ทีอยู่
/ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
22/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,833.22 ตกลงราคา ร้านพานิช
3,160.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,260.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

8,025.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
7,999.76 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชัย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,833.22 ร้านพานิช
3,160.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,260.00 ร้านสายไหม
8,025.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
7,999.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชัย

5,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล

5,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

8,841.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

8,841.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
23/12/2012 จ้างร้านสุทรากานต์ บัตเตอร์ฟลายคาบาเร่

ม.
บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เช่าชุดอุปกรณ์ขบวนกองเชียร์
23/12/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

23/12/2012 จัดจ้างทําสือการเรี ยนการสอน(กระดานไวท์บอร์ด)
23/12/2012
24/12/2012
24/12/2012
24/12/2012

จํานวน รายการ จาก นายแก้ว ย่อมยา บ้านเลขที
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างนายอภิชาติ คําเชือ
ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างแตกแต่งสถานที
จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จ้างร้านเอ ก๊อบปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

24/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
24/12/2012 ขอจ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ออกแบบฉลากพร้อมพิมพ์สติกเกอร์
รายการ
24/12/2012 ขอซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์
ฟลายคาบาเร่

16,566.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา
ยคาบาเร่

16,566.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
8,000.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

เตอร์
8,000.00 นายแก้ว ย่อมยา

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

5,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

4,745.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,745.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี

1,100.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

ยน)
3,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
4,950.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

3,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
4,950.00 เพาเวอร์ ปริ น

16,800.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

16,800.00 ร้านสายัณท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

24/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

24/12/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
99,875.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
4,300.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
1,575.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
24/12/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

24/12/2012 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์แ
ละเทคโนโลยี
ํ าเกณฑ์ จํานวน
24/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
24/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

รายการ

24/12/2012 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
24/12/2012 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ จากร้านตังโจ
เลขที ม. ถ.สันโค้งนอ้ย อ.เมือง จ.เชียงราย
24/12/2012 ขอจ้างร้านทําไม ม. .ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ปริ นไวนิล
24/12/2012 ขอจัดซือวัสดุหอพัก จํานวน รายการ

24/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่)
จํากัด
1,800.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

360.00 ตกลงราคา ร้านทําไม
28,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
14,213.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

99,875.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
4,300.00 ร้านสายัณท์
1,575.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านสายไหม
4,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,210.00 บริ ษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่)
จํากัด
1,800.00 ร้านตังโจวการค้า

360.00 ร้านทําไม
28,000.00 ร้านสินไพศาล
14,213.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ รายการ
24/12/2012 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

650.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

24/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

4,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

4,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

3,959.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

3,959.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
1,680.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

รไฟฟ้ า
1,680.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,850.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,850.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

/ หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
จํานวน เครื อง
ํ าเกณฑ์ รายการ
24/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จากร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์ ถ.รัตนาเขต อ.เมือง
จ.เชียงราย
24/12/2012 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

24/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
24/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

24/12/2012 ขออนุญาตจ้างนายพัชรพล ขัดแป้ น เลขที

หมู่

ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
มิกซ์และเรี ยบเรี ยงเสี ยงดนตรี จํานวน งาน
24/12/2012 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้ สี ยภาษี
เปลียนท่อนําทิ ง
25/12/2012 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

650.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
11,000.00 ตกลงราคา นายพัชรพล ขัดแป้ น

11,000.00 นายพัชรพล ขัดแป้ น

38,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

38,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

1,240.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

จ

1,240.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/12/2012 ซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,593.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/12/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ตเู ้ ก็บเอกสารงานบริ หารจั
25/12/2012 จะซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14,250.00
3,960.00

ดการความรู ้

25/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

23,000.00

ํ าเกณฑ์ รายการ
25/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/12/2012 ซือกล้าพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ จํานวน

3,440.00
รายการ

25/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
25/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

25/12/2012 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

66,370.00
6,580.00
2,282.00
7,600.00

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา บริ ษทั
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ชีด
จํากัด
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,593.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,250.00 ไอเดียโซลูชนั
3,960.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

23,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
3,440.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

66,370.00 บริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์
ชีด จํากัด

6,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,282.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
25/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/12/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

25/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/12/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
25/12/2012 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่องเมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
25/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
25/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป เอเซีย จํากัดเลขที
/ ม. โครงการหมู่บา้ นสิ นธานี ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย กําจัดแมงมุมและปลวก
25/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
10,710.00 ตกลงราคา
11,186.00 ตกลงราคา
650.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ไอเดียโซลูชนั

13,980.00 ตกลงราคา
10,593.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

2,217.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
94,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป
เอเซี ย จํากัด

15,090.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,710.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
11,186.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
13,980.00 ไอเดียโซลูชนั
10,593.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,000.00 ร้านโมโนคอม

2,217.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
94,000.00 บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป เอเซีย
จํากัด

15,090.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
21,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

25/12/2012 จ้างร้านเอก๊อปปี

แอนด์ คอมพิวเตอร์
3,580.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

คอมพิวเตอร์
3,580.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/12/2012

9,900.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

9,900.00 มณฑลการช่าง

1,605.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็น

1,605.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็นเตอร์

25/12/2012

25/12/2012
25/12/2012

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จัดจ้างซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์(
รถโดยสารแบบรถตูห้ ลังคาสู งและรถยนต์โดยสารมินิ
บัส)
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง หจก.เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย / ม.
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนอุปกรณ์เครื องถ่ายเอกสาร รายการ
เลขครุ ภณ
ั ฑ์ มรช. . .
/
จ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ ต ดีไซน์ ทีอยู่
ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นและติดตังสติ กเกอร์ ซี ทรู
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

25/12/2012 จัดจ้างซ่อมแซมสือการเรี ยนการสอน(กระดานไวท์บ
อร์ ด)
บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ .โต๊ะทํางานเหล็กขนาด
25/12/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ฟุต .เก้าอีสํานักงาน แฉกมีโช้คปรับระดับสู ง-ตํา
.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด . ม. .ตูเ้ ก็บเอกสาร
บาน

เตอร์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต

เชียงราย

1,500.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

ดีไซน์

9,615.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

16,800.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ

9,615.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 นายแก้ว ย่อมยา
16,800.00 ร้านสุขใจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ
26/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/12/2012 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

26/12/2012
26/12/2012
26/12/2012
26/12/2012

ซื อวัสดุ

รายการ

ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ
จัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,386.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
19,280.00
5,145.00
14,990.00
3,000.00

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

27,466.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

79,050.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,386.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,280.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
5,145.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
27,466.00 ร้านภรนิรมิต
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00
2,500.00
79,050.00
2,000.00

ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ไอเดียโซลูชนั
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

26/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
26/12/2012 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
26/12/2012 ซือนําแข็ง จํานวน รายการ
26/12/2012 จ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
250.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
500.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
/ ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายเปลียนโช๊คประตูบานสวิงบนจํานวน
รายการ
26/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

26/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
26/12/2012
26/12/2012
26/12/2012
26/12/2012

ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน รายการ
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
ซื อวัสดุ

รายการ

ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากวาเกณฑ์
ํ
จํานวน รายการ

26/12/2012 ขอซือนํามันเชือเพลิง จําวน . ลิตร
ํ าเกณฑ์ จํานวน
26/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

250.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
500.00 ร้านตูบสิงห์
1,800.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

2,866.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,866.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,640.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
33,900.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
13,700.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์

370.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
8,940.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

1,640.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

33,900.00
13,700.00
370.00
8,940.00

ร้านมนต์รัก
ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
ร้านวสันต์วสั ดุ

ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้าน เชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เลขที
/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังเครื องฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน งาน
27/12/2012 ขออนุญาตซือภาชนะใส่อาหาร จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
27/12/2012 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/12/2012 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
ใช้ในการซ่ อมเปลียนครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข
มรช. - . . /
27/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

27/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
27/12/2012 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด เลขที
/ - ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน งาน
27/12/2012 ขออนุญาติซือของขวัญปี ใหม่เพือมอบให้เจ้าหน้าทีมห
าวิทยาลัย
27/12/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงรายสู บส้วม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
7,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

990.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,189.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,360.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,399.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

28,563.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

990.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,189.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,360.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,399.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,000.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด
28,563.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/12/2012 ขออนุญาตบริ ษทั โฟร์ดี ซัพลาย จํากัด เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/-

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
27/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.มือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

27/12/2012 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

24,850.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,850.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

13,900.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

13,900.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,880.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,880.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

89,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

89,700.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด
11,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

คอมพิวเตอร์ จํากัด
11,400.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
27/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

27/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,500.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

1,500.00 ร้านทําไม

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/12/2012 จ้างร้านทําไม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์
27/12/2012 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

27/12/2012 จ้างร้านป้ ายนางแล
27/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ทาํ ป้ ายไวนิลขนาด
* . เมตร ข้อความ Happy New year 2556 จํานวน
รายการ

32,170.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
15,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล
5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

32,170.00 ไอเดียโซลูชนั
15,000.00 ร้านป้ ายนางแล
5,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27/12/2012 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

77,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

27/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
800.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส

25,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

10,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

10,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
16,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

และการค้า
16,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

27/12/2012 ขอจ้าง สุธรรม เซอร์วิส

หมู่ ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
เครื องปรับอากาศฝังในฝ้ าเพดาน Fusion จํานวน
เครื อง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/12/2012 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตาวก่

27/12/2012 จัดจ้างซ่อมแซมบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ จากร้านเชียงราย เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
27/12/2012 ขอซือวัสดุ รายการ

/

27/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/12/2012 จัดจ้างถ่ายเอกสารหนังสือตําราเรี ยน จํานวน
รายการ จากบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
27/12/2012 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,434.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
1,713.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

77,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เซ็นเตอร์
800.00 สุธรรมเซอร์วิส

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,434.00 ร้านสินไพศาล
1,713.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/12/2012 ขออนุญาตจ้าง นายนพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน งาน
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/12/2012 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
25,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25,000.00 นายนพดล สันธิ

27/12/2012 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื อง กรองเครื อง

2,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
7,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,475.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

2,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
7,800.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,475.00 มณฑลการช่าง

รถโดยสารแบบรถตูห้ ลังคาสู ง จํานวน รายการ
จากร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
27/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

27/12/2012 ขออนุญาตจัดซือเสือจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย
27/12/2012 ขออนุญาตเช่าเครื องเสียงจากนางพรรณนารายณ์
ธุวะคํา บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
27/12/2012 ขอซือต้นไม้เพือดําเนินโครงการ จํานวน ต้น

27/12/2012 ขออนุญาตจ้างตัดเสือสูท ร้านหลินการค้า /
ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จํานวน รายการ
27/12/2012 ขออนุญาตจ้างนายอภิสิทธ์ มณีธร บ้านเลขที
ม. ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จัดการแสดง
จํานวน ชุด

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,215.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

3,800.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
14,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต

4,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,215.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,800.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
14,000.00 ร้านหลินสปอร์ต
4,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

27/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
27/12/2012 ขอจัดจ้างร้านเอ ก๊อบปี เลขที ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
28/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําการ์ ดสวัสดีปีใหม่พร้อมซอง จํานวน รายการ
28/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

28/12/2012 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที

หมู่ที ต.ดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย
ดําเนินการตัดริ ดรานกิ งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้ า
ภายในมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28/12/2012 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
28/12/2012 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
28/12/2012 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือนธันวาคม
จํานวน รายการ
28/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
17,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
8,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
17,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
8,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,970.00 ตกลงราคา ร้านสีเล้ง
40,000.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

1,970.00 ร้านสีเล้ง
40,000.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

5,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
14,200.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

5,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
14,200.00 เพาเวอร์ ปริ น

2,820.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
49,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,980.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

13,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

2,820.00 ร้านธนาทรัพย์
49,520.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,980.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
13,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28/12/2012 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

28/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,900.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,900.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

28/12/2012

4,900.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,900.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

9,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

28/12/2012
28/12/2012

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ นเลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
จ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

28/12/2012
ํ าเกณฑ์ จํานวน
28/12/2012 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

รายการ
28/12/2012 จ้างร้านบีโอโฆษณา เลขที / ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิลติดโรงทาน ขนาด . * .
ม.
28/12/2012 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/12/2012 ซือวัสดุ รายการ
28/12/2012 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.ชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

900.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร
1,403.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
10,300.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์
1,500.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

15,620.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

900.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร
1,403.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
10,300.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์
1,500.00 ร้านบีโอโฆษณา

)

จํากัด
2,882.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
6,690.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

15,620.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

2,882.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
6,690.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/12/2012 ซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
28/12/2012 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/12/2012 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/12/2012 เปลียนยางในรถยนต์จาํ นวน คัน โดย เอส.เค
ยางยนต์เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
28/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

28/12/2012 จ้างประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู้ฯ น่าน
ในนิตยสาร Hi น่าน ธันวคม - กันยายน
28/12/2012 ขอจ้างร้านเม็งรายแล็บ เลขที / ม.
ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
รับเหมาบริ การตรวจเลือดสัตว์ จํานวน รายการ
28/12/2012 จ้าง นางลําดวน รุ ณใจ ม. อ.ภูเวียง จ. น่าน
ทําความสะอาดศูนย์การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ นน่านฯ เดือน
ธันวาคม
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/12/2012 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/12/2012 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งศาลพระภูมิ (เจ้าพ่อแสนหวี) มรช.
28/12/2012 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,125.00 ตกลงราคา บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

3,125.00 บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

จํากัด
6,740.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,050.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
6,740.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,050.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

650.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย
3,275.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน

650.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย
3,275.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

1,180.00 ตกลงราคา เม็งรายแล็บ

1,180.00 เม็งรายแล็บ

2,500.00 ตกลงราคา นางลําดวน รุ ณใจ

2,500.00 นางลําดวน รุ ณใจ

10,400.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
92,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

35,270.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

10,400.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
92,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

35,270.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/12/2012 ซือวัสดุ

รายการ

28/12/2012 ขออนุญาตจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชา
ติโดยใช้รถยนต์
28/12/2012 ขออนุญาตจ้างทําตรายางจากร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
28/12/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
29/12/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนธันวาคม

29/12/2012 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนธั
29/12/2012
29/12/2012
29/12/2012
30/12/2012

นวาคม
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนธั
นวาคม
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน
ธันวาคม
ขออนุญาตจ้างร้านดราก้อนช็อป เลขที
ถ.ชัยศิลปิ น อ.เมือง จ.เชียงราย ตัดเสื อจํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,333.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
20,000.00 ตกลงราคา นายสมจิตต์ ยาวิเลิศ

430.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
48,355.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง
260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
430.00 ตกลงราคา
500.00 ตกลงราคา
435.00 ตกลงราคา
23,000.00 ตกลงราคา

าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านดราก้อนช็อป

15,000.00 ตกลงราคา มัยเซรามิคหน้าจวนผูว้ ่าล
◌ํ าปาง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,333.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,000.00 นายสมจิตต์ ยาวิเลิศ
430.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
48,355.00 มณฑลการช่าง
260.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
430.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
435.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23,000.00 ร้านดราก้อนช็อป
14,980.00 มัยเซรามิคหน้าจวนผูว้ ่าลําปาง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/12/2012 ขออนุมตั ิจา้ งบ. เนอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ ป / ม.
31/12/2012

02/01/2013
02/01/2013

ถ. มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ลงโฆษณาหนังสื อ Guidbook
จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอจ้างร้านเชียงรายเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนด์เชอร์ วิ
ส
ดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยสาร เดือน ธันวาคม
ซื อวัสดุ หนังสื อ วารสาร รายการ

02/01/2013
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
02/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
02/01/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม.ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

02/01/2013 ขออนุญาตจ้าง นายสุวิชชา มนัสโก เลขที

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์
ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน พ.ย. - ส.ค.
02/01/2013 ขออนุมตั ิซือ ประกันภัยรถยนต์และพรบ.รถยนต์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเ
ดียกรุ๊ ป

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊
ป

3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์

ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
2,523.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
3,790.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
900.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

11,078.78 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

แอนด์ เซอร์ วิส

2,523.00 ร้านธนาทรัพย์
3,790.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
900.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

260.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก
11,078.78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/01/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

735.00 ร้านธนาทรัพย์

02/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,550.00 ตกลงราคา ร้านนภาภรณ์(กุง้ )
10,750.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,500.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,550.00 ร้านนภาภรณ์(กุง้ )
10,750.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
02/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

25,567.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

25,567.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

ประจําเดือนธันวาคม
02/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
02/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/01/2013 ขอจ้าง ร้านเชียร โฆษณา / ม. หนองบัว

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา

2,500.00 ร้านเชียรโฆษณา

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายอักษรโลหะติดอาคาร จํานวน รายการ
02/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

3,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

02/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
02/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

02/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
24,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

1,468.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,522.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,500.00 เพาเวอร์ ปริ น
1,468.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,522.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
02/01/2013 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่
02/01/2013 จ้าง หจก.แสนภูธร กรุ๊ ป
/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
02/01/2013 ขอซ่อมครุ ภณั ฑ์ รายการ จ้างร้าน ส.เจริ ญทรัพย์
ทีอยู่
หมู่ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
02/01/2013 จ้างร้านสายัณท์ ทีอยู่ หมู่ที ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ตัดชุดเครื องแบบ
รปภ.พร้อมเครื องหมายและอุปกรณ์ จํานวน
รายการ
02/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

02/01/2013 จัดซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ประจําเดือน
ธันวาคม
02/01/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.แฟนคลับ เลขที ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ บนจอ LED
จํานวน งาน
02/01/2013 ขอต่อวารสาร บริ ษทั เออาร์ไอพี จํากัด(มหาชน)
/ - ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพ
จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,595.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,838.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,595.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,838.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

เตอร์
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

10,600.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์

10,600.00 ส.เจริ ญทรัพย์

20,670.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

20,670.00 ร้านสายัณท์

20,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

20,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,115.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

5,115.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,299.00 ตกลงราคา บริ ษทั เออาร์ไอพี

1,299.00 บริ ษทั เออาร์ไอพี

จํากัด(มหาชน)

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 หจก. แฟนคลับ

จํากัด(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/01/2013 ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั แอล.ที.อินทิเกรชัน จํากัด

02/01/2013

02/01/2013
02/01/2013

02/01/2013

02/01/2013

ซ.อินทรา๓รณ์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพ
จํานวน รายการ
ขอต่ออายุวารสาร
สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุ งเทพรังสิ ต / อาคารหงสกุล ถ.พหนโยธิน ต.คลองหนึง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จํานวน รายการ
จ้าง หจก. ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําทีเก็บกักนํา
ศูนย์ชาติพนั ธ์ศึกษา มรช.
ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั เทคโนโลยีมีเดีย จํากัด
/ - อาคารพญาไทยเพลส อ.ศรี อยุธยา
แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุ งเทพ
จํานวน
รายการ
จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ จัดทําใบประกาศนียบัตร จํานวน
รายการ
ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)
อาคารเนชันทาวเวอร์ ชัน เลขที / ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุ งเทพฯ
จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
850.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอล.ทีอินทิเกรชัน
จํากัด

900.00 ตกลงราคา โรงเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ก
รุ งเทพรังสิ ต

54,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

1,460.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทคโนโลยี มีเดีย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

850.00 บริ ษทั แอล.ทีอินทิเกรชัน
จํากัด

900.00 โรงเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์กรุ งเท
พรังสิ ต

54,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

1,460.00 บริ ษทั เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด

จํากัด

15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด

3,285.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)

15,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

3,285.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/01/2013 ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั อมริ นทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด
หมู่ ต.มหาสวัสดิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
จํานวน รายการ
02/01/2013 ขอต่ออายุวารสาร บริ ษทั ไอทีแอลเทรดมีเดีย จํากัด
ทีอยู่ ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม
จํานวน รายการ
02/01/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน ฉบับ

02/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ หนังสือพิมพ์ เดือน ธันวาคม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,579.00 ตกลงราคา บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ จํากัด

1,140.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไอทีแอล เทรด
มีเดีย จํากัด

2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,579.00 บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
จํากัด

1,140.00 บริ ษทั ไอทีแอล เทรด มีเดีย
จํากัด

2,100.00 ร้านธนาทรัพย์
1,160.00 ร้านธนาทรัพย์

จํานวน รายการ
03/01/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

32,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

32,000.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

03/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
03/01/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

จํากัด
20,086.00 ตกลงราคา นายอัคพล อุดปิ น
12,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

20,086.00 นายอัคพล อุดปิ น
12,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกรมการรักษาดิ

15,000.00 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแด

ม. ต.นางแล อ.เมือง

จ.เชียงราย
จําทําเอกสารประกอบการสอนและใบความรู ้รายวิชา
จํานวน รายการ
03/01/2013 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า
โดยสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจําเดือน ธันวาคม
2555
03/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.บริ ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด เลขที / ม. ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
จํานวน รายการ

นแดนจังหวัดเชียงราย

28,785.14 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

นจังหวัดเชียงราย

28,785.14 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/01/2013 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ

03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013

สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ประจําเดือนธันวาคม
จ้างผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า ประจําเดือน ธันวาคม
โดยนันทกร
ตะติ / หมู่ ต.ศรี ดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
จ้างทําสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU TODAY
ประจําเดือน ธันวาคม
โดยนางอาภากร ศรี นิ ม
/ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้าน ดี.บี ซัพพลาย ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมเปลียนสายโปรเจคเตอร์ รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ

03/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ ดอกสกัด Milling จํานวน
รายการ
03/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

03/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกระจายเสียงแ
ห่งประเทศไทยจังหวัดเชีย
งราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,840.00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปร
ะเทศไทยจังหวัดเชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนันทกร ตะติ

5,000.00 นายนันทกร ตะติ

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรี นิ ม

5,000.00 นางอาภากร ศรี นิ ม

6,000.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย

6,000.00 ดี.บี ซัพพลาย

26,015.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,280.00 ตกลงราคา โรงกลึง จุงศักดิ บริ การ

26,015.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,280.00 โรงกลึง จุงศักดิ บริ การ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
41,665.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

6,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
41,665.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
20,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)

20,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
03/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

03/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/01/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์

/

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ.เชียงราย
ปรับปรุ งลานหน้าสํานักบริ การวิชาการแก่สังคม
03/01/2013 ขออนุญาตจ้าง นายนาราสิญจน์ ปัญญาศิลปวิทยา
เลขที หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําเขาคีรีวงกต จํานวน งาน
03/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ หนังสือชีวิตใหม่ จํานวน รายการ

03/01/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุบิน อินปันส่วน เลขที หมู่ที
ต.ป่ าแดด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ทําราชวัตร
จํานวน งาน
03/01/2013 ขออนุญาตจ้าง นายคําจันทร์ เขือนเพชร เลขที หมู่
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําชะลอมแลต้นสลาก จํานวน งาน
04/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือจํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,840.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
81,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

24,000.00 ตกลงราคา นายนราสิญจน์
ปัญญาศิลปวิทยา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,840.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

81,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

24,000.00 นายนราสิญจน์
ปัญญาศิลปวิทยา

400.00 ตกลงราคา นางสาวสมศรี กรมดิษฐ์
10,000.00 ตกลงราคา นายสุบิน อินปันส่วน

400.00 นางสาวสมศรี กรมดิษฐ์
10,000.00 นายสุบิน อินปันส่วน

12,600.00 ตกลงราคา นายคําจันทร์ เขือนเพชร

12,600.00 นายคําจันทร์ เขือนเพชร

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
72,606.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

3,000.00 ร้านสายไหม
72,606.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/01/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม ระหว่างวันที
- มค
04/01/2013 ขออนุญาต จ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตเช่าฐานข้อมูล Matichon E-library Package
S จํานวน ปี
04/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเอสปริ นท์ เลขที ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน ชิ น
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

04/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
04/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
7,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
40,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

17,163.00
1,942.00
2,000.00
12,840.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า

บริ ษทั มติชน
จํากัด(มหาชน)
680.00 ตกลงราคา ร้านทรงธรรมการพิมพ์

4,010.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
80,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
39,884.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,000.00 ร้านสายไหม
17,163.00
1,942.00
2,000.00
12,840.00

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
บริ ษทั มติชน จํากัด(มหาชน)

680.00 ร้านทรงธรรมการพิมพ์
4,010.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
79,970.20 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

992.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

992.00 ร้านสายไหม

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

6,000.00 ร้านสายไหม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/01/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

15,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

04/01/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการดําเนินโครงการเสริ มสร้างแ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

5,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

ละถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักศึกษาฯ
จากร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
04/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย

2,000.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

04/01/2013 ขอจ้าง นางมีบุญ บุญมี ห มู่ ต.โป่ งผา อ.แม่สาย

นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
7,150.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
15,720.00 ตกลงราคา นางมีบุญ บุญมี

15,720.00 นางมีบุญ บุญมี

จังหวัดเชียงราย ทําโต๊ะโชว์วางนิทรรศการ
04/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

45,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั แม่วงั สือสาร

45,800.00 บริ ษทั แม่วงั สือสาร แอนด์

04/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์ จํานวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอส เค ยางยนต์ เชียงราย / ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
7,150.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
1,500.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
1,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

ซัพพลาย จํากัด
1,500.00 ร้านทวีสินการเกษตร
1,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

6,760.26 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย

6,760.26 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/01/2013 ขอจ้าง บริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ จัดทําหนังสื อสารสนเทศ
ประจําปี การศึกษา
04/01/2013 จ้างร้านพู่กนั หลวง / - ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายเหล็ก จํานวน รายการ
04/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
04/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/01/2013 ขอจ้างร้านพู่กนั หลวง / - ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ปริ นไวนิล จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
04/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์ คัน โดย สายชลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
05/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
75,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

75,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

4,800.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

4,800.00 ร้านพู่กนั หลวง

3,400.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์

3,400.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย

เชียงราย
1,225.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
13,080.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
1,200.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

1,225.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13,080.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
1,200.00 ร้านพู่กนั หลวง

9,700.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

9,700.00 ร้านสายไหม

9,510.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

9,510.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
33,690.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

33,690.00 สายชลการช่าง
1,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
05/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

05/01/2013 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ

ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งเวที
05/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
05/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/01/2013 จ้างตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัย

06/01/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจําเดือนธันวาคม
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
06/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

06/01/2013 ซือวัสดุจากบริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
07/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,799.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
2,550.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
100,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญศิรลาภ
16,472.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,689.00 ตกลงราคา บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโร
บินสัน
สาขาเชียงราย
3,458.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

11,230.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,799.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ
3,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
2,550.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
100,000.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญศิรลาภ
16,472.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,689.00 บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสั
น
สาขาเชียงราย
3,458.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

11,230.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/01/2013 จ้างร้านโมโนคอม

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
07/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
07/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

07/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/01/2013 เช่าอุปกรณ์และตกแต่งรถขบวนแห่งานเทศน์มหาชาติ
พลังแผ่นดิน โดยนายศุภชัย ศรี ธิ หมู่ที
ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
07/01/2013 ซือวัสดุ รายการ (ดอกไม้ ต้นไม้)
07/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จงเชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
07/01/2013 จัดจ้างทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ จาก บริ ษทั
โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
13,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,596.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

3,596.00 ร้านโมโนคอม

4,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

10,000.00
9,999.00
225.00
40,000.00

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
3,431.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์
830.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

225.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

40,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ
3,500.00 ร้านสวนธรรมรักษา
3,431.00 นางอําไพ รัตนจันทร์
830.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
07/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
07/01/2013 จัดจ้างทาสีฝ้าเพดานและผนังปูนภายนอกห้องนําชัน
อาคารปฎิบตั ิการ
ย่อมยา บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
07/01/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
07/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

07/01/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
07/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ จากร้าน หจก.วิรัชอ๊อกซิเจน
ม. ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
08/01/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ผืน
08/01/2013 จะจ้างร้านป้ ายนางแล เลขที ม. ต.นางแล
อ.เมืองจ.เชียงรายจัดทําป้ ายโครงการสัมมนาวิชาการจ
◌ํ านวน ป้ าย
08/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,000.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรื องดอกไม้
12,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,000.00 ร้านดาวเรื องดอกไม้
12,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
6,010.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

เซ็นเตอร์
6,010.00 นายแก้ว ย่อมยา

9,998.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

9,998.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

13,364.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
10,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

800.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล
3,285.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,115.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

13,364.00 ร้านทวีสินการเกษตร
10,800.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
5,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

800.00 ร้านป้ ายนางแล
3,285.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,115.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,180.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

5,180.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
9,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ํ าเกณฑ์จาํ นวน
08/01/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

และการค้า
9,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,690.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั

รายการ
08/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

6,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/01/2013 ขออนุญาตจ้างนายอนุพงศ์ อาริ นทร์ เลขที

หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตัดต่อวีดีโอ จํานวน
งาน
08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ถ่ายเอกสาร รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
20,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา นายอนุพงศ์ อาริ นทร์

11,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
46,713.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

1,690.00 ไอเดียโซลูชนั
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 นายอนุพงศ์ อาริ นทร์
11,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

46,713.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/01/2013 จ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
330.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

330.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
08/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

มพิวเตอร์
6,465.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
1,200.00 ตกลงราคา ร้านสยามแพค

เตอร์
6,465.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
1,200.00 ร้านสยามแพค

08/01/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ต.บ้านดู่ อ.เมือง

4,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,800.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,500.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

4,500.00 บานาน่าดีไซน์

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

10,000.00 บานาน่าดีไซน์

จ.เชียงราย จํานวน รายการ
08/01/2013 จ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์
เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08/01/2013 จ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์
เลขที หมู่. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/01/2013 ขอจ้างร้านนาย นพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน
รายการ
08/01/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
08/01/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ

3,256.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,256.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
6,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,595.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

เตอร์
6,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 นายนพดล สันธิ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

1,500.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกรณฑ์ รายการ
08/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,437.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
17,500.00 ตกลงราคา

08/01/2013 ขออนุมตั ิซือ ประกันภัยและ พรบ. รถยนต์

4,991.55 ตกลงราคา

08/01/2013 ซือวัสดุจากบริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจํากัด

2,364.00 ตกลงราคา

4,437.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
17,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

1,050.00 ตกลงราคา

08/01/2013 ขอซือวัสดุจากร้าน ออมทรัพย์การค้า ม. ต.บ้านดู่

5,000.00 ตกลงราคา

อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

จํากัด เลขที / หมู่ ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
08/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

เซ็นเตอร์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้าโร
บินสัน
สาขาเชียงราย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านออมทรัพย์การค้า

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
08/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.บริ ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ราคาทีเสน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,063.35 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

9,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

4,991.55 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,364.00 บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสั
น
สาขาเชียงราย
1,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,063.35 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

9,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/01/2013 จ้างทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013

จากร้านพาวเวอร์ ปริ น / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้านเชียงรายไดนาโม เลขที / ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมมอเตอร์ เครื องปั มนํา
ประจําอาคารเรี ยนรวม มรช.
จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายฉาก ป้ ายตกแต่ง
จํานวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์ เลขที
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง ร้านเอส พี อิเลคทริ ค ทีอยู่ / หมู่
ถนนพหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ. เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

08/01/2013
08/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านโยคอมพิวเตอร์ ทีอยู่ /

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมคอมพิวเตอร์
09/01/2013 จ้างทําไวนิล จากร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
09/01/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์ / ม. ต.เวียงชัย อ.เมือง
จ.เชียงราย
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาห
กรรม
09/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไดนาโม

8,000.00 ร้านเชียงรายไดนาโม

32,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

32,000.00 บานาน่าดีไซน์

16,210.50 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

16,210.50 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

1,380.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
3,100.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์
12,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

1,380.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
3,100.00 โยคอมพิวเตอร์
12,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

7,500.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

7,500.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

3,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค

3,200.00 ร้านเชียงรายมิวสิค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

09/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
09/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
09/01/2013 ขอจ้างร้าน ไดอารี เลขที / หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
09/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

09/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
09/01/2013 ขอซือวัสดุ-อุปกรณ์สาํ นักงาน
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า มรช. จํานวน

รายการ

09/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
09/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า จํานวน รายการ
จากร้านกําไลทอง เลขที / ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
09/01/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

5,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,700.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
23,165.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

23,165.00 มณฑลการช่าง

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,400.00 ตกลงราคา ร้าน ไดอารี

30,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,400.00 ร้าน ไดอารี

74,600.00 ตกลงราคา ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
11,605.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
9,569.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

74,600.00 ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
11,605.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
9,569.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
750.00 ตกลงราคา ร้านกนกสิน
6,000.00 ตกลงราคา ร้านกําไลทอง

800.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
750.00 ร้านกนกสิน
6,000.00 ร้านกําไลทอง

800.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

09/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 จ้างจัดดอกไม้ จากร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ

/ หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
09/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/01/2013 จัดซือวัสดุ(ยาสมุนไพร) จํานวน รายการ

09/01/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
ฯ
09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

09/01/2013 เช่าชุดการแสดง จํานวน

ชุด จาก นายธีระศักดิ
วิงวรรณ บ้านเลขที ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย
09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า จํานวน รายการ
จากนายภีมเดช ถาวรสันติสุข ม. ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

40,110.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

40,110.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
41,850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,820.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

สุ ขภัณฑ์
41,850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,280.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
9,275.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
96,548.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

4,280.00 ไอเดียโซลูชนั
9,275.00 ร้านตงฮัวโอสถ
96,548.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,835.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

1,820.00 ไอเดียโซลูชนั
5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

6,835.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

3,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

3,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
4,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

9,800.00 ตกลงราคา นายภีมเดช ถาวรสันติสุข

9,800.00 นายภีมเดช ถาวรสันติสุข

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

8,520.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า จํานวน รายการ จากนายธเนศ

าย
3,000.00 ตกลงราคา นายธเนตร ติ บโท๊ะ

3,000.00 นายธเนตร ติ บโท๊ะ

ติ บโท๊ะ เลขที / หมู่ที ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จนั
จ.เชียงราย
09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

5,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

09/01/2013 ขออนุญาตจ้าง นายกนก สมปานวัง เลขที

หมู่

ประจักษ์พานิช
9,000.00 ตกลงราคา นายกนก สมปานวัง

ประจักษ์พานิช
9,000.00 นายกนก สมปานวัง

ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ถ่ายภาพและบันทึกเคลือนไหวงานเทศน์มหาชาติฯ
จํานวน งาน
09/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

29,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล

09/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/01/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

5,000.00
36,800.00

09/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

35,098.00

10/01/2013 จ้างร้านห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมประตูกองพัฒนานักศึกษา
10/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
10/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

6,200.00

ซัพพลาย จํากัด
ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,070.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

29,000.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
5,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
36,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
35,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
6,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,070.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
10/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/01/2013 จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จากร้านนายฉัตรชัย
ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
56130
10/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ม.ค.
10/01/2013 ซือวัสดุ

10/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพือพรรณเซอร์วิส เลขที

/
ม. ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมบํารุ งครภัณฑ์
จํานวน งาน
10/01/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

ม. ต.นางแล อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/01/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์เครื องตัดหญ้าแบบสพายจ
◌ํ านวน เครื อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,400.00 ร้านสายไหม

15,000.00 ตกลงราคา ร้านสนุ๊ปปี
16,630.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
500.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

15,000.00 ร้านสนุ๊ปปี
16,630.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
500.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

74,990.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
17,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
44,700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,000.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
17,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
44,700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

14,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

14,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

6,600.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
7,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

6,600.00 บีเฟิ ร์สท
7,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,750.00 ตกลงราคา ร้านบ้านดู่การเกษตร

5,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,750.00 ร้านบ้านดู่การเกษตร

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ ม.
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
10/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.ไบโอจีโนเมด จํากัด เลขที /
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013

ถ.สุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพ ฯ จํานวน รายการ
ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านพัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
จ้างนางอําไพ รัตนจันทร์ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จ้างนางอําไพ รัตนจันทร์ หมู่ที ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ

10/01/2013
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/01/2013 ขอซือ S/W HUB 8 PORT TP-LINK

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
16,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,301.40 ตกลงราคา บริ ษทั ไบโอจีโนเมต
จํากัด

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
10,000.00 ตกลงราคา พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,500.00 เพาเวอร์ ปริ น
3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,301.40 บริ ษทั ไบโอจีโนเมต จํากัด
8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
10,000.00 พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

3,000.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

3,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

3,000.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

3,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

33,370.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,377.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

33,370.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,377.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

จํากัด(มหาชน)
650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
10/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/01/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่องเมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ. เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/01/2013 ซือวัสดุ รายการ (หนังสือพิมพ์ วารสาร)
ประจําเดือน มกราคม
11/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,000.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
7,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
1,385.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,920.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

7,637.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
23,868.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ส.เจริ ญทรัพย์
7,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
1,385.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,920.00 ร้านโมโนคอม
7,637.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

23,868.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,478.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

4,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,478.00 ร้านธนาทรัพย์

8,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

8,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

11/01/2013 มีความประสงค์จะขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ นเล

3,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

ขที
จัดทําป้ ายฉากเวทีและป้ ายข้อความจํานวน รายการ
11/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านอํานาจสังฆภัณฑ์ เลขที
/ ถ.สันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
11/01/2013 ซือนํามันเชือเพลิง จํานวน ลิตร

1,920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,920.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11/01/2013 ขอจ้างร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

าย
4,720.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

4,720.00 ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

/ หมู่ ต.นางแล

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย
11/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

11/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน

รายการ

11/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/01/2013 จ้างร้าน เอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
11/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
11/01/2013 ขอนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

360.00 ตกลงราคา ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์

545.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
41,154.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
43,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

360.00 ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์

545.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

41,154.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
43,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน
11/01/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
11/01/2013 ขออนุญาตจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องเรี ยนปริ ญญาโทจํานวน งาน
11/01/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งประตู มรช.
ให้สามารถใช้งานได้ดีตามปรกติ
11/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

11/01/2013 ซือวัสดุ รายการ (หนังสือ)
11/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอจ้างซ่ อมเครื องปรับอกาศ จํานวน
เครื องโดยจ้างร้าน เชียงราย เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ เลขที
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตซื อชุดโต๊ะทํางานตัว L จํานวน ชุด

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
9,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
75,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

24,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

4,450.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
2,230.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,300.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
2,680.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
75,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

24,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

4,450.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)
2,230.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,300.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
15,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
2,680.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

9,300.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,300.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร

9,500.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร

คอมเพล็กซ์ จํากัด

คอมเพล็กซ์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/01/2013 ขออนุญาตซือเก้าอีทํางาน
11/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/01/2013 จ้างบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป เอเซีย จํากัด / ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย กัดจัดปลวก หนู
11/01/2013 จัดจ้างติดฟิ มส์กรองแสงกระจกรถยนต์ประจําคณะ(ร
ถยนต์โดยสารมินิบสั
รายการ จากร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
11/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,590.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,590.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร

คอมเพล็กซ์ จํากัด
22,530.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครื องเขียน
21,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป
เอเซี ย จํากัด
12,000.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

คอมเพล็กซ์ จํากัด
22,530.00 ร้านเอส เค เครื องเขียน
21,400.00 บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ ป เอเซีย
จํากัด
12,000.00 มณฑลการช่าง

29,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

29,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

11/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ หรับงานเทคนิค จํานวน

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,060.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
8,121.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
24,652.80 ตกลงราคา สยามไลบรารี

รายการ
11/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน

12,454.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

12,454.80 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
19,900.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

รไฟฟ้ า
19,900.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

11/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/01/2013 จะซือวัสดุการเรี ยนการสอนจํานวน รายการ

รายการ

11/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
ตลาดศิริกรณ์ จํานวน

รายการ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,060.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
8,121.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,652.80 สยามไลบรารี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง เชียงราย
ทําวารสาร รายการ
11/01/2013 จ้างร้านสีแสงไทย เลขที หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการปะยางรถยนต์
หมายเลขทะเบียน - ชร.
11/01/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

11/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
11/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
11/01/2013 ซือหนังสือ รายการ

11/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน สบาย อินเตอร์เน็ตและการค้า
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสําเนาเอกสาร จํานวน รายการ
12/01/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

12/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
86,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

86,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
120.00 ตกลงราคา ร้านสีแสงไทย

120.00 ร้านสีแสงไทย

963.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

963.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,572.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์
ซายน์ จํากัด
9,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

6,590.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,400.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

12,695.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,572.00 บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์
จํากัด
9,900.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,590.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,400.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

12,695.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/01/2013 จ้างซักอบรี ด จํานวน รายการ
โดยจ้างนางธัญลักษณ์ อาซอง
อ.เมือง จ.เชียงราย
12/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,880.00 ตกลงราคา นางธัญลักษณ์ อาซอง

1,880.00 นางธัญลักษณ์ อาซอง

3,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

/ หมู่ ต.ริ มกก

12/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพีระ ยุทธแก้วกิริยา เลขที

/
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
14/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

14/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้าน เมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

/

บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําตรายาง
14/01/2013 ขอจัดจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข
15.069.000196/51
14/01/2013 ของอนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
25,112.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,420.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
38,400.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
800.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

4,998.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25,112.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,420.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
38,400.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

800.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

4,998.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

22,610.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
4,286.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

14/01/2013 ขอจ้างร้านสินอักษรการพิมพ์ เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

ม.

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
14/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

7,610.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)

14/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
14/01/2013 ขอจัดจ้าง บริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง จํากัด
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข . .
14/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
14/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

14/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

หมู่

จํากัด
4,130.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
157.00 ตกลงราคา บริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22,610.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
4,286.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 สินอักษรการพิมพ์
7,610.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด
4,130.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
157.00 บริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

/

1,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,780.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
3,715.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,900.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

1,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,780.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
3,715.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,900.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/01/2013 ชออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที

ม.
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
14/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ. แอนิเทค โทเทิล โซลูชนั จํากัด
เลขที ม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.
จํานวน รายการ
14/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

14/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/01/2013 จัดจ้างย้ายและติดตังเครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ จากร้านเชียงราย เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
14/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

/

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกรา
14/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
14/01/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
โดยจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ
จ.เชียงราย

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง

9,990.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
24,052.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,990.00 ร้านตังโจวการค้า
24,052.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด

15,335.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

15,335.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

ย
44,800.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

44,800.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

4,620.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

4,620.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
2,650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,860.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ

โนคอม
2,650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,860.00 ร้านโชคประสิทธิ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

2,465.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

14/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
11,560.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

14/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์ จํานวน คัน โดยสายชลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
14/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกรา
14/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

14/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
14/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
14/01/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากนายนพดล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,465.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

55,654.82 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
11,560.00 สายชลการช่าง

100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
3,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

100.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
3,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
3,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
28,115.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

เตอร์
3,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
28,115.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

3,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
7,500.00 นายนพดล สันธิ

สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
14/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

9,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

9,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

14/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสายไหม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,800.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,800.00 ร้านสายไหม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
14/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
14/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก เรื อนทองเฟอร์นิเจอร์ เลขที ม.
ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
15/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

15/01/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

15/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
15/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
15/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,995.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
954.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

21,200.00 ตกลงราคา ร้านเรื อนทองเฟอร์นิเจอร์
4,940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,107.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
7,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
12,280.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
27,550.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,995.00 ร้านสายไหม
954.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

21,200.00 ร้านเรื อนทองเฟอร์นิเจอร์
4,940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,107.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 ไอเดียโซลูชนั
7,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,280.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,550.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/01/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
15/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
15/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
15/01/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน รายการ

15/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุในการผลิตไข่ไหม
ํ าเกฑณ์ จํานวน รายการ
15/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
15/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเพือทําชันวางจ่อไหม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
23,310.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
15,850.00 ตกลงราคา
47,500.00 ตกลงราคา
2,530.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

4,000.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

6,370.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
1,980.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครื องเขียน

4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

23,310.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

47,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,530.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
20,000.00 ร้านตังโจวการค้า
6,370.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
1,980.00 ร้านเอส เค เครื องเขียน
4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
10,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

15/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
15/01/2013 จ้างร้านปัญจะปริ นทื / หมู่
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013

16/01/2013

5,695.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
ถ.ราชโยธา ซ.

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําแผนพับประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตจ้างร้าน เคเอส.ปริ นท์ เลขที ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
จ้างร้านเมเจอร์ มีเดีย / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายจัดทําโบวชัวร์ ประชาสัมพันธ์
จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากนายนพดล
สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอจ้าง บริ ษทั
ห้องปฏิบตั กิารกลาง(ประเทศไทย)จํากัด
สาขาเชียงใหม่ / หมู่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วิเคราะห์โภชนาการข้าวงากรอบ
ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องปรุ ง

16/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปริ นท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,695.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00 ร้านปัญจะ ปริ นท์

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเคเอส.ปริ นท์

1,200.00 ร้านเคเอส.ปริ นท์

9,960.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

9,960.00 ร้านตังโจวการค้า

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

12,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

8,250.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

8,250.00 นายนพดล สันธิ

12,519.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
สาขาเชียงใหม่
80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,497.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

9,951.00 บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
สาขาเชียงใหม่

79,950.80 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,497.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
รายการ
จ้างร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์ เวร์ ค เลขที / ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย พันมอเตอร์ เครื องปั มนํา
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ . .
ขอจ้าง นายนพดล สันธิ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านเมืองใหม่ ธุรกิจ เลขที / หมู่
บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําตรายาง
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

16/01/2013
16/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
16/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

16/01/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,900.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
14,800.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,900.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
14,800.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

ค

8,228.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

8,228.00 นายนพดล สันธิ

2,250.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

2,250.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

26,995.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
20,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
22,390.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
8,490.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

24,700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

26,995.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
20,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22,390.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
8,490.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

24,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,084.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

16/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด

แอน
80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,600.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

ทําดอกไม้สาํ หรับถวายเจ้าคณะภาค วัดพระแก้ว
จํานวน รายการ
16/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องปรุ งและเครื องดืม

16/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
16/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/01/2013 ขอจ้าง นายนพดล สันธิ

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/01/2013 จ้างร้านเม็งรายผ้าม่าน / ม. ต.บ้านดู่ องเมือง
จ.เชียงราย ติดม่านปรับแสง ห้อง - จํานวน
รายการ
16/01/2013 จัดทํา พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ จํานวน คัน โดย
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสงภัยจากรถ จํากัด /
อาคารรุ่ งโรจน์ธนกุล ชัน แขวงห้วยขวาง
เขตห้วงขวาง กทม.

คอมพิวเตอร์ จํากัด
3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
7,315.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
15,000.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน
1,180.87 ตกลงราคา บริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,084.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
79,728.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,600.00 ร้านเพทายดอกไม้สด
10,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
7,315.00 นายนพดล สันธิ

5,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
15,000.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน
1,180.87 บริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

16/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
เลขที / ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง
เชียใหม่ ทําเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้
รายกา
16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

16/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้าน ทําไม กรอบรู ป เลขที

ม.

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทํากรอบรู ป
ํ วาเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตาก่

16/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์อะโกร คอมพาเนียน จํากัด
เลขที / ม. ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพ จํานวน
รายการ
16/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

16/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

20,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด

960.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

960.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,900.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

4,900.00 ร้านทําไม

4,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

4,900.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด
9,035.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด

คอมพิวเตอร์ จํากัด
9,035.00 บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด

9,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

)

จํากัด
2,830.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
9,350.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร
คอมเพล็กซ์ จํากัด
2,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,500.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

2,830.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
9,350.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร
คอมเพล็กซ์ จํากัด
2,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด
เลขที / , ม. ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จํานวน รายการ
16/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

16/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มาร์ จํากัด เลขที
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน - ถ.สุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพ จํานวน
รายการ
16/01/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน
คัน โดยบริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สาขาเชียงราย
16/01/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
ํ าเกณฑ์ รายการ
16/01/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

16/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
16/01/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
16/01/2013 ขออนุมตั ิวดั ุลูกกอล์ฟและถาดใส่ลูกกอล์ฟ
17/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
24,347.50 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

2,061.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,347.50 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด

2,061.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

(มหาชน)
19,860.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา
จํากัด

(มหาชน)
19,860.00 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

50,866.73 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย

50,866.73 บริ ษทั ไทยประกันภัย

จํากัด(มหาชน)

จํากัด(มหาชน)

564.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

564.00 ปี แอนด์ น้อง

350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,590.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,000.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์
13,600.00 ตกลงราคา นาย บรรยวัสถ์ สุสุดใจ

490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,590.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,000.00 โยคอมพิวเตอร์
13,600.00 นาย บรรยวัสถ์ สุสุดใจ
490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/01/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์ เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
17/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
17/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/01/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์ เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
17/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า ทีอยู๋
/ หมู่ที ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายทําบัตร
เข้า-ออก จํานวน รายการ
17/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

4,690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
9,000.00 ตกลงราคา
5,000.00 ตกลงราคา
9,659.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สมาร์ ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

800.00 ตกลงราคา
13,806.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

)

จํากัด
3,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,650.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,659.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

800.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
13,806.00 บริ ษทั ชาวสวน( ) จํากัด
3,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,650.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/01/2013 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด เลขที
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสติกเกอร์ รายการ
17/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

17/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

17/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
27,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
45,420.00 ตกลงราคา
25,900.00 ตกลงราคา
9,500.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเวชสิ น

30,000.00 ตกลงราคา
11,982.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
49,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

45,420.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

25,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
11,982.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
49,900.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

17/01/2013 ขอจัดซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ซ่อมเปลียน จํานวน

คอมพิวเตอร์ จํากัด
7,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

คอมพิวเตอร์ จํากัด
7,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

รายการ ใช้ซ่อม-เปลียนครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
มรช. . . . / / ,มรช. . . .. /
17/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,225.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

1,225.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/01/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
17/01/2013 ขอจัซือวัสดุสอบกระดาษเขียนตอบ(ฟลุนสแก๊ป)
จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,436.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
6,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,436.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
6,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

17/01/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
192.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,989.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,989.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
17/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

9,863.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

9,863.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

17/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

17/01/2013 จ้าง หจก.เควีซี

/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย เปลียนอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ หมายเลข
มรช. - . . / 17/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

17/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์สาํ นักงานคณบดีคณะเทคโนโ
ลยีอุตสาหกรรม

17/01/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,745.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

192.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,745.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/01/2013 ขอซือราวแขวนสูทจํานวน ชุด
จากเกียรติกานต์เฟอร์ นิเจอร์ เลขที หมู่ บ้านดู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
17/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้าน ทําไม กรอบรู ป เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําสติกเกอร์
17/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
17/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

17/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
17/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
18/01/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
18/01/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
18/01/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําเอกสารรายงานประจําปี
18/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/01/2013 จัดซือวัสดุประจําสํานักงาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์

750.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

750.00 ร้านทําไม

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,295.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
15,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,770.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

3,295.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
15,800.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,770.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน
1,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
60,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง
6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

1,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

60,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง
6,000.00 ร้านโมโนคอม

3,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,200.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,491.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,491.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุอุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/01/2013 จ้างร้าน เรื องทวีการไฟฟ้ า

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย เดินสายไฟ รายการ
18/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ม.ค.
18/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

18/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
18/01/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องพิมพ์
จํานวน เครื อง
18/01/2013 จะจ้างร้านดินสอสีเลขที / ม. ตําบลบ้านดู่อ.เมืองจ
.เชียงรายทําป้ ายโครงการค่ายICMRจํานวน งาน
18/01/2013 จ้างร้าน เอก๊อปปี เลขที หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
8,247.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,561.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
29,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

2,882.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
8,247.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
74,931.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,561.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,500.00 ร้านสายไหม
2,882.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

1,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

1,000.00 ร้านดินสอสี

18,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

18,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน

รายการ

18/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/01/2013 จ้างร้าน เอก๊อปปี เลขที

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําโปรชัวร์ จํานวน รายการ
18/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/01/2013 จ้างร้านเอก๊อบปี ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน ชุด
18/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/01/2013 จ้างทํากรอบรู ป จํานวน รายการ
จากร้านซากุระคัลเลอร์ เลขที / ถ.สนามบิน
อ.เมือง จ.เชียงราย
18/01/2013 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
18/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,374.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,374.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,950.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
2,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,950.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

2,880.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,880.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

9,880.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

9,880.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,500.00 ตกลงราคา ร้านซากุระคัลเลอร์

1,500.00 ร้านซากุระคัลเลอร์

2,100.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

2,100.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,800.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

18/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

91,700.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

18/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/01/2013 ขอซือวัสดุ สารเคมี รายการ
18/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/01/2013 ขอความอนุเคราะห์สั งซือวัดสดุจาํ นวน

รายการ

18/01/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
19/01/2013 จ้าง ร้านพัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม ทีอยู่ / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
จํานวน รายการ
19/01/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

19/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

าย
2,993.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยยูนีค จํากัด
3,759.20 ตกลงราคา บริ ษทั
นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด
12,425.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

91,700.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,993.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,210.00 บริ ษทั ไทยยูนีค จํากัด
3,759.20 บริ ษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน
จํากัด

12,425.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้านโมโนคอม

2,500.00 ตกลงราคา พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

2,500.00 พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

4,560.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
1,499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,560.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
1,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
13,472.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13,472.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
19/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

19/01/2013 ขอจัดจ้างนางวิมลรัตน์ จันะทสาร หมู่
ตําบลริ มกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปริ นเอกสารแผนบริ หารความเสี ยง รายการ
19/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน เซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที /
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน งาน
19/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

19/01/2013 ขอซือคอมพิวเตอร์ ชุด
จาหห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรายเทคโนคอม เลขที
ถ.เรื องนคร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
20/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายณรงค์ สมุดความ เลขที ม.
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ทําประตูสแตนเลส
สระว่ายนํา
20/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

20/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

25,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
400.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

7,680.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์
10,699.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
19,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม

าย
400.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

7,680.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์
10,699.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม

14,260.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

14,260.00 นายณรงค์ สมุดความ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

79,967.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
19,278.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

19,278.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.บริ คเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด เลขที / ม. ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
จํานวน รายการ
21/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

21/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

21/01/2013 ขอจ้างนายณรงค์ สมุดความ

หมู่

ต.แม่ขา้ วต้ม

อ.เมือง จ.เชียงราย
เปลียนตัวล็อคกุญแจประตูสาํ นักงาน
21/01/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ป้ ายประชาสัมพันธ์ ขนาด * . มเตร
จํานวน ผืน
21/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

21/01/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําเกียรติบคั ร และบัตรผูเ้ ข้าร่ วมงาน
จํานว ชุด
21/01/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
21/01/2013 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิจ /
ต.บ้านดู่อ.จ.เชียงรายจําทํางานปรัลบปรุ งเสริ มหลังคา
โรงจอดรถคณะเะทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน
รายการ

29,970.70 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

12,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
81,631.45 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
1,500.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,970.70 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

12,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

81,631.45 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
1,500.00 นายณรงค์ สมุดความ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

2,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

22,818.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์

22,818.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์

จํากัด
4,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

จํากัด
4,500.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

600.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
44,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

600.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
44,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,270.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

6,270.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

ํ ากเณฑ์ จํานวน
21/01/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

โซลูชนั จํากัด
2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

โซลูชนั จํากัด
2,300.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

4,950.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

21/01/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
21/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,268.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,150.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,100.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

10,268.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,150.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,100.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

ใช้ซ่อม-เปลียนครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์เครื องคอมพิวเตอร์ Server มรช.
15.005.000003/49
21/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุหนังสือ รายการ

73,842.40 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

73,842.40 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

ทยาลัย
3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน
21/01/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
21/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน
21/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

21/01/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

3,000.00 ร้านโมโนคอม
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ◌ั จดั ซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ของจ้าง ร้านโมโนคอม

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร รายการ
21/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

21/01/2013 ขอจ้าง นายสหภาพ พรมแดง

หมู่ ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย ทอเสื อจากต้นไหล ผืน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
18,100.00 ตกลงราคา
2,400.00 ตกลงราคา
4,460.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านสวนธรรมรักษา

9,600.00 ตกลงราคา
2,420.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,460.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,600.00 ร้านสวนธรรมรักษา
2,420.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
36,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

36,000.00 ร้านโมโนคอม

13,523.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

13,523.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
30,000.00 ตกลงราคา นายสหภาพ พรมแตง

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000.00 นายสหภาพ พรมแตง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/01/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ตากว่

24,100.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

24,100.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

21/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/01/2013 ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ปริ นเตอร์ หมายเลขครุ ภณั ฑ์

เซ็นเตอร์
15,317.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
1,950.00 ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์
Service

เซ็นเตอร์
15,317.00 ร้านสินไพศาล
1,950.00 ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์
Service

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

20,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
28,991.65 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,120.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

เซ็นเตอร์
28,991.65 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
5,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,120.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

มรช. . .
/ โดยจ้างร้านคลินิค computer
service ซ่ อมแซมตรงส่ วนตัวดึงกระดาษ โพลีนอย
และตัว scan
21/01/2013 จัดชือครุ ภณั ฑ์ รายการ

21/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/01/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/01/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/01/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ตากว่

21/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/01/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,050.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
28,150.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
2,900.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

1,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28,150.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
2,900.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
21/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั
6,000.00 ตกลงราคา
4,970.00 ตกลงราคา

21/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

16,500.00 ตกลงราคา

21/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

14,500.00 ตกลงราคา

21/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,835.00 ตกลงราคา

21/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเอ.อาร์ มีเดีย เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
21/01/2013 ซือวัสดุจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
รายการ
22/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,200.00 ตกลงราคา

สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม
ซายน์ แล็ป
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

21,655.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,390.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,400.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
16,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
14,500.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เอ็ม ซายน์
แล็ป
10,835.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย
21,655.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,390.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/01/2013 สั งซือวัสดุใช้ในสํานักงาน
22/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
22/01/2013 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้ สี ยภาษี
เปลียนท่อนําทิ งและเปลียนเพดานยิป
ซั ม
22/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
22/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเคเอส.ปริ นท์

ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน รายการ
22/01/2013 ขอซือตูจ้ าํ นวน รายการ
22/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
8,399.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,220.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต
28,847.20 ตกลงราคา บริ ษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์
จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

26,500.00 ตกลงราคา อินเตอร์คอม
42,491.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเคเอส.ปริ นท์

14,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
23,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,399.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,220.00 ร้านภรนิรมิต
28,847.20 บริ ษทั แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

26,500.00 อินเตอร์คอม
42,491.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ร้านเคเอส.ปริ นท์
14,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
23,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ เลขที
ซ.รามอินทรา / ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพ จํานวน รายการ
22/01/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
22/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/01/2013 ขอจ้าง นายภาคภูมิ เทพเสน

หมู่ ต.ผาสิ งห์
อ.เมือง จ.น่าน ลงพืนทีสํารวจพรรณไม้
22/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
22/01/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/01/2013 จ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที
ถ.สุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,312.00 ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

6,312.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

7,500.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

7,500.00 ร้านตังโจวการค้า

896.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,800.00 ตกลงราคา นายภาคภูมิ เทพเสน

16,247.95 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
8,400.00 ตกลงราคา
750.00 ตกลงราคา
1,600.00 ตกลงราคา
5,470.00 ตกลงราคา

สงการไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด

896.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,800.00 นายภาคภูมิ เทพเสน
16,247.95 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
8,400.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
5,470.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเชียงรายซอคเก้อร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
-

ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําเสื อกีฬาและพิมพ์สัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย
22/01/2013 สั งซือกระเช้าของทีระลึกจากบริ ษทั นันท์มงคล จํากัด
/ ม. ต. จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
22/01/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง เชียงราย ทําป้ าย รายการ
22/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

22/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
22/01/2013 ขอจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําเอกสาร จํานวน
รายการ
22/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

22/01/2013 ซือวัสดุ
22/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,800.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

2,800.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

10,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั นันท์มงคล จําจัด

10,500.00 บริ ษทั นันท์มงคล จําจัด

13,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

13,400.00 เพาเวอร์ ปริ น

21,860.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

21,860.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
19,136.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
21,625.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

5,180.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,889.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,136.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21,625.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร
5,180.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,889.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
23/01/2013 ขอจ้าง บริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,491.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
25,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

/ ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อ

23/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
23/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขอนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
23/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
23/01/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
23/01/2013 ขอซือก๊าซอะเซทิลีน

23/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการ
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 จ้างร้านตังโจวการค้า

ม. ถ.สันโค้ง ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

7,500.00
4,000.00
925.55
1,600.00

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12,418.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
6,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
25,534.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

4,995.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,491.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
25,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

7,500.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

925.55 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
1,600.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12,418.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
6,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25,534.00 ร้านตังโจวการค้า
4,995.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/01/2013 ขออนุญาตจัดจ้าง ร้านโมโนคอม

30,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสื อ
จํานวน เล่ม
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/01/2013 ขออนุญาตจ้างนายพัฒ ดอนลาว

/ หมู่ที

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําโครงป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน อัน
และทําราวล็อครถจักรยานยนต์ จํานวน ชุด
23/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,740.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
49,900.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
24,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
4,460.00 ตกลงราคา
7,500.00 ตกลงราคา
18,620.00 ตกลงราคา
7,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30,000.00 ร้านโมโนคอม
5,740.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

49,900.00 นายพัฒ ดอนลาว

500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
24,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,460.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,620.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
7,000.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

23/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
23/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขอเติมก๊าซอะเซทิลีน
23/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

/ หมู่
บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําตรายาง
23/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,465.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
3,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
49,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล

14,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,120.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
1,166.00 ตกลงราคา นางกรรณิการ์ ธิขาว

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,465.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
3,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

49,930.00 ร้านสินไพศาล
14,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,120.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
1,166.00 นางกรรณิการ์ ธิขาว

1,330.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,330.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,515.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,515.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกา ร(ร้านอุดมเนิสเซอรี )

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
20,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

23/01/2013 จ้างนายศราวุธ ใจแก้ว หมู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน

ย
7,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
30,336.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
25,000.00 ตกลงราคา นายศราวุธ ใจแก้ว

จ.เชียงราย จ้งเก็บข้อมูลข้าวพืนเมืองใน จ. เชียงราย
23/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
23/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

48,088.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
8,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค

23/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/01/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.เพ็ทสเปเชียลลิสต์ เลขที

,
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพ จํานวน รายการ
24/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

9,923.00 ตกลงราคา
21,922.00 ตกลงราคา
1,792.00 ตกลงราคา
1,990.00 ตกลงราคา

จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั เพ็ทสเปเชียลลิสต์
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
7,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,336.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25,000.00 นายศราวุธ ใจแก้ว
48,088.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
8,500.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
9,923.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21,922.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,792.00 บริ ษทั เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จํากัด
1,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
24/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
24/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
24/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
24/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
24/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

24/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
29,970.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
4,969.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29,970.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
49,524.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
4,969.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

9,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
825.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,501.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

เตอร์
4,500.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
825.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,501.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

24/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
24/01/2013 จัดซือวัสดุสาํ นักงาน
24/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 จ้าง หจก.ชนกนันท์เชียงรายไชคเจริ ญ อยูเ่ ลขที
ม. ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย
ปรับปรุ งหลังคาโรงปัน รายการ
24/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
53,480.00
9,984.00
12,415.00
18,500.00
495.00

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ชนกนันท์ เชียงราย
โชคเจริ ญ
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

24/01/2013 ซือหนังสือ รายการ

1,225.00

24/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

7,050.00
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

53,480.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
9,984.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,415.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชนกนันท์
เชียงราย โชคเจริ ญ

495.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,225.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7,050.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

24/01/2013 จ้างร้าน จํานงค์การช่างเชียงราย เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,360.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

2,360.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

3,997.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,997.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

/
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

24/01/2013 ขอจัดวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
24/01/2013 ขออนุญาติจา้ งนายฉัตรชัย ธนะสังฆ์

ต.แม่ใจ

จ.พะเยา ถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
24/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 ขอซือวัสดุหอ้ งปฏิบตั ิการ จํานวน รายการ
24/01/2013 จัดจ้างทําคู่มือแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน รายการ จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
วนิดาการพิมพ์ / ม. ต.สันผีเสื อ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
20,875.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,970.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,980.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
6,265.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,780.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว
50,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,875.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,970.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป
1,980.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า
6,265.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,780.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว
50,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
24/01/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

24/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์สาํ นักงาน จํานวน รายการ
24/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
24/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
24/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
24/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
24/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
24/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง
5,230.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
6,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,120.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
68,102.55 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง
5,230.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,500.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
6,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,120.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
68,102.55 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน
24/01/2013 ขออนุญาตสั งซือครุ ภณั ฑ ◌์ ตากว่
เครื อง
โดยสั งจากกิจกรมมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
24/01/2013 ซือหนังสือ รายการ

24/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
24/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

3,440.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

22,051.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
33,410.00 ตกลงราคา
77,277.45 ตกลงราคา

รายการ

24/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา

24/01/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

47,130.00 ตกลงราคา

/ หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําม่านปรับแสง จํานวน
งาน
25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/01/2013 จ้างนายจักรพันธ์ ขันอุละ
จ.เชียงราย จ้างทําเสื อเก้าอี
25/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

ม. ต.แม่คาํ อ.เมือง

าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,440.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22,051.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

77,277.45 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง
47,130.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

5,700.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
432.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,700.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
432.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
5,000.00 ตกลงราคา นายจักรพันธ์ ขันอุละ

5,000.00 นายจักรพันธ์ ขันอุละ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013

ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
ซื อวัสดุ

รายการ

ขออนุญาตจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน รายการ

ขอจ้างหจก.สมาร์ ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์ เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/01/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์ เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
25/01/2013 จ้างร้านออมทรัพย์การค้า เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน
25/01/2013 ชออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,800.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
5,995.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

88,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

65,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,070.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,880.00 ตกลงราคา ร้านพานิช

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,800.00
5,995.00
88,800.00
2,000.00

ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สมาร์ ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

6,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
65,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,070.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,880.00 ร้านพานิช

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
25/01/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับผลิตเซรามิกส์ จํานวน รายการ
25/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ม.ค.
25/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/01/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
25/01/2013 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน
เล่ม โดยร้านตังโจวการค้า หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
25/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/01/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ดําเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ให้ใช้งานได้ดีตามปรกติ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
25,200.00 ตกลงราคา นายปัณณพัฒน์ คําแปง

3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
75,000.00 ตกลงราคา
4,577.00 ตกลงราคา
985.00 ตกลงราคา
10,400.00 ตกลงราคา

าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
25,200.00 นายปัณณพัฒน์ คําแปง
3,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
74,912.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,577.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

985.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

7,500.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

7,500.00 ร้านตังโจวการค้า

8,950.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,388.07 ตกลงราคา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

8,950.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,388.07 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/01/2013 ขอซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,945.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,945.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25/01/2013 ขอจ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ

าย
5,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

5,000.00 บานาน่าดีไซน์

จากร้านบานาน่าดีไซน์
จ.เชียงราย
25/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
25/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

5,170.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
6,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,170.00 บีเฟิ ร์สท
6,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

รายการ

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง

25/01/2013 จ้างร้านพู่กนั หลวง / - ต.รอบเวียง อ.เมือง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
19,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,800.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

จ.เชียงราย ทําป้ ายอักษรไม้ฉลุ รายการ
25/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

12,820.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

25/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
25/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

25/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,800.00 ร้านพู่กนั หลวง
12,820.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

25/01/2013 ขอจ้างร้านพุ่กนั หลวง / - ต.รอบเวียง อ.เมือง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
28,190.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,200.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

20,272.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

25/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
25/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
26/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/01/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
26/01/2013 จ้างร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ป้ าย ขนาด *
เมตร
26/01/2013 ซือวัสดุดาํ เนินงาน จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,296.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
650.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
6,800.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท

3,434.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
70,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

1,158.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28,190.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,200.00 ร้านพู่กนั หลวง
20,272.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,296.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
650.00 ไอเดียโซลูชนั
6,800.00 เชียงราย คาร์เปท

3,394.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
70,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
1,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

1,158.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกฑณ์ จํานวน รายการ เก้าอี
26/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
24,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
45,400.00
94,181.90

26/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

4,499.00

26/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

4,000.00

26/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/01/2013 จ้างร้าน ปี แอนด์นอ้ ง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/01/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

26/01/2013 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ

ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.เชียงราย จ้างตกแต่งเวที

500.00

เฟอร์ นิเจอร์
ตกลงราคา ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,000.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
45,400.00 ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
94,181.90 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
4,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,430.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

2,430.00 ปี แอนด์ น้อง

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/01/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที
26/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
27/01/2013

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน
จ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการจากนายนพดล สันธิ
เลขที หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ทูบีฯ มรช. จาก
ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างร้านโมโนคอม เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย พิมพ์รูป รายกาาร
ขออนุญาตจ้าง หจก.ชนกนันท์ เชียงรายโชคเจริ ญ
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
งานเทคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน รายการ
ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

27/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
28/01/2013 จัดซือโทรศัพท์มือถือ จํานวน เครื อง
28/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

3,300.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

3,300.00 นายนพดล สันธิ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
11,384.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ชนกนันท์ เชียงราย
โชคเจริ ญ
49,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
15,389.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
900.00 ตกลงราคา นางปิ นนภา อนันต์

87,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

10,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์
5,000.00 ร้านโมโนคอม
11,384.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชนกนันท์
เชียงราย โชคเจริ ญ

49,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
15,389.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

900.00 นางปิ นนภา อนันต์
87,600.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
79,903.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ชือวัสดุ รายการ
28/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
28/01/2013 ขอนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/01/2013 จัดจ้างทําแผ่นภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน
รายการ จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด วนิดาการพิมพ์ /
หมู่ ตําบลสันผีเสื อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
28/01/2013 จ้างร้านปัญจะปริ นท์ / สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/01/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,600.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
14,691.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
30,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

20,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปริ นท์
850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,600.00 นางสายทอง จายดา
14,691.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

20,000.00 ร้านปัญจะ ปริ นท์
850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

28/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์

3,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์

28/01/2013 ขออนุญาตจ้างนายนพดล สันธิ เลขที

4,984.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา
2,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
775.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

4,984.00 ร้านเชียงรายกีฬา
2,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
775.00 นายนพดล สันธิ

2,680.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,680.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/01/2013 ซืออุปกรณ์กีฬา จํานวน รายการ
28/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
หมู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน งาน
28/01/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ขอจ้างร้านนายนพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน
รายการ
28/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
28/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคิควเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
ทําโปสเตอร์ รายการ
28/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวมเนทารี ดีไซน์ จํากัด
ทํากระเป๋ า รายการ

28/01/2013 ขอจ้างร้านนายนพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน
รายการ
28/01/2013 ขอจ้างร้าน มณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์รถตูห้ มายเลขทะเบียน
ม- ชร. รภ.ชร. . . จํานวน รายการ
28/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอทคิทารี ดีไซ์ จํากัด /
ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

28/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,700.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

5,700.00 นายนพดล สันธิ

13,936.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
22,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

13,936.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
22,800.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
25,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
11,500.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

25,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

11,500.00 นายนพดล สันธิ

25,730.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

25,730.00 มณฑลการช่าง

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
39,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

3,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา
39,900.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
165.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

165.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
28/01/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ (เครื องสแกนความเร็วสูง) จํานวน
เครื อง
28/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/01/2013 ขอซือวัสดุเพือใช้ในการผลิตไข่ไหม
28/01/2013 จ้างนายวิรัช เรื อนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เปลียนประตูหอ้ งนํา รายการ
28/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

28/01/2013 ขอซือสารเคมี รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
938.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
23,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
7,500.00 ตกลงราคา นายกิตติธเนศ
ตังจิตรวิทยากูล
5,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ

2,000.00 ตกลงราคา นายวิรัช เรื อนแก้ว
12,680.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
42,575.30 ตกลงราคา

28/01/2013 ขอซือวัสดุโรงเรื อน

13,940.00 ตกลงราคา

28/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

10,000.00 ตกลงราคา

28/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายยการ

14,000.00 ตกลงราคา

28/01/2013 ขอซ่อมแอมป์ จํานวน รายการ จากบริ ษทั
อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด / ถ.บรรพปราการ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย

1,850.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั เคมิคอล พานาเซี ย
จํากัด
ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
บริ ษทั นพบุรีการพิมพ์
จํากัด
บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

938.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

23,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
7,500.00 นายกิตติธเนศ ตังจิตรวิทยากูล

5,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
2,000.00 นายวิรัช เรื อนแก้ว
12,680.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

42,575.30 บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย
จํากัด
13,940.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

10,000.00 บริ ษทั นพบุรีการพิมพ์ จํากัด
14,000.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
1,850.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/01/2013 ขอจ้างนางมีบุญ บุญมี หมู่ ต.โป่ งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย ทําชันวางผลิตภัณฑ์
28/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

24,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
8,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
13,500.00 ตกลงราคา นางมีบุญ บุญมี

เซ็นเตอร์
8,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
13,500.00 นางมีบุญ บุญมี

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

และการค้า
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,300.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
28/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/01/2013 จัดซือโทรศัพท์มือถือ จํานวน เครื อง

2,700.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
87,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

2,700.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
87,600.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

28/01/2013 ซือวัสดุ

28/01/2013 ซือวัสดุ

รายการ

รายการ

28/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/01/2013 จัดซือวัสดุ

รายการ

คอมพิวเตอร์ จํากัด
4,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
24,824.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,997.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

3,300.00 ร้านสายไหม

คอมพิวเตอร์ จํากัด
4,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

24,824.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,997.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ขอซือสารเคมีและอุปกรณ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
18,780.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทีทีเค ซายเอนซ์

28/01/2013 ขออนุญาตจ้างนายฉัตรชัย ธนะสังข์ หมู่

จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,750.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
28/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

28/01/2013 ขออนุมตั ิซือสายยางสําหรับรถนําแปลงหม่อน
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/01/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น /

หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ รายการ
28/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
28/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,930.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

4,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,990.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,875.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18,780.00 บริ ษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด
4,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,750.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,930.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
4,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,990.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,875.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/01/2013 ขอจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําเอกสาร จํานวน
รายการ
28/01/2013 จ้างจัดนิทรรศการ จาก นางสาวจิตติญา ดอนชัย
ม. ต.ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
28/01/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
ร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน รายการ
28/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26,580.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

26,580.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

20,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชัย

20,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชัย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

28/01/2013 ซืออุปกรณ์กีฬา จํานวน รายการ
28/01/2013 ขอจ้าง ร้านจํานงค์การช่าง / ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง

1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
24,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา
2,220.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

1,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
24,750.00 ร้านเชียงรายกีฬา
2,220.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

อ.เมือง จ. เชียงราย ทําตราายาง จํานวน รายการ
28/01/2013 ขอจัดซือเครื องพิมพ์ (คตก.) จํานวน เครื อง

4,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
4,730.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
32,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

และการค้า
4,730.00 นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
32,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

28/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
28/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/01/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
28/01/2013 ขอจ้างสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

/
ซ.พัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง
กทม.
สอบเทียบเวอร์ เนีย
29/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

2,650.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,856.37 ตกลงราคา สมาคมส่งเสริ มเทคโนโล
ยี

3,405.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,650.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,856.37 สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่ น)

3,405.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

29/01/2013 ขอจ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / ม. ต.บ้านดู่

6,195.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
29/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

481.50 ตกลงราคา บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/01/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
29/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์เครื องพับกระดาษ จํานวน เครื อง
29/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

(ไทยแลนด์) จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ ค
เน็ทเวิค
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
64,500.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

5,490.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครื องเขียน
3,427.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,195.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
481.50 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)
จํากัด
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ
วิค
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

64,500.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
5,490.00 ร้านเอส เค เครื องเขียน
3,427.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
6,000.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

29/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน เมืองใหม่ธุรกิจ เลขที / หมู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
380.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําตรายาง รายการ
29/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,860.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,860.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

29/01/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

380.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/01/2013 ขอจ้างนายทวี ตุย้ ลี ทีอยู่

ม. ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง
จ.เชียงรายปรับปรุ งภูมิทศั น์ ตัดแต่งต้นไม้รอบ
สนง.ศูนย์รักษาความปลอดภัย
29/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
29/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/01/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

รายการ

29/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
29/01/2013 จ้างคุณอําไพ รัตนจันทร์ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
29/01/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,000.00 ตกลงราคา นายทวี ตุย้ ลี

11,000.00 นายทวี ตุย้ ลี

13,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ ค

13,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ

เน็ทเวิค
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเพอเฟ็ ค
เน็ทเวิค
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เวิร์ค
ไอที
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
นางอําไพ รัตนจันทร์

วิค
900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

900.00 ตกลงราคา
2,113.00 ตกลงราคา

29/01/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
29/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

19,500.00 ตกลงราคา
9,523.00 ตกลงราคา
1,272.00 ตกลงราคา
5,000.00 ตกลงราคา

3,000.00 ตกลงราคา นางอําไพ รัตนจันทร์
88,258.40 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย

2,113.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ
วิค
9,523.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เวิร์ค ไอที

1,272.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์
3,000.00 นางอําไพ รัตนจันทร์
88,258.40 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

29/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
30/01/2013 ทําเกียรติบตั รศิบปิ นไทยจีน จํานวน รายการ

32,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ACT COPY

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

32,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,200.00 ร้าน ACT COPY

โดยร้าน ACT COPY 84 หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
30/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

6,010.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

6,010.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

30/01/2013 จ้างนางสาวพิชชยานาฎ รี รักษ์

มพิวเตอร์
6,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ มณีวรรณ

เตอร์
6,000.00 นายประสิทธิ มณีวรรณ

30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013

ม. ต.หย่วน

อ.เชียงคํา จ.พะเยา
ออกแบบและพัฒนาเวบไซด์
จะซื อครุ ภณ
ั ฑ์มลั ติฟังก์ชนเลเซอรื
ั
พริ นเตอร์ จาํ นวน
เครื อง
จ้างนายเอกชัย ใจอ้าย ม. ต.ดอยลาน อ.เมือง
จ.เชียงราย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
ขอจ้างร้านเพาเวอร์ ปลิ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ โดย
บ.เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด /
ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ

30/01/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

10,395.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

10,395.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา นายเอกชัย ใจอ้าย

เตอร์
10,000.00 นายเอกชัย ใจอ้าย

600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

600.00 เพาเวอร์ ปริ น

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

10,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
1,892.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

1,892.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า
ทีอยู่ / ฟมู่ที ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําบัตร
เข้า-ออก จํานวน รายการ
30/01/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์เครื องคอมพิวเตอร์จาํ นวน เครื อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

55,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

45,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

30/01/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี

และการค้า
8,590.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

และการค้า
8,590.00 ร้านโมโนคอม

ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
30/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

2,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

30/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

528.00 ตกลงราคา

30/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/01/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน

8,690.00 ตกลงราคา

รายการ

30/01/2013 ขออนุญาตซือสัสดุ จํานวน รายการ

43,580.00 ตกลงราคา
3,031.00 ตกลงราคา
4,910.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

528.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

43,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,031.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,840.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

4,840.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
4,400.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,612.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,860.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
760.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/01/2013 จ้างร้านเอก๊อบปี ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

มพิวเตอร์
ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ใหม่ เบเกอรี

920.00
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

920.00 ใหม่ เบเกอรี
2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
30/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
30/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

4,400.00
1,612.00

30/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

2,860.00

30/01/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/01/2013 ซือวัสดุจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน รายการ
30/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
30/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
30/01/2013 จ้างนายธีรพงษ์ มูลวิจิตร ม. ต.หัวง้ม อ.เมือง
จ.เชียงรายทําโมเดลอาหาร งาน

760.00

พพลาย
15,474.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา นางสาวขจิตพรรณ คําลือ
4,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

าย
15,474.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร

15,000.00 นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร

6,000.00 นางสาวขจิตพรรณ คําลือ
4,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/01/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
30/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
9,000.00 ตกลงราคา

30/01/2013 ชือวัสดุ รายการ

2,200.00 ตกลงราคา

30/01/2013 ซือวัสดุ รายการ

9,055.00 ตกลงราคา

30/01/2013 จะจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เชียงใหม่โซนดอทคอม
เลขที / ม. ต.สุ เทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่ทาํ เว็บไซต์วิ
ทยาลัย
30/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
30/01/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/01/2013 จ้างรร้านเชียงรายซิลสกรี น

/ ถ.รัตนาเขต อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
30/01/2013 ขอจ้างร้านพู่กนั หลวง / - ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ

30,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงให
ม่โซนดอทคอม

60,679.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
16,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
2,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,055.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงใหม่โซ
นดอทคอม

60,679.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น
5,000.00 ร้านพู่กนั หลวง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/01/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/01/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/01/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน

รายการ

31/01/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/01/2013 ขออนุญาตจ้าง นายสุวิชชา มนัสโก เลขที
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013

31/01/2013

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์
ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน พ.ย. - ส.ค.
ขอจ้าง ร้านพรชัยอลูมิเนีย ม / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ออกแบบพิมพ์กระยาสารท รายการ
จ้างประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ฯ น่าน
ในนิตยสาร Hi น่าน ธันวคม - กันยายน
ขออนุญาตจ้าง หจก.แฟนคลับ เลขที ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ บนจอ LED
จํานวน งาน
ขออนุญาตซื อหนังสื อพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนมกราคม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,050.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
19,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,841.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,841.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

3,265.00 ร้านธนาทรัพย์
2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

2,247.00 ตกลงราคา ร้านพรชัย อลูมิเนียม

2,247.00 ร้านพรชัย อลูมิเนียม

50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน

5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

6,000.00 หจก. แฟนคลับ

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

735.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/01/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป /

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
หมู่

ต.รอบเวียง

12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร

อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
31/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

31/01/2013 ซ่อมแซมกล้อง Canon หมายเลขครุ ภณั ฑ์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,940.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก

4,940.00 ร้านมนต์รัก

3,035.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

3,035.00 ร้านธนาทรัพย์

. .
/ โดยได้ จ้างร้านมนต์รัก
ซ่ อมกล้องและเปลียนอะไหล่ OPTICAL UNIT
31/01/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือนมกราคม
จํานวน รายการ
31/01/2013 ขอจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ ประจําเดือนมกราคม
จํานวน รายการ
31/01/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/01/2013 ขอจ้างบํารุ งดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร จํานวน ตัวๆละ
, บาท
โดยจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนด์เซอร์ วิส ทีอยู่
หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
31/01/2013 จ้างร้านณัฐมอเตอร์แอร์ / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายซ่ อมเปลียนพัดลมแอร์ รถตู ้ ทะเบียน นข
2304

ร

ราคาทีเสน

680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

3,600.00 ตกลงราคา ร้านณัฐมอเตอร์แอร์
โดยนายณัฐ อู่แสงทอง

กรุ๊ ป

5,940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

680.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

3,600.00 ร้านณัฐมอเตอร์แอร์
โดยนายณัฐ อู่แสงทอง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/01/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เชอร์วิส
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง .เชียงราย
ดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โอฃดยสารประจํา เดือน
มกราคม
31/01/2013 ขอจ้างร้านบดินทร์การพิมพ์ / อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์กล่องและสติกเกอร์
31/01/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/01/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที

/
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน งาน
จํานวน
31/01/2013 ขอจัดชือหนังสือพิมพ์ เดือน มกราคม
รายการ
31/01/2013 จ้างบริ ษทั เชียงรายก๊อปปี เซอร์วิส จํากัด เลขที /
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พร็ อตแบบ ขนาด A1

31/01/2013 จัดซือวัสดุยาสมุนไพร จํานวน รายการ
31/01/2013 รวบรวมผลงานบทความวิจยั เพือจัดทําวารสารกาสะล
องคํา
หมู่ ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
31/01/2013 ขออนุญาตสั งซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
31/01/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

31/01/2013 จ้างนายธีรภัทร รัตนไตร

ม. ต.สถาน อ.เมือง
จ.เชียงราย คียข์ อ้ มูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

71,950.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

71,950.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

1,600.00 ตกลงราคา ร้านสยามแพค
6,784.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

1,600.00 ร้านสยามแพค
6,784.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

1,130.00 ร้านธนาทรัพย์

38,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั
เชียงรายก๊อปปี เซอร์ วิส
จํากัด
48,400.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
79,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

6,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
25,000.00 ตกลงราคา นายธีรภัทร รัตนไตร

38,800.00 บริ ษทั เชียงรายก๊อปปี เซอร์วิส
จํากัด

48,400.00 ร้านตงฮัวโอสถ
79,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

6,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
50,000.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
25,000.00 นายธีรภัทร รัตนไตร

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

31/01/2013 จ้าง นางลําดวน รุ ณใจ ม. อ.ภูเวียง จ. น่าน

2,500.00 ตกลงราคา นางลําดวน รุ ณใจ

2,500.00 นางลําดวน รุ ณใจ

ทําความสะอาดศูนย์การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ นน่านฯ
เดือนมกราคม
31/01/2013 ขออนุญาตสั งซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,080.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,080.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
31/01/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31/01/2013 จ้างประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู้ฯ น่าน
31/01/2013

31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013

ในนิตยสาร Hi น่าน ธันวคม - กันยายน
ขออนุญาตจ้างร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส หมู่ ซอย ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ตรวจเช็คและบํารุ งรักษาลิฟท์
อาคารยุพราชวิทยมงคล
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมก
ราคม
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพและนิตยสารประจําเดือน
มกราคม
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ

31/01/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบ.เนอร์เทิร์นมีเดียกรุ๊ ป / ม. ถ.
มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายลงโฆษณาหนังสื อ Guidbook

และการค้า
3,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน

36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเ
ดียกรุ๊ ป

และการค้า
3,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน
12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

475.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,000.00 สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊
ป

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/01/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
31/01/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมก
ราคม
31/01/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนมกราคม

01/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
01/02/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที
หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน
01/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที ม.ค. - ก.พ.
01/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

01/02/2013 จ้างร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

ถ.รัตนาเขต อ.เมือง
จ.เชียงราย เปลียนขาเก้าอีสํานักงาน จํานวน ตัว
01/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/02/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน

ฉบับ

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
11,779.25 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

11,779.25 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

68,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

67,926.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
222.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,980.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

1,980.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

222.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,100.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

01/02/2013 ขอซือวัสดุ จาก บ.เมดิเพ็ต จํากัด /
อาคารลาดพร้าววิวแมนชัน ห้อง ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจ้น เขตบางกระปิ กรุ งเทพ จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
01/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
01/02/2013 ซือโทรศัพท์มือ จํานวน เครื อง
01/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
อ.เมือง จ.เชียงราย
01/02/2013 ซือหนังสือ รายการ

/ หมู่

02/02/2013 ขอจัดจ้างบริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง จํากัด

ต.รอบเวียง

หมู่ที

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,414.94 ตกลงราคา บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด

9,414.94 บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด

49,440.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

49,440.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
5,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
87,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
17,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

เซ็นเตอร์
5,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
87,600.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
17,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

2,623.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,623.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,480.00 ตกลงราคา บริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

1,480.00 บริ ษทั กรี นวิง มาร์เก็ตติ ง

ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน รายการ
02/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

21,050.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

04/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

จํากัด
240.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

240.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

43,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

43,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
04/02/2013 จัดซือโทรศัพท์ จํานวน เครื อง

คอมพิวเตอร์ จํากัด

จํากัด

21,050.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

คอมพิวเตอร์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/02/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ จากร้านเคแอลลบีซัพพลาย
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013
04/02/2013

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ หมู่

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตซื อวารสารและหนังสื อพิมพ์
ประจําเดือนมกราคม
จํานวน
รายการ
ซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างเม็งรายผ้าม่าน เลขที / ม. อ.เมือง
จ.เชียงราย ติดตังผ้าม่าน จํานวน รายการ
จะขออนุญาตจัดจ้าง ร้านโมโนคอม ถ่ายเอกสาร
เข้าเล่มหนังสื อสรุ ปการสัมมนาวิชาการนานาชาติวฒั
นธรรมไต-ไท
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวนน รายการ

04/02/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
04/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/02/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ

ม. ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย เปลียนมือจับประตู จํานวน
รายการ
05/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

05/02/2013 ขอจ้างร้านนายนพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก อใเมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

33,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

33,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
14,975.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
57,025.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

เซ็นเตอร์
14,975.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29,600.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

29,600.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

25,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

25,000.00 ร้านโมโนคอม

1,100.00 ตกลงราคา นางสาวนิชาภา

1,100.00 นางสาวนิชาภา พรพชรบํารุ ง

พรพชรบํารุ ง
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
28,248.00 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
3,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

4,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(
จํากัด
900.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

57,025.00 มณฑลการช่าง

)

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28,248.00 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
3,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

4,600.00 บริ ษทั ชาวสวน(
900.00 นายนพดล สันธิ

) จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/02/2013 จะขออนุญาตจ้างร้านพิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค ดีไซน์
เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสติ กเกอร์ จาํ นวน รายการ
05/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
05/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตาว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,350.00 ตกลงราคา ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค
ดีไซน์

4,410.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
จํากัด สาขา กาดสวนแก้ว
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,900.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,350.00 ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิ ค
ดีไซน์

4,410.00 บริ ษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล
จํากัด สาขา กาดสวนแก้ว

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,900.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

จากร้านเกียรติกานต์เฟอร์ นิเจอร์ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
05/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านเชียงราย คาร์เปท /
ม. (สะพานแม่นาํ กก) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.เชียงราย
05/02/2013 ซือหนังสือ รายการ

11,097.70 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

11,097.70 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

05/02/2013 จ้างนายสุริโย ธินนั ท์ / ม. ต.แม่จริ ม อ.แม่จริ ม

(มหาชน)
30,000.00 ตกลงราคา นายสุริโย ธินนั ท์

(มหาชน)
30,000.00 นายสุริโย ธินนั ท์

19,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
2,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั นันท์มงคล จําจัด
20,000.00 ตกลงราคา ร้านคอมดีดี

19,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,000.00 บริ ษทั นันท์มงคล จําจัด
20,000.00 ร้านคอมดีดี

จ.น่าน จัดทําวีดีทศั น์ประเพณี กินดอกดําดอกแดง
จํานวน งาน
05/02/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
05/02/2013 สั งซือของทีระลึกจํานวน รายการ

05/02/2013 จะขออนุญาต จัดจ้างร้านคอมดีดี
ตัดต่อวีดีโอและจัดทําดีวีดีงานสัมมนาวิชาการนานาช
าติวฒั นธรรมไต-ไทฯ

6,000.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท

6,000.00 เชียงราย คาร์เปท

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/02/2013 จ้างร้านจํานงค์การช่าง เชียงราย เลขที

/
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย ทําโล่ รายการ
05/02/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์ เลขที
/ หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
05/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

05/02/2013 จ้าง หจก.เชียงราย ไฟร์ แอนด์ เรซคิว โปรดักส์
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

06/02/2013 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ประจําเดือน มกราคม
06/02/2013 จ้างผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า ประจําเดือน มกราคม
โดยนายนันทกร ตะติ / หมู่ ต.ศรี ดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
06/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที
ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายางจํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,500.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

4,500.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

4,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
6,780.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงรายไฟร์ แอนด์
เรซคิว โปรดักส์
12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกระจายเสียงแ
ห่งประเทศไทยจังหวัดเชีย
งราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนันทกร ตะติ

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

6,780.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงรายไฟร์ แอนด์ เรซคิว
โปรดักส์
12,840.00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปร
ะเทศไทยจังหวัดเชียงราย

5,000.00 นายนันทกร ตะติ

18,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

18,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
18,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
2,000.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

และการค้า
18,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
2,000.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านเอส.เค. เครื องเขียน
06/02/2013

06/02/2013
06/02/2013
06/02/2013

ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทยุ CRU
ลูกทุ่งบาร์ ซ่า
โดยสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจําเดือน มกราคม
จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูลบ่อเกรอะ
กองอาคารถสานที
จ้างทําป้ ายไวนิล จากร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน รายการ

06/02/2013 ขอซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน มกราคม
06/02/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอนและวัสดุส
◌ํ านักงาน
ํ าเกณฑ์ รายการ
06/02/2013 ซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

06/02/2013 จ้างทําสปอตและควบคุมรายการวิทยุ CRU TODAY
ประจําเดือน มกราคม
โดยนางอาภากร ศรี นิ ม
/ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
06/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านแฟนซี แฟบริ ค ถ.เตมีย ์ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,100.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครื องเขียน
15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยุกรมการรักษาดิ
นแดนจังหวัดเชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,100.00 ร้านเอส เค เครื องเขียน
15,000.00 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแด
นจังหวัดเชียงราย

3,200.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

3,200.00 นายสมาน ปันตัน

2,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

34,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

34,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
5,190.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
18,622.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

และการค้า
5,190.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,622.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

39,560.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

39,560.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์
5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรี นิ ม

5,000.00 นางอาภากร ศรี นิ ม

1,200.00 ตกลงราคา ร้านแฟนซี แฟบริ ค

1,200.00 ร้านแฟนซี แฟบริ ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

06/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

39,170.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด วอร์ด

06/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
06/02/2013 จ้างจัดพุ่มดอกไม้ จากร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ

/ หมู่ที

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
06/02/2013 จ้างร้านจํานงค์การช่าง ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรงยาง จํานวน รายการ
06/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์พร้อมติดตัง จํานวน รายการ

06/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
07/02/2013 จ้างบริ ษทั แกรนด์สเต็บ จํากัด เลขที ,
ซ.กัลปพฤกษ์ ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ กทม ทํากระเป๋ า รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการจากร้านสบายอินเตอร์ เน็ต / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
07/02/2013 ขอซือวัสดุ-อุปกรณ์ จากร้านเชียงรายเครื องเขียน
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ เครื องสํารองไฟ จํานวน
07/02/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ตัว

เมดิก
9,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
49,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เวิร์ค
ไอที
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

2,810.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง
15,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,150.00 ตกลงราคา นางสาวพุทธวัลย์ สานศรี
10,620.00 ตกลงราคา บริ ษทั แกรนด์สเต็บ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

39,170.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด วอร์ด เมดิก
9,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

49,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เวิร์ค ไอที
3,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
2,810.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
15,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
3,150.00 นางสาวพุทธวัลย์ สานศรี
10,620.00 บริ ษทั แกรนด์สเต็บ จํากัด

จํากัด

4,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

4,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

25,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

25,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

24,500.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั

24,500.00 ไอเดียโซลูชนั

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/02/2013 ขอจ้าง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ หมู่

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องปริ นเตอร์ จํานวน เครื อง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,211.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

2,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
49,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
9,758.40 ตกลงราคา

จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ซี สเต็ม
ไมโคร
บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
นายมาลาวิท อินแปลง

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,300.00 ตกลงราคา

07/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

2,306.00 ตกลงราคา

07/02/2013 ซือวัสดจํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร ช่อง
07/02/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,000.00 ตกลงราคา
5,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

จํานวน ตู ้
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
07/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

เซ็นเตอร์
3,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,800.00 ตกลงราคา นายสหภาพ พรมแตง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,211.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

2,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
49,700.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
9,758.40 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
4,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
2,306.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
1,000.00 นายมาลาวิท อินแปลง

5,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
3,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,800.00 นายสหภาพ พรมแตง

07/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัดสุอาหารและเครื องดืม

60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

59,975.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

07/02/2013 ซือหนังสือ จํานวน

าย
19,983.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

19,983.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพลูโต เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม. ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
สรุ ปผลการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ เชี
ยงราย
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้า / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
07/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้า / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
07/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขที

/

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ย้ายและติดตังจานดาวเทียม จํานวน งาน
08/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

08/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ประจําวันที - ก.พ.

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,200.00 ตกลงราคา ร้านพลูโต

2,200.00 ร้านพลูโต

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

29,488.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

และการค้า

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

29,488.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
695.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
2,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

2,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,579.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
68,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

695.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,579.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
67,907.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/02/2013 ขออนุญาตสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกวารสารภา

8,730.00 ตกลงราคา นางสาวกัญญารัตน์

ษาไทย
08/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ใจจินา
1,260.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
6,100.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง

08/02/2013 ขอจ้างร้าน ทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
08/02/2013 ซือวัสดุแผนทีกระดาษ รายการ
08/02/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
08/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
08/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน เครื อง

08/02/2013 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายกรา
08/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเม็งรายผ้าม่าน เลขที

/ หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังพรม จํานวน งาน
08/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
08/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
08/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
08/02/2013 จ้างนายปรี ชา จันเลน เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ

6,680.00
31,000.00
4,990.00
50,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

กรมแผนทีทหาร
เชียงรายครุ ภณ
ั ฑ์
เค แอล บี ซัพพลาย

บริ ษทั ไทย ชิน
เอ็นยิเนียริ ง แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
1,550.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
8,385.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,730.00 นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา
1,260.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
6,100.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
3,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
6,280.00
31,000.00
4,990.00
50,000.00

กรมแผนทีทหาร
เชียงรายครุ ภณ
ั ฑ์
เค แอล บี ซัพพลาย
บริ ษทั ไทย ชิน เอ็นยิเนียริ ง
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

1,550.00 สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
8,385.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

7,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

7,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

35,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
60,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
3,000.00 ตกลงราคา นายปรี ชา จันเลน

35,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย
60,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย
3,000.00 นายปรี ชา จันเลน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/02/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที
หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน
08/02/2013 ขอจ้าง ไทยเดคคอร์ จินนาลักษณ์ มัลเบอร์รี สา
เปปอร์ หมู่ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ทําถุงกระดาษ รายการ
08/02/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกือกูลธุรกิจ ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงรายติดตังผนังกระจกห้องสํานักงาน
08/02/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
08/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/02/2013 ขอจ้าง นางวิมลรัตน์ จันทะสาร เลขที

หมู่
ต.ริ มกก อ.เมืองจ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
10/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

10/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
11/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

14,980.00 ตกลงราคา ไทยเดคคอร์ จินนาลักษณ์

14,980.00 ไทยเดคคอร์ จินนาลักษณ์

มัลเบอร์ รี สา เปเปอร์ ,
แบมบู
19,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

4,964.84 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

มัลเบอร์ รี สา เปเปอร์ , แบมบู

19,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
4,964.84 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
3,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
26,100.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

26,100.00 ร้านสวนธรรมรักษา
2,000.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

48,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั โมวิก

48,700.00 บริ ษทั โมวิก อินเตอร์เทรด

อินเตอร์ เทรด (ภาคเหนือ)
จํากัด
326.35 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
5,833.22 ตกลงราคา ร้านพานิช

สุ ขภัณฑ์
3,990.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

(ภาคเหนือ) จํากัด

326.35 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
5,833.22 ร้านพานิช

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
11/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านปานตองเฟรมส์ เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จงเชียงราย ทํากรอบรู ป จํานวน
รายการ
11/02/2013 จ้างร้านบีโอโฆษณา เลขที / ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิลห้ามจอดรถ
ห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าในสนาม ขนาด
1.2x0.8 เมตร
11/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

11/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
11/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

11/02/2013 จ้างนายบัญชา สุขสวัสดิ อยูบ่ า้ นเลขที

ม.
ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั เชียงราย ทําขาตังวาดรู ป รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
585.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

585.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,300.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,300.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

1,080.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

1,080.00 ร้านบีโอโฆษณา

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
6,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,198.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,198.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

22,298.80 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส

22,298.80 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์

แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
57,000.00 ตกลงราคา นายบัญชา สุขสวัสดิ

ซัพพลาย จํากัด
57,000.00 นายบัญชา สุขสวัสดิ

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/02/2013 ขอซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

รายการ

6,941.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

11/02/2013 จ้างร้านเอทู มีเดีย เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
7,920.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

2,000.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย

7,032.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

7,032.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

ม. ต.สันทราย อ.เมือง

เชียงราย ทําฉาก รายการ
11/02/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านเคแอลบีซัพพลาย / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังพัดลมโคจร
ขนาด นิ ว จํานวน ตัว
11/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

11/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

/ หมู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
7,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

6,941.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
7,920.00 เค แอล บี ซัพพลาย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังสายสัญญาณอินเตอร์ เน็ต จํานวน งาน
11/02/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จําวนน รายการ

19,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

19,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

11/02/2013 จ้างสูตรไพศาลบิวเดอร์ ตังอยูเ่ ลขที /

แอนด์ คอมพิวเตอร์
44,796.19 ตกลงราคา สูตรไพศาลบิวเดอร์

คอมพิวเตอร์
44,796.19 สูตรไพศาลบิวเดอร์

ถนนเลียบคลองภาษีเจริ ญเหนือ แขวง หนองแขม
กรุ งเทพ จัดทําวารสาร รายการ
11/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

11,970.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
1,061.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

11,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย
1,061.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

11/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,970.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/02/2013 เช่าเครื องสุขอนามัย รายการ บริ ษทั เร็นโทเคิล
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
11/02/2013

อินนิเซี ยล (ประเทศไทย) จํากัด อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์
ชัน
/ ถ.สุ ขมุ วิท กรุ งเทพฯ
จ้างร้านเมเจอร์ มีเดีย / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายทําคู่มือฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ ข
ศาสตร์ จาํ นวน
ขอจ้างร้าน แอนท์ ซี อาร์ / ม. ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จํานวน รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งนายสมาน ปันตัน หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สู บบ่อไขมัน
ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

11/02/2013 จ้างร้านเอทู มีเดีย เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
28,890.00 ตกลงราคา บริ ษทั เร็นโทคิล
อินนิเชียล (ประเทศไทย)
จํากัด
23,500.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

28,890.00 บริ ษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

23,500.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย
3,826.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

10,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

10,400.00 นายสมาน ปันตัน

631.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
6,600.00 ตกลงราคา

11/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ

4,045.00 ตกลงราคา

12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,826.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
11/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

รายการ

ราคาทีเสน

752.00 ตกลงราคา

สงการไฟฟ้ า
ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

6,000.00 ตกลงราคา
3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

631.30 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
6,600.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
752.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
3,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

5,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

12/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
12/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

12/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
3,530.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
925.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
166.40 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
560.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

/ หมู่
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

560.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
3,000.00 นางสายทอง จายดา
3,530.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

925.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,510.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

3,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
166.40 ร้านทวีสินการเกษตร
1,510.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

5,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนครเชีย

5,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนครเชียงราย

งรายทวีศกั ดิวัสดุ-คอนกรี
ต
4,990.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
599.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทวีศกั ดิวัสดุ-คอนกรี ต

4,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
599.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,407.95 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
3,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
6,470.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

12/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013

ซื อวัสดุ จํานวน รายการ
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

5,180.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส
21,000.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์

ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ชือครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

12/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

12/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/02/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ คอดคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
ทําวารสาร รายการ
12/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

13/02/2013 จ้างทําไวนิล จากร้านเพาเวอร์ปริ น

21,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

/ หมู่

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
13/02/2013 ขอจ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดทําโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ
จํานวน รายการ

เชียงราย
55,540.55 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
3,020.00 ตกลงราคา นางรัชฎา บุญมา
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

4,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,407.95 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
3,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
6,470.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

5,180.00 สุธรรมเซอร์วิส
21,000.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย
55,540.55 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
3,000.00 นางรัชฎา บุญมา
50,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,800.00 เพาเวอร์ ปริ น
4,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13/02/2013 จ้างทํากรอบรู ปใส่วุฒิบตั รนักวิจยั ดีเด่น

1,400.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

1,400.00 ร้านทําไม

จากร้านทําไมกรอบรู ป ทีอยู่ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
13/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,289.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,289.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

13/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/02/2013 จ้างทําขาตังบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดเหล็ก / * /
นิ ว จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
13/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

13/02/2013 ขอจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

หมู่

ถ.พหลโยธิน
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําPoster indoor จํานวน
รายการ

มพิวเตอร์
2,535.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์
ค
21,250.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
6,000.00 ตกลงราคา นางกิ งกานต์ อภัยกาวี

14,065.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
18,720.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,040.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

51,625.55 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์

เตอร์
2,535.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

21,250.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
6,000.00 นางกิ งกานต์ อภัยกาวี
14,065.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
18,720.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,040.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
51,625.55 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
1,500.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/02/2013 จ้างจัดสวนหย่อมหน้าป้ ายนิทรรศการ
จากร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
13/02/2013 จ้าง ร้านเชียงรายเทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เติมนํายาถังดับเพลิง
จํานวน ถัง (เพือทดแทนของเดิม)
13/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

13/02/2013 จ้างซ่อมแซมตูส้ าขาโทรศัพท์ โดยห้างงหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงราย คอมมูนิเคชัน ซี สเต็ม เลขที / หมู่
ถ.ฝั งหมิ น ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
13/02/2013 ขอจ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมเปลียนยางรถตูห้ มายเลขทะเบียน ม.
เลขครุ ภณ
ั ฑ์ รภชร. . . จํานวน รายการ
13/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/02/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
14/02/2013 ขอจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์ เลขที
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นและติดตังสติ กเกอร์ ซีทรู จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
14/02/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
14/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

3,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

4,000.00 ตกลงราคา เชียงรายเทคนิคอล แอนด์

4,000.00 เชียงรายเทคนิคอล แอนด์

ซัพพลาย

ซัพพลาย

33,880.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

33,880.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,926.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยคอมมูนิเคชัน

เตอร์
1,926.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม
มูนิเคชัน

19,200.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

19,200.00 มณฑลการช่าง

2,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

2,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
13,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
700.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์

คอมพิวเตอร์
13,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
700.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

15,100.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15,100.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

1,433.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

1,433.80 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/02/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

ม.

7,880.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
10,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,880.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
10,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมห้องนําโรงแรมราชภัฏอินน์
14/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

5,255.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

14/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
14/02/2013 ขออนุญาตจ้างนายพีระยุทธ แก้วกิริยา

แอน
34,990.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
3,400.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

34,990.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
3,400.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

9,139.50 ตกลงราคา บุญรอด คอร์เปอร์เรชัน

9,139.50 บุญรอด คอร์เปอร์เรชัน

/
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง
จํานวน รายการ
14/02/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
จํานวน รายการ
14/02/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
14/02/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

14/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่ที
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
14/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ธุรกิจ

ราคาทีเสน

29,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
27,700.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,118.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

จ

5,255.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

29,800.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27,700.00 เพาเวอร์ ปริ น
2,118.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

8,104.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั

8,104.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ

14/02/2013 จ้าง หจก.แคนดูแอดเวอร์ไทซิ ง / ม. ถ.บ้านไร่

วเรื อนซัพพลาย
2,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแคนดู
แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

นซัพพลาย
2,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแคนดู
แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จําป้ ายไวนิล จํานวน
ผืน
14/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเม็งรายผ้าม่าน เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําผ้าม่าน จํานวน งาน
14/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

14/02/2013 จ้างทําโล่ จากร้านจํานงค์การช่างเชียงราย
ถ.เจ็ดยอก ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
14/02/2013 ขออนุญาตจ้างนายรัตนะ ตาแปง บ้านเลขที
ต.โป่ งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แต่งหน้าและแต่งตัวนักแสดง จํานวน งาน
14/02/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายพิชยั วาดเพชร เลขที
ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กรุ งเพทฯ
ทําเนคไทด์พร้อมปักโลโก้
15/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

/
หมู่

33,000.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

33,000.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,750.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

9,750.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

2,000.00 ตกลงราคา นายรัตนะ ตาแปง

2,000.00 นายรัตนะ ตาแปง

98,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั วาดเพชร

98,000.00 นายพิชยั วาดเพชร

3,520.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
6,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,520.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
6,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/02/2013 ขออนุมตั ิจา้ งหจก.พีอีอี วิศวกรรม เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม.

ต.บ้านดู่ องเมือง จ.เชียงราย
เปลียนหลอดไฟโรงยิมนิเซี ยม
15/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/02/2013 จ้างล้างเครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด แสนดี แอร์ เซอร์ วิส เลขที
/ - ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
15/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/02/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/02/2013 ขอจัดซือวัสดุดาํ เนินโครงการ จํานวน รายการ

15/02/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ น เลขที
/ หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
15/02/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
15/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พี อี อี
วิศวกรรม

20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
750.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

3,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พี อี อี
วิศวกรรม

20,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
750.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

3,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

4,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
24,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
10,955.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

24,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

10,955.00 ร้านสายไหม

2,400.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,400.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

2,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/02/2013 ขอจัดจ้างทําป้ ายต้อนรับ จํานวน รายการ
จากร้านป้ ายนางแล / หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
16/02/2013 ขอจ้างหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ น เลขที
/ หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
16/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

16/02/2013 ซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล
20,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
80,000.00 ตกลงราคา
3,000.00 ตกลงราคา

รายการ

16/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,740.00 ตกลงราคา

16/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,500.00 ตกลงราคา

16/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสายไหม ม. ต.นางแล อ.เมือง

1,500.00 ตกลงราคา

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
17/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ก.พ.
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18/02/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
18/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสายไหม

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,850.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
40,315.30 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2,294.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ร้านป้ ายนางแล
20,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

79,918.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,740.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,500.00 ร้านสายไหม

74,942.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,850.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
40,315.30 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
2,294.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที

/
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
18/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านบีโอโฆษณา ทีอยู่ /
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประกาศ
รายการ
18/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

18/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/02/2013 จ้างนายมนตรี ขัดทิศ

ต.เวียง อ.เมือง จ.น่าน
รื อถอนเครื องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
18/02/2013 จัดซือเสือกีฬา จํานวน รายการ
18/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/02/2013 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื องกรองเครื องและบํารุ งรัก
ษายานพาหนะ(รถบรรทุกหกล้อ)
จากร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
18/02/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์ สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ป้ ายประชาสัมพันธ์ ขนาด * เมตร
จํานวน ป้ าย
18/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,042.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

1,042.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

2,160.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

2,160.00 ร้านบีโอโฆษณา

11,636.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,994.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,900.00 ตกลงราคา นายมนตรี ขัดทิศ

7,000.20 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต
1,483.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
11,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

11,636.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,994.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,900.00 นายมนตรี ขัดทิศ
7,000.00 ร้านหลินสปอร์ต
1,483.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
11,610.00 มณฑลการช่าง

3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

3,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

3,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

3,800.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/02/2013 ซือถ้วยรางวัล จํานวน รายการ
18/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
18/02/2013 จ้างร้านปัญจะปริ น / หมู่ ถ.ราชโยธา ซ.

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
14,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
1,780.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
10,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปริ นท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,700.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
1,780.00 ร้านสินไพศาล
10,000.00 ร้านปัญจะ ปริ นท์

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําแป่ นพับประชาสัมพันธ์
18/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,888.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

18/02/2013 ขออนุญาตจ้าง นายนพดล สันธิ ทีอยู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,625.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

2,625.00 นายนพดล สันธิ

7,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

7,800.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
18/02/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
18/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

18/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/02/2013 จ้าง บริ ษทั ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด / ถ.สุขสถิตย์
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องดูดฝุ่ น
19/02/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย บริ ษทั เอสวีพี
ออโต้เซล จํากัด / ม. ต.รอมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย

จํากัด
1,408.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
21,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,000.00 ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

10,180.00 ตกลงราคา นางศรี วรรณ การดี
5,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)

1,888.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,408.00 ร้านทวีสินการเกษตร
21,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,000.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
10,180.00 นางศรี วรรณ การดี
5,200.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

จํากัด

8,097.76 ตกลงราคา บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล
จํากัด

8,097.76 บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
19/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จากร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
รายการ
19/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

จํากัด
12,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,100.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด
12,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

จํานวน

19/02/2013 ขอจ้างร้าน ดี คอมพิวเตอร์ เลขที

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมปริ นเตอร์ จํานวน เครื อง
19/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

19/02/2013 จ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
19/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

20/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

3,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)

ราคาทีเสน

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเเอกสาร รายการ
20/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/02/2013 จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที / หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมสุ ขภัณฑ์หอ้ งนําหน่วยรับศึกษา
อาคารยุพราช

2,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

2,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
2,000.00 ตกลงราคา ร้านดีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
2,000.00 ร้านดีคอมพิวเตอร์

500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
886.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
5,990.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,600.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

886.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,990.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,600.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,775.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

9,775.00 นายพัฒ ดอนลาว

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/02/2013 ขอจ้าง ร้านดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013

ทําระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพสัต
ว์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแบบออนไลน์
ขอซื อวัสดุเพือบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข
. .
/ และ . .
/ จํานวน
รายการ
ขอซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด เลขที / ต.รอบเวียง
อ.เมืองราย จ.เชียงราย
ขอซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

20/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
20/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
20/02/2013 ขออนุญาตจัดซือเสือกีฬา จากร้าน Anna Design
หมู่ สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
20/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
20/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
89,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

89,000.00 ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

9,980.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

9,980.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

6,287.32 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย

6,287.32 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

จํากัด

16,950.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

16,950.00 มณฑลการช่าง

50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

45,505.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,000.00 ตกลงราคา ร้าน ANNA DESIGN

จํากัด
10,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

16,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
779.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

16,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
779.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,000.00 ร้าน ANNA DESIGN

ทีอยู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
21/02/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที / หมู่
ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์หมายเลข
01.21.062/49
ํ าเกณฑ์ รายการ
21/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ พร้อมติดตัง
21/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
21/02/2013 จ้าง หจก.เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย

/ หมู่
ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนอุปกรณ์เครื องถ่ายเอกสาร รายการ
มรช. . . /
21/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/02/2013 จ้าง ร้านดอกไม้เชียงราย เกรทโรส ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดพุ่มดอกไม้ พุ่ม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,250.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,250.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,990.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

3,990.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
4,650.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
2,190.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
25,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

คอมพิวเตอร์
4,650.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
2,190.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
25,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

3,210.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็น
เตอร์

6,757.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

3,210.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็นเตอร์
เชียงราย

6,757.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจาก

10,011.00 ตกลงราคา บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโร

10,011.00 บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสั

บบจ.ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน สาขาเชียงราย จํานวน
รายการ
22/02/2013 จัดจ้างทําแผงกันห้องอลูมิเนียมรองรับการจัดสถานที
สอบแก่นกั ศึกษา
ย่อมยา ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
22/02/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

บินสัน
สาขาเชียงราย
80,000.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

น
สาขาเชียงราย
80,000.00 นายแก้ว ย่อมยา

37,090.00 ตกลงราคา บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโร

37,090.00 บริ ษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสั

บินสัน
สาขาเชียงราย
3,490.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

น
สาขาเชียงราย
3,490.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

9,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
3,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

9,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย
3,800.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

22/02/2013 ขอจ้างร้านพู่กนั หลวง / - ต.รอบเวียง

เซ็นเตอร์ จํากัด
6,000.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนั หลวง

เซ็นเตอร์ จํากัด
6,000.00 ร้านพู่กนั หลวง

อ.เมืองเชียงราย ทําป้ ายอักษรไม้ฉลุ รายการ
22/02/2013 ขอซือวัสดุในการจัดอบรม รายการ

1,450.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภัณฑ์

1,450.00 ร้านอุดมภัณฑ์

ํ าเกณฑ์ จํานวน
22/02/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

22/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
22/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
22/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
22/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

22/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

22/02/2013 ขอจ้างร้านเทพธนกิจการยาง

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,182.35 ตกลงราคา ร้านเทพธนกิจการยาง

ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ต่ออายุ พร.บ.รถตู ้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ม- เ
จํานวน รายการ
22/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
22/02/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารก็อปปี เซนต์เตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
22/02/2013 ขอจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

22/02/2013 ซือวัสดุ รายการ
22/02/2013 ขอจ้างร้านเทพธนกิจการยาง

ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ตรวจสภาพรถตู ้ คณะอุตฯ
เลขทะเบียน ม- เชียงราย จํานวน รายการ
22/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์เครื องเสี ยงมิตตไฟยีห้อเอเ
22/02/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จจํานวน

20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,312.50 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,182.35 ร้านเทพธนกิจการยาง

20,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
4,312.50 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

17,704.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

17,704.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

15,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
200.00 ตกลงราคา ร้านเทพธนกิจการยาง

200.00 ร้านเทพธนกิจการยาง

2,757.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
4,790.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

2,757.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
4,790.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - ก.พ.
22/02/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/02/2013 จ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน

/ ม. ต.ท่าสุ ด อ.เมือง

จ.เชียงรายย้ายม่านปรับแสง
22/02/2013 จ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน / ม. ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงรายติดตังผ้าม่านจํานวน ชุด
22/02/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ

22/02/2013 จัดซือวัสดุ (วัตถุดิบยาสมุนไพร) จํานวน รายการ
23/02/2013 ขอจ้างร้านไดเร็กส์ / ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นเอกสาร จํานวน รายการ
23/02/2013 จ้างร้าน ดี.บี ซัพพลาย หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ติดตังระบบ Network 24 จุด
23/02/2013 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
23/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/02/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที
หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
65,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,535.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

8,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

64,955.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,535.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,600.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน
8,500.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

4,500.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย
21,790.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
4,500.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

4,500.00 ดี.บี ซัพพลาย
21,790.00 ร้านตงฮัวโอสถ
4,500.00 ร้านไดเร็กส์

19,200.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย

19,200.00 ดี.บี ซัพพลาย

1,099.95 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

1,099.95 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

1,556.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

1,500.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

จํากัด(มหาชน)
7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/02/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

24,765.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนครเชีย

24/02/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากบ้านเอกสารก็อปปี เซ็นเตอร์ เลขที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
24/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

/ ม.

24/02/2013 จ้าง นายพิทษ์พงษ์ เต็มใจ

/ หมู่ ต.แม่ใส อ.เมือง
จ.พะเยา จัดการแสดงพิธีเปิ ด - ปิ ด กีฬาระหว่างคณะ
24/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
24/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

24/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/02/2013 ซือนําแข็ง กระสอบ
24/02/2013 จ้าง ร้านเทคโนปริ นท์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสู จิบตั ร เล่ม
24/02/2013 ซือนําดืมจํานวน ถัง
25/02/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.ลําปางบรรณกิจพริ นติ ง เลขที
/ - ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําสมุดรายงาน
25/02/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

งรายทวีศกั ดิวัสดุ-คอนกรี
ต
3,755.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24,765.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนครเชียงราย
ทวีศกั ดิวัสดุ-คอนกรี ต

3,755.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

7,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

7,500.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

โซลูชนั จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

โซลูชนั จํากัด
5,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

10,749.00
10,176.00
12,500.00
1,800.00
1,200.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
นางกมลลักษณ์ โพธิพ่วง
ร้านตูบสิ งห์
ร้านเทคโนปริ นท์

880.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
51,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ นติ ง

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

10,749.00
10,176.00
12,500.00
1,800.00
1,200.00

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
นางกมลลักษณ์ โพธิพ่วง
ร้านตูบสิ งห์
ร้านเทคโนปริ นท์

880.00 ร้านตูบสิงห์
51,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ลําปางบรรณกิจพริ นติ ง

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ รายการ
25/02/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,900.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

2,900.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/02/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
25/02/2013 ขอจ้างร้านส.เจริ ญทรัพย์ เลขที หมู่ ต.สันทราย

เฟอร์ นิเจอร์
800.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
7,200.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์

800.00 ส.เจริ ญทรัพย์
7,200.00 ส.เจริ ญทรัพย์

อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังสายสัญญาณ UTP จํานวน
งาน
26/02/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,945.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,945.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

26/02/2013 ซ่อมแซมและย้ายเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง
โดย ร้านเอส พี อีเลคทริ ก / ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
26/02/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

26/02/2013 ขอจ้าง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

หมู่

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งประตูกระจกบานสวิง จํานวน บาน
26/02/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

26/02/2013 จอซือวัสดุ รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
30,816.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

7,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
12,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

730.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,816.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค
7,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
730.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
รายการ

26/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตคู้ วบคุมเครื องสูบนําพร้อมติดตังจํานวน
รายการ
26/02/2013 จ้างพิมพ์สติ กเกอร์ซีทรู พร้อมติดตัง โดยร้านดินสอสี
เลขที / หมุ่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
26/02/2013 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั
จากร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
26/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

26/02/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน

รายการ

26/02/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
26/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/02/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,023.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
19,765.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์
ค
6,510.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,023.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,765.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค
6,510.00 ร้านดินสอสี

3,900.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,900.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,105.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,105.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

6,473.00 ตกลงราคา
18,990.00 ตกลงราคา
6,770.00 ตกลงราคา
14,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
บริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง
จํากัด
ร้าน เอ ก๊อปปี

12,862.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,473.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
6,770.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
14,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

12,862.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27/02/2013 ถ่ายเอกสารสีการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์มรดกวั

4,300.00 ตกลงราคา พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

4,300.00 พัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม

ฒนธรรมฯโดยร้านพัตเตอร์ ก๊อปปี โฮม
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

950.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
3,260.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

950.00 เค แอล บี ซัพพลาย
3,260.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
27/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

27/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
27/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ (ตลับหมึก) จํานวน ตลับ
27/02/2013 จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง

หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
27/02/2013 จ้างร้านเชียรโฆษณา / ม. หนองบัว ต.รอบเวียง
อ.เมือง
จ.เชียงรายทําป้ ายสแตนเลสกัดกรดลงสี จาํ นวน ป้ าย
27/02/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ยเทคโนคอม
4,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
16,710.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

โนคอม
4,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย
16,710.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
6,000.00 ร้านสายัณท์

32,950.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

32,950.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด
2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,498.75 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

จํากัด
2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,800.00 ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา

4,800.00 ร้านเชียรโฆษณา

1,996.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

1,996.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

3,498.75 นางฉัตรประภา เตชะอิง

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/02/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27/02/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

27/02/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ดําเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/02/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารเดือนกุมภาพัน
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013

ธ์
จ้างร้านเอ ก๊อปปี หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้าน เค แอล บี ซัพพลาย เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิล ขนาด
. * . ม. และจัดทําสติกเกอร์ ขนาด * ซม.
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์
2556
ขออนุญาตจ้าง นายสุ วิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์
ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน พ.ย. - ส.ค.
จ้างร้านเอก๊อปี
ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
5,642.00 ตกลงราคา
222.56 ตกลงราคา
1,150.00 ตกลงราคา
490.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้าน เอ ก๊อปปี

9,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
250.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,642.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

222.56 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
1,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

490.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
9,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย
250.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/02/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/02/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
28/02/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
28/02/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

23,600.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

23,600.00 เค แอล บี ซัพพลาย
10,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

28/02/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือนกุมภาพันธ์

4,930.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
2,635.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

4,930.00 เค แอล บี ซัพพลาย
2,635.00 ร้านธนาทรัพย์

จํานวน รายการ
28/02/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,140.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

28/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/02/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน
กุมภาพันธ์
28/02/2013 ซือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือชีวจิต
เดือนกุมภาพันธ์
28/02/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน
กุมภาพันธ์
28/02/2013 ซือวัสดุ รายการ

4,800.00 ตกลงราคา

425.00 ตกลงราคา
360.00 ตกลงราคา
420.00 ตกลงราคา
1,400.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิ
กส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,800.00 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

425.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
360.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
420.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
28/02/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/02/2013 ขอจัดชือ หนังสือพิมพ์ เดือน กุมภาพันธ์
จํานวน รายการ
28/02/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟม์อินเตอร์แอนด์เชอร์วิส
ม. ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดย
สารประจําเดือน
28/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ รายการ

28/02/2013 จ้าง หจก.แสนภูธร กรุ๊ ป /

หมู่

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
28/02/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์การศึกษา จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/02/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/02/2013 จัดจ้างทําแผ่นภาพติดโฟมบอร์ด จํานวน รายการ
จากบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด บ้านเลขที / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
28/02/2013 ขอจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์
จํานวน รายการ
28/02/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที /
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
28/02/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

46,800.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
1,070.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
3,675.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

46,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย
1,070.00 ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

3,675.00 นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

69,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที

69,200.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
19,336.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

จํากัด
4,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
19,336.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

640.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

640.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
500.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

500.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

1,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
6,900.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
6,900.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/02/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนกุมภาพันธ์
28/02/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย สายชลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
28/02/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/02/2013 จะจ้างบริ ษทั สันติภาพแพ็คพริ นท์จาํ กัดเลขที ต.วัดเกตอ.เมืองจ.เชียงใหม่พิมพ์วารสารภาษาอังกฤษ

28/02/2013 จัดซือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ประจําเดือน กุมภาพันธ์
จํานวน รายการ
28/02/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/02/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

705.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

705.00 ร้านธนาทรัพย์

7,880.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

7,880.00 สายชลการช่าง

14,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

14,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

90,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

90,000.00 บริ ษทั สันติภาพแพ็คพริ นท์

สันติภาพแพ็คพริ นท์
จํากัด
4,975.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,016.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จํากัด

4,975.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

59,971.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,016.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

ต.รอบเวียง

าย
4,855.00 ตกลงราคา นางยุพิน วงศ์วุฒิ
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

4,855.00 นางยุพิน วงศ์วุฒิ
6,000.00 หจก. แฟนคลับ

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ บนจอ LED
จํานวน งาน
28/02/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,870.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

2,870.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

28/02/2013 จ้างคุณ ฉัตรประภา เตชะอิง

ในพระบรมราชูปถัมภ์
2,384.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

ในพระบรมราชูปถัมภ์
2,384.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

28/02/2013 ขอจัดซือวัสดุ รายการ
28/02/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.แฟนคลับ เลขที

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/02/2013 จ้างร้านโมโนคอม เลขที

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/02/2013 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั คอมฟอร์ม (เชียงใหม่) จํากัด
เลขที ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําใบเสร็ จรับเงิน จํานวน งาน
28/02/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
01/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

01/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
01/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพือนพรรณเซอวิส

/ ม.

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมและย้ายลางครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ
01/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

01/03/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน
01/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

ฉบับ

3,600.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
48,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั คอมฟอร์ม
(เชียงใหม่) จํากัด

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,600.00 ร้านโมโนคอม
48,200.00 บริ ษทั คอมฟอร์ม (เชียงใหม่)
จํากัด

3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
10,153.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์
ซายน์ จํากัด
9,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10,153.00 บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์

25,573.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

24,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สโตร์เฮ้าส์

สโตร์ เฮ้าส์ อินเตอร์ เทรด
1,960.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จํากัด
9,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

อินเตอร์ เทรด
1,960.00 ร้านธนาทรัพย์
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์การศึกษา จํานวน รายการ
01/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
01/03/2013 จัดจ้างทาสีฝ้าเพดานและผนังปูน จํานวน รายการ
จากนายแก้ว ย่อมยา บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
01/03/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั บริ เวณมหาวิทยาลัยร
าชภัฏเชียงราย
01/03/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
พิมพ์หนังสื อ รายการ

01/03/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จาก
บ้านเอกสารก็อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
01/03/2013 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ลา้ นนา เซอร์วิส จํากัด
ซ่ อมลิฟต์โดยสาร จํานวน งาน
01/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที ก.พ.- มี.ค.
01/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,790.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

20,790.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
11,850.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

เตอร์
1,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,850.00 นายแก้ว ย่อมยา

24,970.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

24,970.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
3,955.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

7,704.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่ลา้ นนา
เซอร์ วิส จํากัด
75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
230.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

จ

30,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

3,955.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

7,704.00 บริ ษทั เชียงใหม่ลา้ นนา
เซอร์ วิส จํากัด
64,968.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

230.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

11,957.25 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค

01/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/03/2013 ขอจ้างร้านนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
01/03/2013 ขออนุญาตจ้างนิตยสารชีวา เลขที หมู่ ต.แม่ยาว
อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯรายปักษ์ประจําเดือน
ม.ค. -ก.พ. จํานวน ครัง
01/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/03/2013 จ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

/ ม. ต.ท่าสุ ด อ.เมือง

จ.เชียงรายย้ายม่านปรับแสง
01/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
01/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ซายน์ เอ็น
1,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,776.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

30,000.00 ตกลงราคา ไลค์ @ ชีวา

2,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,957.25 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค ซายน์
เอ็น
1,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,776.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง
30,000.00 ไลค์ @ ชีวา

2,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,600.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน
500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

10,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
58,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย

เตอร์
58,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/03/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน
คัน โดย บริ ษทั ไทยประกันภัย เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
01/03/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

02/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
02/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
02/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร จากร้านสายไหม ม.

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,783.97 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

703.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,700.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
4,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,783.97 บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

703.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

5,700.00 ร้านตงฮัวโอสถ
4,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
7,500.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
02/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

8,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

8,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

02/03/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที

เอ็น ซัพพลาย
5,000.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

ซัพพลาย
5,000.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

14,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

14,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
1,540.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

และการค้า
1,540.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

5,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื

5,000.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน
03/03/2013 ขออนุญาตซือเครื องทําลายเอกสาร จํานวน เครื อง

03/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

/ ม.
บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง
04/03/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
04/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

อน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/03/2013 ขอจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ หมู่ที
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013

ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําเอกสาร จํานวน
รายการ
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
จ้างทําวารสาร ปี ทูบีฯ มรช. จากร้าน ชอบพิมพ์
/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จ้างร้านสายชลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงรายเปลียนถ่ายนํามันเครื องรถตูท้ ะเบียน
นข ชร
จัดซื อวัสดุ จํานนวน รายการ

04/03/2013
04/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําบัตร
เข้า-ออก จํานวน รายการ
04/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/03/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

/ ม.
บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําตรายาง
04/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,690.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

1,690.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
20,789.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

และการค้า
20,789.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

5,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

5,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
12,947.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ชอบพิมพ์
1,350.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

และการค้า
12,947.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชอบพิมพ์

17,282.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

17,282.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

7,400.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
360.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

3,564.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์

1,350.00 สายชลการช่าง

และการค้า

7,400.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
360.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
3,564.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/03/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

13,600.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน

13,600.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

17,812.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

17,812.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด
14,337.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจําเดือนกุมภาพันธ์
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
04/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
04/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

โซลูชนั จํากัด
14,337.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
23,850.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
13,750.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

05/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

2,290.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
27,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
04/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
04/03/2013 จ้างประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรี ยนรู้ฯ น่าน
ในนิตยสาร Hi น่าน ธันวคม - กันยายน
04/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/03/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์

05/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/03/2013 จัดซือนํามัน จํานวน รายการ
05/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
05/03/2013 ขออนุญาตจ้างทําตรายาง จากร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ

สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
960.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
420.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,191.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

23,850.00
13,750.00
2,290.00
27,500.00

เค แอล บี ซัพพลาย
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

960.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
420.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,191.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,000.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/03/2013 จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที

/ หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งประตูมว้ น อาคาร ชัน
มร.รช.
05/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,700.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว
42,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั

05/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

35,600.00 ตกลงราคา

05/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

9,823.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
05/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10,120.00 ตกลงราคา

วเรื อนซัพพลาย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดจิมมีซัพ
พลาย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด รุ่ งเรื อง
ไลท์ติ ง
ร้านสายไหม

05/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน รายการ

1,080.00 ตกลงราคา

05/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

6,780.00 ตกลงราคา

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

6,461.00 ตกลงราคา บริ ษทั เอ็กซเปอร์เน็ท

ํ าเกณฑ์ จํานวน
06/03/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
06/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านเชียงรายซอคเกอร์
เลขที ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํากัด
5,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
8,380.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,270.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,700.00 นายพัฒ ดอนลาว
42,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
35,600.00
9,823.00
10,120.00
1,080.00
6,780.00

นซัพพลาย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดจิมมีซัพพลา
ย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด รุ่ งเรื อง
ไลท์ติ ง
ร้านสายไหม

6,461.00 บริ ษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด
5,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
8,380.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,270.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/03/2013 ซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,345.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

รายการ

06/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
06/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน วิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์ แอนด์
ปริ นท์ติ ง เลขที / หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายชือติดโต๊ะทํางาน จํานวน ชุด
06/03/2013 ขอจ้างร้าน วิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซด์ แอนด์ ปริ นติ ง
/ ม. ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จัดทํารายงานประจําปี
รายการ
06/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านพัฒนาธุรกิจ
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
06/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ม.

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
5,071.80 ตกลงราคา บริ ษทั ไบโอจีโนเมต
จํากัด
83,218.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,075.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา

12,850.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค
ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

29,960.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค
ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

294.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,280.00 ตกลงราคา บริ ษทั เร็นโทคิล
อินนิเชียล (ประเทศไทย)
จํากัด
5,160.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

8,400.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,345.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,071.80 บริ ษทั ไบโอจีโนเมต จํากัด
83,218.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,075.00 ร้านสวนธรรมรักษา
12,850.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์
แอนด์ ปริ นท์ติ ง

29,960.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์
แอนด์ ปริ นท์ติ ง

294.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,280.00 บริ ษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

5,160.00 ร้านสายไหม
8,400.00 เค แอล บี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/03/2013 จ้างร้านบีโอโฆษณา เลขที

/

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์ติดตังสนามฟุตบอลแล
ะติดตังอาคารศูนย์ประชุม
06/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
06/03/2013 ขอญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/03/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.เพอเฟ็ ค เน็ทเวิค แอนด์ ซัพพลาย
เลขที หมู่ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังสายใยแก้วนําแสง
06/03/2013 จ้าง หจก.เทคโนคอม ถ.เรื องนคร ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมกล้อง Sony DVR-SR100
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ มรช. . . . /
06/03/2013 ขอซือถ้วยรางวัล รายการ

720.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

15,430.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
41,245.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,960.00 ตกลงราคา ร้านจิ นการค้า

1,636.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
48,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ ค
เน็ทเวิค

2,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม

18,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

720.00 ร้านบีโอโฆษณา

15,430.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

41,245.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,960.00 ร้านจิ นการค้า
1,636.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

48,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ
วิค

2,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม

18,400.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

07/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

2,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

07/03/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น ทีอยู่ / หมู่

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
07/03/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

07/03/2013 ขออนุญาตจัดจ้างทําป้ าย
พิธีลงนามความร่ วมมือด้านวิชาการ จาก
ร้านป้ ายนางแล ม. ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย
07/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

07/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

24,123.00 ตกลงราคา บริ ษทั เอ็กซเปอร์เน็ท
จํากัด
500.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

10,420.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
8,668.00 ตกลงราคา

07/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

3,070.00 ตกลงราคา

07/03/2013 ขอซือวัสดุกีฬา รายการ

4,410.00 ตกลงราคา

07/03/2013 ขอซือชุดแข่งขันกีฬา รายการ

13,500.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,500.00 เพาเวอร์ ปริ น
24,123.00 บริ ษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด
500.00 ร้านป้ ายนางแล
10,420.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,668.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,070.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)
4,410.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)
13,500.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

07/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

07/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
07/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ-แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
รายการ
08/03/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์พร้อมค่าแรง จํานวน
รายการ โดยจ้าง บริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
/ - ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
08/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม สัปดาห์ที
ระหว่างวันที - มี.ค.
08/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

08/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิสเลขที

/ ม.

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนวัสดุเครื องปรับอากาศ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
รภ.ชร. . .
08/03/2013 จ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ เลขที หมู่ ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งสํานักงานกองอาคาร

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,869.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
13,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
14,445.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

65,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
1,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

30,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,869.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
13,800.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
14,445.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

64,990.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,500.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
1,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

30,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
08/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายสติกเกอร์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
08/03/2013 ขอซือนิตยสารต่างประเทศรายปี จํานวน รายการ

08/03/2013 ขอจ้าง ร้านพัฒนาธุรกิจ
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013

ม. ถนนพหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
ขอจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ ต ดีไซน์ ถ.พหลโยธิน
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นและติดตังสติ กเกอร์ ซีทรู รายการ
จ้างทําแผ่นพับ จํานวน รายการ จากร้านเมเจอร์
มีเดีย เลขที / ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้าง ร้านจํานงค์ การช่าง
ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายางจํานวน รายการ
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
704.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
14,140.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา
จํากัด
30,668.50 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

704.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
14,140.00 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

30,668.50 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,540.00 ตกลงราคา บริ ษทั แมกกาซีน

4,950.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
6,540.00 บริ ษทั แมกกาซีน

อินเตอร์ เนชันแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
2,729.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

อินเตอร์ เนชันแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
2,729.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

11,172.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต

11,172.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

ดีไซน์

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย
600.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง
1,620.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

15,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย
600.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
1,620.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน
08/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
08/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
08/03/2013 ขอจ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
08/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/03/2013 จ้างร้านเอ ก๊อบปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
08/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน เชียงรายโซล่าร์เซลล์ เลขที
/ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังเสารับ-ส่ ง
วิทยุ จํานวน ต้น
08/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์จากร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์
09/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
09/03/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

9,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
14,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

และการค้า
14,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

7,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
21,670.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
1,410.26 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

7,400.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
21,670.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
1,410.26 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
1,295.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
21,520.00 ตกลงราคา เชียงรายโซล่าร์เซลล์
2,262.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

รไฟฟ้ า
1,295.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,000.00 ร้านโชคประสิทธิ
21,520.00 เชียงรายโซล่าร์เซลล์
2,262.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
800.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

800.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

3,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

09/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ รายการ

3,591.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

09/03/2013 ขออนุญาตจ้าง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

4,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

3,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

6,407.16 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย

6,407.16 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

09/03/2013
09/03/2013
09/03/2013
10/03/2013

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําวารสารร่ มกาสะลอง จํานวน งาน
จ้าง นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ ต.แม่ใส อ.เมือง
จ.พะเยา การแสดงพิธีเปิ ดโครงการราชภัฏพลังสิ งห์
จํานวน รายการ
ขอซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

10/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/03/2013 จ้างโรงพิมพ์พิมพ์นานา ซ. ถ.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ทําวารสารบัณฑิตศึกษา จํานวน เล่ม
10/03/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูลบ่อเกรอะห้องประชุมสุ พรรณิ
การ์

3,591.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จํากัด

955.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
1,694.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
26,480.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
30,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ พิมพ์นานา

4,000.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

955.00 ร้านสายไหม
1,694.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26,480.00 บริ ษทั ชาวสวน(
30,000.00 โรงพิมพ์ พิมพ์นานา
4,000.00 นายสมาน ปันตัน

) จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
10/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10/03/2013 จ้างคุณฉตรประภา เตชะอิง

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/03/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
10/03/2013 ขอจ้างนายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ / หมุ่ ต.แม่ใส
อ.เมือง จ.พะเยา
เหมาการแสดงพิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันกีฬา
10/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/03/2013 ขอซือนําแข็ง
10/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
11/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
2,073.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

และการค้า
2,073.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

6,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

6,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

20,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

20,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

7,000.00
2,800.00
1,500.00
19,500.00

7,000.00
2,060.00
1,500.00
19,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

9,500.00 ตกลงราคา

11/03/2013 จัดซือวัสดุ(ดอกไม้)จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
11/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

99,800.00 ตกลงราคา

11/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
11/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
11/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ร้านภรนิรมิต
ร้านตูบสิ งห์
ร้านออมทรัพย์การค้า
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
มัยเซรามิคหน้าจวนผูว้ ่าล
◌ํ าปาง
ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ตกลงราคา
14,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,540.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

ร้านภรนิรมิต
ร้านตูบสิ งห์
ร้านออมทรัพย์การค้า

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
9,500.00 มัยเซรามิคหน้าจวนผูว้ ่าลําปาง

10,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
99,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
14,300.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

3,540.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
11/03/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

11/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,691.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
619.00 ตกลงราคา

11/03/2013 ขอเติมก๊าซอเซทิลีน จากร้าน หจก.วิรัชอ็อกซิเจน

3,000.00 ตกลงราคา

หมู่ ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชีงราย
11/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

1,610.00 ตกลงราคา

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

2,120.00 ตกลงราคา

11/03/2013 วัสดุจาํ นวน รายการ

6,055.00 ตกลงราคา

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

6,345.00 ตกลงราคา

11/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน

2,000.00 ตกลงราคา

รายการ

11/03/2013 ขอจัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

1,000.17 ตกลงราคา

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,465.90 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
11/03/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,540.00 ตกลงราคา

สงการไฟฟ้ า
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,691.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
619.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
1,610.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,120.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
6,055.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
6,345.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
1,465.90 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,540.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

11/03/2013 วัสดุจาํ นวน รายการ

5,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

11/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,000.00
2,000.00

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,900.00

เกือกูลธุรกิจ
ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

6,900.00

11/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
11/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

3,180.00
7,980.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
11/03/2013 ขอจ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ ทีอยู่ / หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําดอกไม้ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/03/2013 จ้างเหมานางสาวชนกมล เรื อนทอน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซักชุดทีนอนผ้าห่มและปลอกหมอน

ม.

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
6,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
3,180.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

7,980.00 ร้านสายไหม

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

9,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
6,565.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,384.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

เซ็นเตอร์
6,565.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,384.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
4,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/03/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

12/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
889.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
536.00 ตกลงราคา
3,045.00 ตกลงราคา
2,763.00 ตกลงราคา
400.00 ตกลงราคา
3,000.00 ตกลงราคา
7,080.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้าน เอ ก๊อปปี

40,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

889.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

536.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,763.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,080.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
40,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
15,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
12/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา ทีอยู่ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
12/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

12/03/2013 เปลียนยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย หจก
เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย เลขที / - ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
12/03/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
เลขที ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
12/03/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

12/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
873.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

งราย
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

14,640.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
6,300.00 ตกลงราคา นางสาวพุทธวัลย์ สานศรี
77,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

42,035.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

873.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา
14,640.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
6,300.00 นางสาวพุทธวัลย์ สานศรี
77,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

42,035.00 มณฑลการช่าง

3,240.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

3,240.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

6,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

49,249.38 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/03/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

ม. ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งแปลงปลูกดอกไม้ภายในสวนสมเ
ด็จฯ
12/03/2013 จ้างรัานพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จัดทําคู่มือ รายการ
12/03/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ตังอยูเ่ ลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์
รายการ
12/03/2013 ขอจัดวือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

12/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
12/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
12/03/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

13,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,498.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
2,850.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
5,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา

250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,498.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
2,850.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

3,000.00 นางสายทอง จายดา
250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
12/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
40,379.60 ตกลงราคา
13,500.00 ตกลงราคา
1,680.00 ตกลงราคา

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ร้านแอนท์ ซี อาร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

40,379.60 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
13,500.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

1,680.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์

37,745.00 ตกลงราคา

คอมพิวเตอร์ หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน รายการ แนบหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ นหลัง
13/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

55,551.90 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

55,551.90 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
24,396.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
3,800.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
8,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ

ทยาลัย
24,396.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

37,745.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

3,800.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
8,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/03/2013 จ้างร้าน เอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,680.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
10,440.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

13/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

11,440.00 ตกลงราคา

13/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

10,000.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
13/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

13/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,650.00 ตกลงราคา
49,915.50 ตกลงราคา

13/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

600.00 ตกลงราคา

13/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

850.00 ตกลงราคา

(โรงอาหารโรงเรี ยนสาธิต)
13/03/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

13/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,680.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
)

จํากัด
ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี
(ไทยแลนด์) จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

10,440.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

11,440.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า
10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,650.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
49,915.50 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)
จํากัด
600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

850.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/03/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
13/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

14/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/03/2013 จ้างร้าน บี พี สกรี น

ม. ถ.เชียงราย-เวียงชัย
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
14/03/2013 จ้างเหมา นายศราวุฒิ เวียงลอ ม. ต.หย่วน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา
ทําความสะอาดเต้นท์นอนของการจัดกิจกรรมค่ายดรา
ศาสตร์
14/03/2013 จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
14/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
39,960.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
5,590.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์
4,182.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
2,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
8,945.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,600.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรี น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

39,960.00 เค แอล บี ซัพพลาย
5,590.00 โยคอมพิวเตอร์
4,182.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)
2,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8,945.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,600.00 ร้านบี.พี. สกรี น

7,500.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ

7,500.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ

4,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

5,390.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,390.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,096.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
36,851.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,096.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
36,851.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
14/03/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ตังอยูเ่ ลขที

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/03/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/03/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม เลขที / หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดทําเอกสารตํารับอาหารพืนบ้าน รายการ
14/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

14/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
15/03/2013 ขออนุญาตจ้างนายพีระยุทธ แก้วกิริยา

/
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง
จํานวน รายการ
15/03/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

14,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

โนคอม
1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

497.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

79,998.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
497.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

5,000.00 ร้านโมโนคอม

5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
480.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

4,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

3,890.52 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

3,636.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โนคอม
480.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารหนังสื อแจ้งบัณฑิต
15/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
15/03/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายไผ่งาม หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย รื อป้ ายและทาสี ป้ายชือหน่วยงาน
งาน
15/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
จํานวน รายการ
15/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสด-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

15/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา ทีอยูเ่ ลขที
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,165.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
43,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,165.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
43,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
3,703.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

คอมพิวเตอร์
3,703.00 ร้านโมโนคอม

4,550.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,550.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
19,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
4,990.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
19,500.00 บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
4,990.00 ร้านสุขใจ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

1,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

3,680.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,680.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

4,270.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
987.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

และการค้า

4,270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

987.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

15/03/2013 ขอจ้างร้านเมเจอร์ มีเดีย เลขที / ถ.สันโค้งน้อย
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 ขอจ้างวี.ซี.เครื องเย็น / ม. เกาะทอง ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ
15/03/2013 ขอจ้าง วี.ซี.เครื องเย็น / ม. เกาะทอง ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ
15/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

2,900.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

2,900.00 ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

1,750.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

1,750.00 ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น

1,460.55 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
12,474.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

1,460.55 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
12,474.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
5,068.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
91,934.50 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

เตอร์
5,068.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
91,934.50 นายแก้วมา รวดเร็ว

ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ปรับปรุ งระบบไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
รายการ
15/03/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน

15,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
15/03/2013 ถ่ายเอกสารคลืนวิจยั จากร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์

ฏเชียงราย
10,790.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
2,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

งราย
10,790.00 เค แอล บี ซัพพลาย
2,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

9,790.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

9,790.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/03/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน
15/03/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที

รายการ
หมู่ที

ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
15/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
15/03/2013 ขอจัดซือชุดกล้องวงจรปิ ด จํานวน ชุด
15/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/03/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร ◌์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/03/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร ◌์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
16/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

16/03/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร ◌์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร รายการ
16/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/03/2013 จ้างซักอบรี ด จํานวน รายการ
โดยจ้างนางธัญลักษณ์ อาซอง / หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
17/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
18/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
15,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
21,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
34,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,952.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 นางสายทอง จายดา
21,200.00 บริ ษทั ชาวสวน( ) จํากัด
34,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,952.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
5,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

4,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

4,200.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

49,968.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
3,500.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

49,968.00 ร้านสินไพศาล
3,500.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

47,750.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,525.00 ตกลงราคา นางธัญลักษณ์ อาซอง

47,750.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,525.00 นางธัญลักษณ์ อาซอง

6,940.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,550.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
15,252.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

6,940.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,550.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
15,252.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

18/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
18/03/2013 จ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
18/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังสาย LAN
กล้องวงจรปิ ด จํานวน งาน
18/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/03/2013 จ้าง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

หมู่

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมห้องเรี ยนอาคารเรี ยนรวม (ตึก ชัน)
18/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14,000.00 ร้านสายัณท์
847.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

เตอร์
30,000.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

13,827.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

13,827.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
9,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

18/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
18/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

19/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,000.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
847.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

1,995.00
1,500.00
4,965.00
14,990.00

19/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านสายไหม

เกือกูลธุรกิจ
500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
9,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

1,995.00
1,500.00
4,965.00
14,990.00

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านสายไหม

19,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19/03/2013 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื องกรองเครื องและบํารุ งรัก

6,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

6,610.00 มณฑลการช่าง

ษายานพาหนะ(รถยนต์มินิบสั )
จ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
19/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

1,230.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,230.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

19/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

ฏเชียงราย
1,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

งราย
1,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

/

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมและเปลียนอะไหล่เครื องปรับอากาศ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19/03/2013 จ้าง หจก เควีซีคอมพิวเตอร์

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย เปลียนตลับหมึกเครื องพิมพ์
19/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
19/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/03/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตแล
19/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ะการค้า
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ ม่านปรับแสงใบ PVC
19/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
660.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
72,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
995.00 ตกลงราคา มูลนิธิ การแพทย์พืนบ้าน

500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,540.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

24,950.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

660.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
72,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
995.00 มูลนิธิ การแพทย์พืนบ้าน

500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,540.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

24,950.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตแล
19/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ะการค้า
จํานวน รายการ
19/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน

และการค้า
รายการ

19/03/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ชุดไมโครโฟน
จํานวน ชุด

19/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/03/2013 ขอจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที

/ หมู่

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน เครื อง
19/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/03/2013 จ้างร้านเพือนพรรณ เลขที

/ หมู่ ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการล้าง
และติดตังเครื องปรับอากาศ
19/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งโครงการงานบริ การสือสิ งพิมพ์ เลขที
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายภาพบัณพิตพร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพนักศึกษา
19/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

20/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

4,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

1,559.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,559.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,580.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
25,650.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
660.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

งราย
3,580.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

25,650.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
660.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

1,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

งราย
4,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

69,440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

69,440.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

12,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ํ าเกณฑ์เครื องพิมพ์เอกสาร
20/03/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/03/2013 จัดจ้างทํากรอบรู ปพร้อมรู ปภาพโฟโต้ จํานวน
รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
20/03/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที / หมู่ ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที
( - มี.ค.)
20/03/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

20/03/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / หมู่
ตําลบบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
20/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

20/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์เครื องฟอกอากาศ จํานวน
เครื อง

20/03/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น เลขที

/ หมู่

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ชุด

เกือกูลธุรกิจ
7,980.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
25,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น
18,194.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
600.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
7,980.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
25,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

4,500.00 เอพีปริ น
18,194.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

600.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

12,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

12,500.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด
87,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
19,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

คอมพิวเตอร์ จํากัด
87,000.00 บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
19,400.00 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
20/03/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
20/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/03/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปลิ น

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
20/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/03/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร(ข้อสอบ) จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซนเตอร์ เลขที / หมู่
ตําบลบ้านดู่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
ํ าเกณฑ์จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตแล
20/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ะการค้า
จํานวน รายการ
20/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

20/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

2,000.00 ร้านสายไหม

6,911.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

6,911.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

330.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย
จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
880.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

5,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

3,209.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
9,143.00 ตกลงราคา บริ ษทั
นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

330.00 บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
1,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

880.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

5,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

3,209.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9,143.00 บริ ษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
20/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
20/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
32,260.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
14,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั

รายการ

21/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,600.00 ตกลงราคา

21/03/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

7,015.00 ตกลงราคา

21/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

2,020.00 ตกลงราคา

21/03/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ จากนายนพดล
สันธิ เลขที หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
22/03/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร ◌์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร+พร้อมเข้าเล่ม
จํานวนน รายการ
22/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/03/2013 จ้างร้านจํานงค์การช่าง

/ ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายางจํานวน รายการ
22/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,250.00 ตกลงราคา

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ คาวา
เคมิคอล ซัพพลาย
นายนพดล สันธิ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

32,260.00 เค แอล บี ซัพพลาย
15,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
14,400.00 บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
3,600.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

7,015.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,020.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คาวา
เคมิคอล ซัพพลาย
1,250.00 นายนพดล สันธิ

3,826.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

3,826.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

5,350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

5,350.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
1,140.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

รไฟฟ้ า
1,140.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

498.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

498.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
22/03/2013 จ้างทําใบปริ ญญาบัตร และใบรับรองคุณวุฒิจาํ นวน
รายการ โดยจ้างร้าน เอพีปริ น เลขที / ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
22/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/03/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี หมู่ ตําบลนางแล อําเภอเมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
22/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
22/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องดืมและเครื องปรุ ง
22/03/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
จัดทําสุ มดคําตอบจํานวน รายการ
22/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,529.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
45,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,529.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
45,000.00 เอพีปริ น

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

15,000.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด
37,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จํากัด
37,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
59,991.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,570.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

10,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
3,570.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 ร้านตงฮัวโอสถ
2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์

71,026.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

71,026.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

ฯ
22/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ น เลขที / อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
23/03/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
23/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

(มหาชน)
77,825.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

(มหาชน)
77,825.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

23/03/2013 ขอซือวัสดุดาํ เนินโครงการ จํานวน รายการ
23/03/2013 ขอจ้างร้านคลิกนิก Computer Service 400 หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื อง
23/03/2013 จ้างร้านออมทรัพย์การค้า เลขที หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
23/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

23/03/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย สายชลการช่าง
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
23/03/2013 ขอจ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
โดยจ้าง พีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที / ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
23/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย ทีอยู่ ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ าย

590.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

590.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
2,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,490.00 ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์
Service

และการค้า
2,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
21,250.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

3,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
21,250.00 สายชลการช่าง

1,490.00 ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์
Service

2,500.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

2,500.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

5,730.00 ตกลงราคา ร้าน จี วาย ดีไซน์

5,730.00 ร้าน จี วาย ดีไซน์ เชียงราย

เชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/03/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสามแยกไฟแดง
หน้าสํานักงานอธิการบดี (เดิม )
24/03/2013 ขออนุญาตจ้าง ถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
24/03/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย จํานวน รายการ
24/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

25/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
25/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
25/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/03/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

18,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

4,500.00 ร้านสายไหม

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

6,000.00 ร้านสายไหม

28,358.21 ตกลงราคา บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส
4,000.00
99,000.00
4,990.00

แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต

35,090.00
64,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
7,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
8,994.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย

28,358.21 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จํากัด
4,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
99,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
35,090.00 ร้านภรนิรมิต

64,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย
7,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,994.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์การศึกษา จํานวน รายการ
25/03/2013 ขอจัดซือและจัดหาวัสดุร้านปานตองเฟรมส์ จํานวน
ราย
25/03/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย สู บสิ งปฏิกูล รายการ
25/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
88,965.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดประยง
ค์กลการ
280.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

88,965.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดประยงค์กลก
าร
280.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

2,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

2,400.00 นายสมาน ปันตัน

25/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,546.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,676.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

4,546.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,676.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

25/03/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที ( 29)
25/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/03/2013 ขอซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร
26/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุโรงเรื อน รายการ
26/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

15,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,500.00 เอพีปริ น
15,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
500.10 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
6,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว

ย
6,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว

86,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั

86,990.00 บริ ษทั

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/03/2013 ขอซือชุดกีฬา จํานวน ชุด
26/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/03/2013 ขอซือยาเวชภัณฑ์ รายการ
26/03/2013 จ้างทําป้ ายจํานวน รายการจากนายวัชรวงค์
จันตาสิ งห์ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
26/03/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตัง
จํานวน ชุด
26/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/03/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายและธงกีฬาพร้อมสกรี น
จํานวน งาน
26/03/2013 ขอจ้างนางณิชกากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน ชุด
ํ าเกณฑ์ จํานวน ตัว
26/03/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,000.00 ตกลงราคา นายสุธี โตยะวะนิช
69,727.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
7,920.00 ตกลงราคา บริ ษทั เว็ท แพลนเน็ท

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 นายสุธี โตยะวะนิช
69,727.00 ร้านทวีสินการเกษตร
7,920.00 บริ ษทั เว็ท แพลนเน็ท จํากัด

จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
9,000.00 ตกลงราคา นายวัชรวงศ์

2,500.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
9,000.00 นายวัชรวงศ์ จันทร์ตาสิงห์

จันทร์ ตาสิ งห์
12,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

12,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

29,980.08 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
29,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

จํากัด
29,000.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
4,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

9,000.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา
17,500.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
16,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด

9,000.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา
17,500.00 ส.เจริ ญทรัพย์
16,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
27/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน ส.เจริ ญทรัพย์ เลขที

หมู่ที
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายติดตังสายใยแก้วนําแสง
27/03/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย บริ ษทั เอสวีพี
ออโต้เซล จํากัด / ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
27/03/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับการเรี ยนการสอน
และวัสดุสาํ นักงานจํานวน รายการ
27/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

27/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

27/03/2013 จ้างร้าน เอพีปริ น

/ ม. ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทําสื อสิ งพิมพ์ จํานวน
รายการ
27/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

27/03/2013 ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

/ หมู่
โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
27/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
27/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
50,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
30,000.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
4,712.28 ตกลงราคา บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล
จํากัด
16,078.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,760.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
30,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
14,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

50,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
30,000.00 ส.เจริ ญทรัพย์
4,712.28 บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด
16,078.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
1,760.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
30,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,500.00 เอพีปริ น

2,046.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,046.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
6,630.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

เตอร์
6,630.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

5,490.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

5,490.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
27/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

27/03/2013 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง
โดยจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส เลขที / ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
27/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
27/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและร้านค้า
เลขที / ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
27/03/2013 จะจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้าเลขที / ม.
ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน รายกา
ร
27/03/2013 จะขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

27/03/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
25,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
10,053.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25,500.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
10,053.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

5,790.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,790.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,665.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,665.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,411.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
8,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

งราย
4,411.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
8,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

10,830.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

10,830.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

27,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ฟิ วเจอร์เน็ทเวอร์ค

27,500.00 บริ ษทั ฟิ วเจอร์เน็ทเวอร์ค

จํากัด
37,752.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั

จํากัด
37,752.00 ไอเดียโซลูชนั

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
27/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/03/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

7,980.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
/

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณด้านหลังอาคารสํานักงานอธิ
การบดี
27/03/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
27/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน ชิ น

28/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
28/03/2013 ขออนุมตั ิจา้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัดสมาร์ททีแอนด์เอ็นอิน
เตอร์ ปริ น
พิมพ์ใบขออนุมตั ิซือและใบเบิกวัสดุ
28/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/03/2013 จ้างร้าน พี.เอ็น ซัพพลาย เซอร์วิส เลขที
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
รภ.ชร. . .
28/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

หมู่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,980.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
34,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
34,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

3,475.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
13,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

3,475.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
15,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
13,500.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
5,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
1,180.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
2,630.00 ตกลงราคา ขวัญชนก

4,150.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์

5,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

1,180.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,630.00 ขวัญชนก
4,150.00 ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์วิส

วิส

2,400.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์
วิส

2,400.00 ร้านพี.เอ็น.ซัพพลายเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจว การค้า เลขที

ม
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
28/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

28/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

15,000.00 ร้านตังโจวการค้า

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

79,962.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

49,500.00
2,499.00
7,200.00

าย
ตกลงราคา บริ ษทั วีรสุ รี เทล จํากัด
ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

21,435.00
85,484.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป
10,122.20 ตกลงราคา

28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,180.00 ตกลงราคา

28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,525.00 ตกลงราคา

28/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,450.00 ตกลงราคา

28/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

4,419.00 ตกลงราคา

จํากัด
บริ ษทั บริ ค เซอร์ วิส
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดโรงงาน
มิลาโน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเอเชียน
ฟาร์ มาซูติคลั
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

49,500.00 บริ ษทั วีรสุ รี เทล จํากัด
2,499.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
7,200.00 บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
21,435.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

85,484.00 บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป จํากัด
10,122.20 บริ ษทั บริ ค เซอร์วิส แอนด์
2,180.00
3,525.00
2,450.00
4,419.00

ซัพพลาย จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดโรงงานมิลา
โน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเอเชียนฟาร์ ม
าซูติคลั
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/03/2013 ขอจ้างร้านจํานงค์การช่าง

ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
28/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,140.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

1,140.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

1,990.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

28/03/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ตําบลบ้านดู่

ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
10,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริ นและถ่ายเอกสาร
รายการ
28/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
28/03/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

63,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วีรสุ รี เทล จํากัด
5,990.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

63,000.00 บริ ษทั วีรสุ รี เทล จํากัด
5,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

28/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15,200.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/03/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,800.00 ตกลงราคา

28/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

2,707.10 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/03/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/03/2013 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

พพลาย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านธนากรการช่าง

4,900.00 ตกลงราคา
11,970.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรื องดอกไม้
2,882.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
2,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(
จํากัด

)

าย
15,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,800.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

2,707.10 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
4,900.00 ร้านธนากรการช่าง
11,970.00 ร้านดาวเรื องดอกไม้

2,882.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,500.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/03/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,615.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,615.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

28/03/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

2,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

จากนายศุภชัย ศรี ธี เลขที หมู่ ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

6,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา นางสายทอง จายดา

งราย
5,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
10,045.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
660.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/03/2013 ขอจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ ประจําเดือนมีนาคม
จํานวน รายการ
29/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
29/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
29/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม ระหว่างวันที
- มีนาคม
29/03/2013 ขออนุญาตจ้างศูนย์บริ การมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
ทําบัตรพนักงาน จํานวน รายการ

5,000.00
10,045.00
660.00
1,050.00
5,760.00
2,450.00
1,000.00
56,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
นางปิ นนภา อนันต์
นางพิรุณ อินทรศวร

นายฐานพันธ์
วงศ์ปารเมศ
45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
880.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,050.00
5,760.00
2,450.00
1,000.00
56,000.00

นางสายทอง จายดา
ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
นางปิ นนภา อนันต์
นางพิรุณ อินทรศวร
นายฐานพันธ์ วงศ์ปารเมศ

44,982.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
880.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

29/03/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นทฺ์ /ห ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย รายการ
29/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
งาน
29/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์
19,325.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
3,406.40 ตกลงราคา บริ ษทั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์
19,325.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
3,406.40 บริ ษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน

29/03/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด
28,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

28,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

29/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/03/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพีระยุทธแก้วกิริยา เลขที

3,000.00
1,500.00
10,000.00
35,000.00

3,000.00
1,500.00
10,000.00
35,000.00

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
29/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายป้ ายและสติ กเกอร์ อตั ลักษณ์และเอกลักษณ์
จํานวน รายการ
29/03/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/03/2013 จ้างร้าน วี.ซี.เครื องเย็น / หมู่ เกาะทอง
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
29/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านพัฒนาธุรกิจ
ร้านออมทรัพย์การค้า
นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

21,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
1,750.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น
660.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
12,830.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

จํากัด

ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านพัฒนาธุรกิจ
ร้านออมทรัพย์การค้า
นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

21,000.00 ร้านสินไพศาล
1,750.00 ร้าน วี.ซี.เครื องเย็น
660.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12,830.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/03/2013 ชือวัสดุ รายการ
29/03/2013
29/03/2013
29/03/2013
29/03/2013

10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ขอจัดซื อวัสดุ จํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

รายการ

จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
29/03/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/03/2013 ขอจ้างร้าน ทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
29/03/2013 จ้างโชคดีโทรศัพท์ / ถ.ศรี เกิด ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
ซ่ อมระบบตูส้ าขาโทรศัพท์
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
29/03/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
30/03/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

27,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
4,031.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
595.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
23,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
2,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

12,400.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00
4,000.00
27,000.00
4,031.00

ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
ร้านออมทรัพย์การค้า
ร้านสิ นไพศาล
ร้านโมโนคอม

595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

23,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,800.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
12,400.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

7,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

7,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

2,190.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

2,190.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/03/2013 จัดพิมพ์สูจิบตั รโครงการเผยแพร่ ศิลปกรรมไทยสู่ประ
ชาคมอาเซี ยนเวียดนาม
จํากัด ซอย ถ.ช้างเผือก ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
31/03/2013 จ้าง หจก.แสนภูธร กรุ๊ ป / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
31/03/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์ฌซอร์วิส
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยสารประจํา เดือน มีนาคม
2556
31/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

31/03/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
31/03/2013 ขออนุมีติซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมี
นาคม
31/03/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/03/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมี
นาคม
31/03/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนมีนาคม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,090.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,090.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โชตนาพริ นท์
จํากัด

งราย
50,000.00 บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ

12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร

ร

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

กรุ๊ ป

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

2,937.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,937.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
702.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

เตอร์
702.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
485.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

550.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
310.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

3,265.00 ร้านธนาทรัพย์
550.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
310.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/03/2013 จ้าง นาย นิพนธ์ เสนาเนียร ร้าน ไอเดีย ชอป
ทีอยู่ / - ม. ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ
อ.ฝาง
31/03/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนมีนาคม
31/03/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมี
นาคม
31/03/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

31/03/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
31/03/2013 จ้างนางสาวอรอนงค์ แซ่ซ้ง

ม. ต.แม่เปา

อ.พญาแม็งราย จ.เชียงราย
คียข์ อ้ มูลแบบประเมินการสอน
31/03/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

31/03/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ?ตํากว่าเกณฑ์ รายการ
31/03/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,000.00 ตกลงราคา ร้านไอเดียช็อป

4,000.00 ร้านไอเดียช็อป

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

735.00 ร้านธนาทรัพย์

480.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

480.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
2,025.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15,000.00 ตกลงราคา น.ส.อรอนงค์ แซ่ซ้ง

2,025.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

84,920.90 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15,000.00 น.ส.อรอนงค์ แซ่ซ้ง

3,575.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,575.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
3,762.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

เตอร์
3,762.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/03/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
31/03/2013 จัดซือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ประจําเดือน มีนาคม
จํานวน รายการ
01/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
01/04/2013 จ้างร้านสายัณท์ ทีอยู่ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ตัดชุดเครื องแบบ
รปภ.พร้อมเครื องหมายและอุปกรณ์ จํานวน
รายการ
01/04/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
01/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านบีโอโฆษณา ทีอยู่ /
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายทําป้ ายไวนิล รายการ
01/04/2013 ซือหนังสือพิมพ์ และวารสารประจําเดือนมีนาคม
จํานวน รายการ
01/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

01/04/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(มี.ค. )
01/04/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ เดือน มีนาคม จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
01/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,074.30 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
5,225.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
25,960.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,074.30 บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
5,225.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย
25,960.00 ร้านสายัณท์

1,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,950.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

3,520.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

3,520.00 ร้านบีโอโฆษณา

3,095.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

3,095.00 ร้านธนาทรัพย์

2,518.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,518.00 ร้านธนาทรัพย์
2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

1,200.00 ร้านธนาทรัพย์

10,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
1,089.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

10,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
1,089.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

01/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
01/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

3,150.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
2,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

01/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
01/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
01/04/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที

01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
ขอจ้าง นายสมาน ปันตัน บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย สู บสิ งปฎิกูล จํานวน ลํา
ขอจ้าง นายสมาน ปันตัน บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย สู บสิ งปฎิกูล จํานวน ลํา
ขอขอนุญาตจ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์วารสารร่ มกาสะลองคํา ฉบับที (ประจําวันที
- เม.ย. )
ขอจัดซื อหนังสื อพิมพ์ จํานวน ฉบับ

01/04/2013
01/04/2013 ซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนมีนาคม

จากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ฉบับ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,040.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
24,075.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,150.00 ร้านสายัณท์
2,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,040.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
24,075.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
6,000.00 หจก. แฟนคลับ

9,600.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

9,600.00 นายสมาน ปันตัน

8,800.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

8,800.00 นายสมาน ปันตัน

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

4,500.00 เอพีปริ น

2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,170.00 ร้านธนาทรัพย์
1,160.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

01/04/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.โซล่าร์เซลล์ เชียงราย เลขที
ม. ถนนสนามบินแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายจราจร จํานวน รายการ
01/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
01/04/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/04/2013 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด เลขที
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสติกเกอร์ รายการ
01/04/2013 ชือวัสดุ รายการ

02/04/2013 ซือวัสดุดาํ เนินโครงการ จํานวน รายการ
02/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
02/04/2013 ซือวัสดุจากกิจกรรมสหกรณ์ มร.ชม.เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน

รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
02/04/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31,450.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

31,450.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย

เชียงราย

3,100.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,100.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,690.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
910.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

งราย
3,690.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
910.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม

3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
1,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
310.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
17,800.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

2,369.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
4,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

310.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย
2,369.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/04/2013 ขอจ้างร้านโปรชอฟก๊อปปี

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ปริ นสี คู่มือ จํานวน เล่ม
02/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
02/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

02/04/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์

ม. ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
ชร. ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริ การวิศวกรรมโยธา
จํานวน รู ปแบบ
02/04/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

02/04/2013 ขอซือวัสดุดาํ เนินโครงการ จํานวน รายการ
02/04/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจําเดือนมีนาคม
จํานวน รายการ
03/04/2013 เปลียนคอมเพรสเซอร์เครื องปรับอากาศ ขนาด
บีทียู โดยร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส เลขที / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
03/04/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
19,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี

48,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
9,122.00 ตกลงราคา ร้านสมบัติการไฟฟ้ า
12,710.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าม
หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา
ย
16,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

9,711.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดประยง
ค์กลการ
1,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
16,842.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
9,700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

9,700.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,000.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

48,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
9,122.00 ร้านสมบัติการไฟฟ้ า
12,710.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
9,711.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดประยงค์กลก
าร
1,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

16,842.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9,700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
9,700.00 ที เค วอเตอร์เทค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

03/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

16,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

03/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
03/04/2013 จัดซือวัสดุ(ของทีระลึก) จํานวน รายการ
03/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
03/04/2013 จ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรายซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
03/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

03/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/04/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
04/04/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

/ หมู่

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ล้างและติดตังเครื องปรับอากาศ
04/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/04/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ย
2,900.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค
3,000.00 ตกลงราคา มะค่าเบอร์วูด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

11,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,900.00 ที เค วอเตอร์เทค
3,000.00 มะค่าเบอร์วูด
11,980.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,760.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
6,680.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
622.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

เตอร์
1,760.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
6,680.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
622.00 ร้านทวีสินการเกษตร

4,280.00 ตกลงราคา บริ ษทั เร็นโทคิล

4,280.00 บริ ษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล

อินนิเชียล (ประเทศไทย)
จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื
อน
3,500.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

(ประเทศไทย) จํากัด

2,000.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

1,000.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,000.00 ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ
2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

3,500.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/04/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
04/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
04/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/04/2013 จ้างร้านอาร์ตแอนด์อิมเมจ เลขที

/ หมู่ ต.บ้านดู่
จัดทําไวนีล จํานวน

อ.เมือง จ.เชียงราย
รายการ
04/04/2013 ◌้ จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย รื อถอนป้ ายอักษรย่อ
CRU ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
04/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/04/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ หมายเลข
รภ.ชร. . . , . . , . . จํานวน
รายการ
04/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

04/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ
04/04/2013 ขอจ้าง ร้ายพัฒนาธุรกิจ ม. ถนนพหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,900.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,900.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

10,165.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,705.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
900.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

10,165.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,705.00 ร้านจินดาพาณิชย์
900.00 ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

19,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

19,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

จ

9,432.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

9,432.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
3,550.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

และการค้า
3,550.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,273.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

1,273.30 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
2,500.00 ตกลงราคา เอนก โฮม เซ็นเตอร์
564.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

รไฟฟ้ า
2,500.00 เอนก โฮม เซ็นเตอร์
564.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/04/2013 ขออนุมตั ิจา้ งหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013

/ ซ. ม ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์ใบส่ งสิ นค้า/ใบแจ้งหนี
จ้างร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
ม. ต. บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที งาน
ขออนุญาตจ้างร้านธารพระพรโฮมเซ็นเตอร์ เชียงราย
เลขที / - ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําผ้าม่าน
จํานวน งาน
จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

05/04/2013 จ้างร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

/ หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตกแต่งสถานที
05/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

05/04/2013 จ้างปรับปรุ งห้องทํางานส่งเสริ มสุขภาพ จํานวน
รายการ โดยจ้างร้าน เค แอล บี ซัพพลาย /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
05/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม ระหว่างวันที
- เม.ย.
05/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
15,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

15,600.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

19,210.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

19,210.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

4,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

3,000.00 ตกลงราคา ม.ราชภัฏเชียงราย(โครงก

3,000.00 ม.ราชภัฏเชียงราย(โครงการกิจ

ารกิจกรรมสัมพันธ์)
15,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

811.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

กรรมสัมพันธ์)
15,600.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

811.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
20,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

งราย
20,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

37,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

36,994.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,424.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,290.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

6,424.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,290.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
05/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
05/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

05/04/2013 ขออนุมตั ิจา้ งหจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์
ทีอยู่ / ซ. ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์ใบสั งขายอาหาร/ใบแจ้งหนี
05/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/04/2013 จัดซือวัสดุสาํ นักงาน

07/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/04/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสารหนังสือและเข้าเล่ม ร้านโมโนคอม
ทีอยู่ / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร 07/04/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- เม.ย. )
08/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

09/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
39,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
2,680.00 ตกลงราคา
11,900.00 ตกลงราคา
3,700.00 ตกลงราคา

แอนด์ คอมพิวเตอร์
ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สมาร์ ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
ไอเดียโซลูชนั

29,350.00 ตกลงราคา
7,962.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

39,800.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
2,680.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
11,900.00 บริ ษทั ชาวสวน( ) จํากัด

3,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

29,350.00 ไอเดียโซลูชนั
7,962.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,370.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
1,370.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
2,000.00 ร้านโมโนคอม

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

4,500.00 เอพีปริ น

7,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

7,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/04/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายพิชยั วาดเพชร ทีอยู่
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013

ซ.จรัญสนิทวงศ์ / ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยีขัน
เขตบางพลัด กรุ งเทพ ทําเนคไทปักโลโก้
ซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย สายชลการช่าง
เลขที ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างซ่ อมผนังห้องผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
โดยจ้างนายอนุรักษ์ ไชยมงคล
ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

09/04/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
รายการ
09/04/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/04/2013 เปลียนยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอส เค ยางยนต์เชียงราย / ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
09/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
09/04/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

09/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

70,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั วาดเพชร

70,000.00 นายพิชยั วาดเพชร

52,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

52,750.00 สายชลการช่าง

6,900.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

6,900.00 นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

20,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

20,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,996.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

22,260.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

22,260.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

ยางยนต์ เชียงราย

38,480.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เอ็ม
ซายน์ แล็ป
2,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,420.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย

ยางยนต์ เชียงราย

38,480.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เอ็ม ซายน์
แล็ป
2,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,420.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/04/2013 ขอวือวัสดุ รายการ
09/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
09/04/2013 ปะยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส เค ยางยนต์เชียงราย / - ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
09/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/04/2013 ขออนุญาตจ้างห้างหุ่นส่วนจํากัด เชียงรายเอกธานี
เลขที หมู่ ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุ งซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ าทางเดิน
09/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

10/04/2013 จะจ้างบริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์จาํ กัดเลขที / ม. ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายพิมพ์วารสารลุ่มนําโขงศึก
ษา
10/04/2013 ซือหนังสือจํานวน รายการ

10/04/2013 จ้างร้านมณฑลการช่าง

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมรถตูท้ ะเบียนนข เชียงราย
10/04/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากนายนพดล
สันธิ เลขที หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

840.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

840.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,163.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

งราย
2,163.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

299.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

299.60 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
20,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงรายเอกธานี

รไฟฟ้ า
20,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงรายเอกธานี

6,490.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

6,490.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

จํากัด
60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์
จํากัด

60,000.00 บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด

5,392.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,392.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,760.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

6,760.00 มณฑลการช่าง

35,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

35,000.00 นายนพดล สันธิ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/04/2013 จ้างนายณรงค์ สมุดความ บ้านเลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม.

ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง
จ.เชียงรายเทคอนกรี ตบริ เวณหลังอาคาร
10/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

10/04/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/04/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

10/04/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013

คัน โดย บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สาขาเชียงราย / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
ขอจ้างทําป้ าย จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซน์ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างทําตรายาง จากร้านจํานงค์การช่างเชียงราย เลขที
/ ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างสํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ รายการ
ขอจ้างทําป้ าย จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซด์ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย

6,685.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,685.00 นายณรงค์ สมุดความ

13,916.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

13,916.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,870.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
744.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

งราย
5,870.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
744.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื

2,000.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

อน
73,193.35 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

3,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

73,193.35 บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

3,000.00 บานาน่าดีไซน์

620.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

620.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

99,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา

99,000.00 สํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

10,000.00 บานาน่าดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
10/04/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10/04/2013 ซือวัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน

รายการ

10/04/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/04/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที

หมู่ ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย ดําเนินการปรับปรุ งมิเตอร์ ไฟฟ้ า
ภายในมหาวิทยาลัย
11/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

11/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุตกแต่งและดําเนินพิธีดาํ หัว
รายการ
11/04/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน
11/04/2013 จ้างร้าน เพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ จํานวน
เครื อง
11/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ หรับใส่อาหาร จํานวน
รายการ
11/04/2013 จ้างนายณรงค์ สมุดความ เลขที หมู่
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ต่อเติมฝ่ ายยานพาหนะ ให้มีความเหมาะสม
และพร้อมสําหรับการใช้งาน
11/04/2013 จ้างถ่ายเอกสารจํานวน ชุด โดยจ้างร้าน เอ ก๊อปปี
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,880.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

10,880.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
12,860.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,900.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
87,078.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

และการค้า
12,860.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,900.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั อินไซด์ มิวสิค

10,000.00 บริ ษทั อินไซด์ มิวสิค จํากัด

จํากัด
4,713.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
9,999.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

87,078.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

4,713.00 เพาเวอร์ ปริ น
9,999.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,797.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

1,797.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
88,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

จํากัด(มหาชน)
88,000.00 นายณรงค์ สมุดความ

1,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/04/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุญาตซื อวัสดุดาํ หัวจากบริ ษทั เชียงรายสหทวีกิจ(
1993)
ถ.ภักดีณรงค์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างนายธีระศักดิ วิงวรรณ ถนนธนาลัย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดขบวนแห่สลุงหลวง
ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายฉากเวทีพร้อมโครงไม้งานปี ใหม่เมืองฯ งาน
ขออนุญาตซื อวัสดุดาํ หัวผูส้ ู งอายุจากบริ ษทั
มาร์ เกตติ ง จํากัด / - , ถนนไทยวิวฒั น์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาติจา้ งนายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ / ม.
ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา แต่งหน้าทําผมนักแสดง
ขออนุญาตซื อของดําหัวผูอ้ าวุโสจากบริ ษทั เชียงรายส
หทวีกิจ( )จํากัด
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม วันที เม.ย.
ขออนุญาตซื อวัสดุตกแต่งสถานทีจากร้านเพทาายดอก
ไม้สดตลาดศิริกรณ์
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

15/04/2013
15/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,420.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

8,420.00 ร้านสายไหม

7,492.00 ตกลงราคา บริ ษทั

7,492.00 บริ ษทั

เชียงรายสหทวีกิจ( )
จํากัด
12,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

12,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

17,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

17,800.00 เพาเวอร์ ปริ น

16,702.00 ตกลงราคา บริ ษทั

16,702.00 บริ ษทั

มาร์ เก็ตติ ง

เชียงรายสหทวีกิจ(

วิธีการได้มา

) จํากัด

มาร์ เก็ตติ ง จํากัด

จํากัด

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ
22,440.00 ตกลงราคา บริ ษทั

มาร์ เก็ตติ ง

3,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ
22,440.00 บริ ษทั

มาร์ เก็ตติ ง จํากัด

จํากัด

52,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

51,963.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,940.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

1,940.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,300.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
15/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
16/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/04/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
17/04/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
17/04/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/04/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
17/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
จ้างนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ขอจ้างร้านจํานงค์การช่างเชียงราย เลขที /
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโล่อาคิลิค
จํานวน รายการ
ขอจ้าง บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง(ประเทศไทย)
จํากัด สาขาเชียงใหม่ สอบเทียบเครื องมือ จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,255.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,255.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,980.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

งราย
4,980.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

4,000.00 ร้านสายไหม

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,000.00 ร้านสายไหม

10,360.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

10,360.00 เค แอล บี ซัพพลาย
2,000.00 ร้านสายไหม

5,650.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

5,650.00 ร้านสายไหม

9,990.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

9,990.00 นายนพดล สันธิ

1,090.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

1,090.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,200.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

4,200.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

28,360.35 ตกลงราคา บริ ษทั
ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด

28,360.35 บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

19/04/2013 ขอจ้างทํากรอบรู ปใส่ภาพ จํานวน รายการ

แอนด์ คอมพิวเตอร์
5,250.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก

คอมพิวเตอร์
5,250.00 ร้านมนต์รัก

จากร้านมนรัก / ถ.พหลโยธิน ตเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
19/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

9,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

19/04/2013 จ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากร้าน บานาน่าดีไซน์

ฏเชียงราย
20,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

งราย
20,000.00 บานาน่าดีไซน์

เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19/04/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิไฟด์ เทรดดิ ง

50,000.00 บริ ษทั ควอลิไฟด์ เทรดดิ ง

จํากัด
855.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
22,100.00 ตกลงราคา นางรัตนา อารี ย ์
5,000.00 ตกลงราคา บ้านดู่ ดีไซน์

จํากัด
855.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
22,100.00 นางรัตนา อารี ย ์

1,576.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,576.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
6,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,500.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

งราย
6,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,500.00 บานาน่าดีไซน์

19/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
19/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/04/2013 ขอจัดจ้างร้านบ้านดู่ดีไซน์

/ หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
19/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
19/04/2013 จ้างติดสติ กเกอร์ฝ้า จํานวน รายการ จากร้าน
บานาน่าดีไซน์
จ.เชียงราย

หมู่

ต.บ้านดู่ อ.เมือง

5,000.00 บ้านดู่ ดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/04/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากนายนพดล
สันธิ เลขที หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
19/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องปรุ ง

19/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
19/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
19/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที

/
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
22/04/2013 ขออนุญาตจ้างนายนพดล สันธิ เลขที หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
22/04/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- เม.ย. )
22/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/04/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

22/04/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ
30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
16,000.00 ตกลงราคา
98,600.50 ตกลงราคา
1,995.00 ตกลงราคา
15,783.00 ตกลงราคา

าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)
ร้านเซ็นเตอร์ ปริ นท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 นายนพดล สันธิ
20,521.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
98,600.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
1,995.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

15,783.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

4,860.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

4,860.00 นายนพดล สันธิ

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

4,500.00 เอพีปริ น

4,427.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,427.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,360.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,370.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
7,360.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,370.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

22/04/2013 ขอจ้าง ร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/04/2013 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ เลขที - . .

/

โดยจ้างร้านเอแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ เลขที /
หมู่ ซอยวัดบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
23/04/2013 ขออนุญาตสั งซือดอกไม้จากร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
เลขที ม. ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
23/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/04/2013 จัดจ้างทําแผ่นป้ ายสติกเกอร์อินเดอร์ ติดโฟมบอร์ด
จํานวน รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
23/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
23/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

23/04/2013 ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

/ หมู่
โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร ชุด
23/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

18,306.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18,306.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

9,998.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,998.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์

งราย
2,400.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

7,500.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

7,500.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,200.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,200.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

25,000.00 ร้านตังโจวการค้า

17,655.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

17,655.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
3,200.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

รไฟฟ้ า
3,200.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/04/2013 จ้างร้านจํานงการช่าง

ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
23/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

24/04/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
24/04/2013 ดําเนินการซ่อมเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง
จากร้าน ช.แม็ก เครื องเย็น / ม. ต.รอบเวียง
อ.มือง จ.เชียงราย
24/04/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
24/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

24/04/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

ม. ต.นางแล อ.เมือง

จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน
รายการ
24/04/2013 จัดจ้างปักโลโก้ประจําคณะ จํานวน รายการ
จ้างร้านจงไพศาล ถ.สุ ขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,570.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,570.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

15,195.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
13,781.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15,195.00 บีเฟิ ร์สท
13,781.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
74,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
12,000.00 ตกลงราคา ช. แม็ก เครื องเย็น

งราย
74,600.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

19,999.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

19,999.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

28,717.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,800.00 ตกลงราคา ร้านจงไพศาล

12,000.00 ช. แม็ก เครื องเย็น

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

28,717.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,800.00 ร้านจงไพศาล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

24/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

/

12,500.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,500.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์และป้ ายต้อนรับ จํานวน
รายการ
24/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

24/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

ฏเชียงราย
1,490.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

งราย
1,490.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

2,750.00 ตกลงราคา ร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส

2,750.00 ร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส

24/04/2013 จ้างร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

99,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
1,800.00 ตกลงราคา ร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส

99,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
1,800.00 ร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส

จ.เชียงราย ซ่ อมแซมเครื องปรับอาการศ จํานวน
เครื อง
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
25/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

48,053.70 ตกลงราคา บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี

48,053.70 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)

/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน งาน
24/04/2013 จ้างร้านทองชัยแอร์เซอร์วิส ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ล้างทําความสะอาดเครื องปรับอากาศ
พร้อมเติมนํายา จํานวน เครื อง
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
24/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
25/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
25/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/04/2013 ซือวัสดุ รายการ
25/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

(ไทยแลนด์) จํากัด
3,250.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
28,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
9,280.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

844.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

จํากัด
3,250.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

28,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
9,280.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
844.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

25/04/2013 ติดตังประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียม
จากร้านเชียงของอลูมิเนียม บ้านนําม้าใต้ หมู่
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
25/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที หมู่ที
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
25/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุพวงมาลัย จํานวน พวง

25/04/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวร์ค / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดจานจานรับสัญญาณ
จํานวน งาน
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

43,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม

43,500.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม
2,744.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

660.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด
1,364.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

660.00 ร้านเพทายดอกไม้สด
1,364.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

4,440.00 ตกลงราคา บริ ษทั เสริ มสุข
2,153.00 ตกลงราคา
31,080.00 ตกลงราคา

26/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

26,000.00 ตกลงราคา
รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,744.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

26/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน

ราคาทีเสน

14,778.00 ตกลงราคา

จํากัด(มหาชน)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั มีศิลป์ เซรามิกส์
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
ประจักษ์พานิช
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
25,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
4,440.00 บริ ษทั เสริ มสุข จํากัด(มหาชน)
2,153.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
31,080.00 บริ ษทั มีศิลป์ เซรามิกส์ จํากัด

26,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ประจักษ์พานิช
14,778.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม ระหว่างวันที

52,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

- เม.ย.
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

าย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
1,260.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,150.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,060.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,148.39 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
1,360.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
343.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,935.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
79,980.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

79,980.00

24,340.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

24,340.00 มณฑลการช่าง

3,280.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

3,280.00 มณฑลการช่าง

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขอจ้างร้านบดินทร์การพิมพ์ / อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก รายการ
26/04/2013 ซ่อมแซมรถยนต์ จํานวน คัน โดย มณฑลการช่าง
เลขที ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
26/04/2013 จ้างมลฑลการช่าง เลขที หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมมอเตอร์ ปัมนําเครื องฉี ดนําแรงดันสู ง

51,970.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,500.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
1,260.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,150.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
4,060.00
4,148.39
1,360.00
343.00
3,935.00

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านบดินทร์ การพิมพ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
26/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

6,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
26/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุอุปกรณ์ รายการ

26/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

จํากัด
240.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

6,400.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
240.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
5,175.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า

งราย
15,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
5,140.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
446.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
417.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

15,000.00
5,140.00
446.00

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

417.00

26/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,500.00

26/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,996.00

ํ าเกณฑ์ รายการ
26/04/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,175.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

2,611.00
395.00

5,996.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,611.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
395.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/04/2013 ขอจ้างร้านทําไม

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทํากรอบไม้ นามบัตร พิมพ์ไวนิล อัดรู ป จํานวน
รายการ
26/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
26/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

4,149.00 ร้านทําไม

9,200.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
1,080.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,200.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
1,080.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สมาร์ ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ร้านสิ นไพศาล

งราย
19,100.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
396.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,100.00 ตกลงราคา

26/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

396.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
26/04/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

6,400.00 ตกลงราคา

27/04/2013 ขอจ้าง หจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ปริ นท์ เลขที

3,700.00 ตกลงราคา

27/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
27/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
29/04/2013 ขออนุมตั จ้างนายสมาน ปันตัน ทีอยู่ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย สู บสิ งปฏิกูลจากท่อนําทิ ง
29/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,149.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

26/04/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

/ หมู่บา้ นสิ นธานีโครงการ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดพิมพ์ใบสั งยา จํานวน รายการ
27/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

5,315.00 ตกลงราคา
5,418.00 ตกลงราคา

49,600.00 ตกลงราคา
4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

6,400.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
3,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

5,315.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,418.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
49,600.00 ร้านสินไพศาล

4,800.00 นายสมาน ปันตัน
700.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/04/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
29/04/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
29/04/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ ซีอาร์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาห
กรรม
29/04/2013 ขออนุญาตจ้างร้านบีโอโฆษณา ทีอยู่ /
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
29/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/04/2013 ขอจ้างทําป้ ายติดหน้าห้อง โดยจ้างร้านเชียร โฆษณา
/ ม. หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน
29/04/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
29/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
29/04/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
29/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
29/04/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปูพรมห้องพักอาจารย์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,960.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

5,960.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

ยน)
288.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

288.00 ร้านสายไหม

16,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

16,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

880.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

880.00 ร้านบีโอโฆษณา

1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,050.00 ตกลงราคา เชียรโฆษณา

1,050.00 เชียรโฆษณา

3,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

3,900.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

จํากัด
1,050.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป
( ) จํากัด
12,575.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
8,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

จํากัด
12,575.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
8,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

49,901.90 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
9,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

1,050.00 บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป (

)

จํากัด
9,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

29/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/04/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการสู บบ่อเกรอะห้องนําอาคารเรี ยนรวม
มร.ชร.
29/04/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
เม.ย.- พ.ค. )
29/04/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านมนุษยศาสตร์ ฯ จํานวน รายการ
29/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/04/2013 จ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนเม
ษายน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,885.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

14,885.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล

โซลูชนั จํากัด
90,448.10 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
15,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
2,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

โซลูชนั จํากัด
90,448.10 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
15,300.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

2,400.00 นายสมาน ปันตัน

4,500.00 เอพีปริ น

37,964.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

37,964.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

โอเดียนสโตร์
22,033.40 ตกลงราคา บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน
จํากัด
203.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

โอเดียนสโตร์
22,033.40 บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด

405.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

203.00 ร้านตังโจวการค้า
405.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/04/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(เม.ย. )
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนเม
ษายน
30/04/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/04/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

355.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
19,500.00
480.00

าย
ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

เมษายน
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนเมษายน

240.00

30/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/04/2013 ซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนเมษายน

908.00
420.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

จากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ฉบับ (ประจําวันที เม.ย )
30/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/04/2013 จ้างร้านปี แอนน้อง เลขที

/ หมู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
30/04/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/04/2013 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

355.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
480.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
240.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
908.00 ร้านทวีสินการเกษตร
420.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

14,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

14,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

งราย
1,000.00 ปี แอนด์ น้อง

510.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

510.00 ร้านโมโนคอม

1,630.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

1,630.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/04/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,702.48 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย
5,090.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
13,315.00
449.00

30/04/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

753.00

30/04/2013 จัดซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ประจําเดือน
เมษายน
30/04/2013 จ้างซักอบรี ด จํานวน รายการ
โดยจ้างนางธัญลักษณ์ อาซอง / หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
30/04/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนด์ เชอร์วิส
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ดูแลบํารุ งรักษลิฟท์โดยสารประจํา เดือน เมษายน
2556
30/04/2013 ขอจัดซือหนังสือหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน
จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,702.48 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

จํากัด

30/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
30/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
30/04/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

แอน
ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา

22,950.00
815.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ฏเชียงราย
4,765.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,580.00 ตกลงราคา นางธัญลักษณ์ อาซอง

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

5,090.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
13,315.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
449.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
753.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
22,950.00 ร้านสวนธรรมรักษา
815.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,765.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,580.00 นางธัญลักษณ์ อาซอง
1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

1,130.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/04/2013 จ้างโรงพิมพ์ พิฒนานา ซ. ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ทําวารสารบัณฑิตศึกษา ปี ที ฉบับที
จํานวน เล่ม
30/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/04/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป / หมู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
30/04/2013 ขอจ้างนางคนึงนิจ คําโอภาส / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําผ้าปูโต๊ะ จํานวน รายการ
30/04/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
30/04/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

30/04/2013 ขอจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ ประจําเดือนเมษายน
จํานวน รายการ
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
30/04/2013 ขอซือวัสดุ-อุปกรณ์
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
41,550.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์ พิมพ์นานา
9,500.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์
เชียงราย
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร
1,560.00 ตกลงราคา นางคนึงนิจ คําโอภาส

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

79,680.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด
540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,900.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
6,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

41,550.00 โรงพิมพ์ พิมพ์นานา
9,500.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป
1,560.00 นางคนึงนิจ คําโอภาส

6,000.00 หจก. แฟนคลับ

79,680.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,900.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
6,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/04/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

30/04/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
3,185.00
2,351.00

30/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

1,000.00

30/04/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

1,600.00

30/04/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/04/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนเมษายน
30/04/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดี แอร์ เซอร์วิส เลขที
/ - ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ล้างเครื องปรับอากาศ รายการ
30/04/2013 ขอจ้างร้านเม็งรายแล็บ เลขที / ม. ถ.สันโค้ง
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําการตรวจเลือด
จํานวน รายการ

าย
ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์

17,500.00
725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

1,210.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

2,780.00 ตกลงราคา เม็งรายแล็บ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

84,953.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,185.00 ร้านธนาทรัพย์
2,351.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
17,500.00 ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์

725.00 ร้านธนาทรัพย์
1,210.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

2,780.00 เม็งรายแล็บ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/04/2013 ขอจ้างนายสมาน ปันตัน ทีอยู่ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
สู บสิ งปฏิกูลห้องนําภายในโรงเรี ยน จํานวน รายการ
30/04/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/04/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/04/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบริ ษทั ไนน์ โชว์เค้ส จํากัด BIS 119
อาคารชัน ห้อง C13, มเหสักข์ ถ.สุ ริยวงค์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
ทํากล่องเข็มไทค์และกล่องเข็มกลัด
30/04/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเก้าธันวา เลขที / ม.
หมู่บา้ นกอบแก้ว แขวงศาลธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเพทฯ
ทําเข็มกลัดอกและเข็มติกปกเลือสปริ งนอก
30/04/2013 ซือของทีระลึก ชิ น

01/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูลบ่อเกรอะ
อาคารยุพราชวิทยมงคล

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน
27,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ส.เพชรสุขภัณฑ์
จํากัด
3,250.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
61,792.50 ตกลงราคา บริ ษทั ไนน์ โชว์เค้ส
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,800.00 นายสมาน ปันตัน
27,000.00 บริ ษทั ส.เพชรสุขภัณฑ์ จํากัด
3,250.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
61,792.50 บริ ษทั ไนน์ โชว์เค้ส จํากัด

97,900.00 ตกลงราคา เก้าธันวา

97,900.00 เก้าธันวา

5,600.00 ตกลงราคา นายนคร เหล็กศรี สืบ
21,807.14 ตกลงราคา บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน

5,600.00 นายนคร เหล็กศรี สืบ
21,807.14 บริ ษทั อีร่า ดิสทริ บิวชัน จํากัด

จํากัด
895.00 ตกลงราคา บริ ษทั ส.เพชรสุขภัณฑ์
จํากัด
4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

895.00 บริ ษทั ส.เพชรสุขภัณฑ์ จํากัด
4,800.00 นายสมาน ปันตัน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

01/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านบ้านดู่ลูกหมาก เลขที

/ ม.

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแปลียนตุ๊กตาเครื องล้างลูกกอล์ฟหมายเลขครุ ภณ
ั
ฑ์
01/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ

01/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 จ้างร้าน ปี แอนด์นอ้ ง เลขที

/ หมู่

ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
01/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

01/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/05/2013 ซือวารสารประจําเดือน เมษายน

จํานวน

รายการ
01/05/2013 ซือวัสดุ รายการ (หนังสือพิมพ์ วารสาร)
01/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,582.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,582.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
25,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
1,700.00 ตกลงราคา ร้านบ้านดู่ลูกหมาก

งราย
25,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
1,700.00 ร้านบ้านดู่ลูกหมาก

4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
930.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต
จํากัด
3,298.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

3,298.00 ปี แอนด์ น้อง

3,650.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

3,650.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน
42,250.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,575.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

และการค้า
930.00 บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จํากัด

42,250.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,575.00 ร้านธนาทรัพย์

2,503.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
190.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,503.00 ร้านธนาทรัพย์
190.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
48,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย

48,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/05/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับจัดโครงการ จํานวน รายการ
02/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/05/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม เลขที

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่านเอกสาร จํานวน รายการ
02/05/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์
ประจําเดือนเมษายน
จํานวน รายการ
02/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
02/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/05/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
แก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัอข้อง ภายใน มร.ชร.
ให้สามารถใช้งานได้ดีตามปรกติ
02/05/2013 ขอซ่อมเปลียน ครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ จ้าง
หจก.เชียงรายโปรเฟสชันแนล กรุ๊ ป ทีอยู่ /
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
หมู่ ต.บ้านดู่
02/05/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/05/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
เติมนํายาเครื องปรับอากาศ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

23,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

23,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
18,640.00 ตกลงราคา นางปิ นนภา อนันต์
5,424.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
จํากัด
1,200.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
18,640.00 นางปิ นนภา อนันต์
5,424.00 บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
จํากัด
1,200.00 ร้านโมโนคอม

14,962.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

14,962.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
12,575.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
31,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ

601.49 ตกลงราคา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

4,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล

12,575.00 บริ ษทั เบสท์อะโกร
คอมพาเนียน จํากัด
31,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ

601.49 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

4,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล

2,681.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,681.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

1,350.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,350.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
02/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
02/05/2013 ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. บ้านดู่เมืองใหม่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์แผ่นพับ
ทําป้ ายไวนิล และถ่ายเอกสาร
02/05/2013 จ้างร้าน ส. เจริ ญทรัพย์ ม. ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย
ย้ายสายใยแก้วนําแสงอาคารคณะมนุษยศาสตร์ งาน
02/05/2013 ขอจ้างสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปร
ะเทศไทย
จ.ปทุมธานี
สอบเทียบโหลดเซล ขนาด ตัน
ํ าเกณฑ์ รายการ
02/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

02/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านณัฐพูนทรัพย์ ทีอยู่

ม.

ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ปูพืนกระเบืองและทาสี ผนังอาคาร
02/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

02/05/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

02/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

68,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
13,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
43,500.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

68,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย
13,000.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
43,500.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

12,500.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์

12,500.00 ส.เจริ ญทรัพย์

3,745.00 ตกลงราคา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์แ

3,745.00 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเ

ละเทคโนโลยีแห่งประเท
ศไทย
25,670.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
11,425.46 ตกลงราคา ร้านณัฐ พูนทรัพย์

ทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

25,670.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

48,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

48,980.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช

11,425.46 ร้านณัฐ พูนทรัพย์

ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง
4,745.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

การค้าเทรดดิ ง
4,745.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,968.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั

1,968.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ

วเรื อนซัพพลาย
35,310.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไวส์ไลฟ์ จํากัด

นซัพพลาย
35,310.00 บริ ษทั ไวส์ไลฟ์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพือนพรรณเซอวิส

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ ม.

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาส
02/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน เอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
02/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
02/05/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

03/05/2013 ซือเครื องคอมพิวเตอร์สาํ หรับสํานักงาน จํานวน
03/05/2013
03/05/2013

เครื อง
จ้างร้านตังหลัก ก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน ชุด และ
แผ่น
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,123.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

1,123.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
749.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
62,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
2,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

รไฟฟ้ า
749.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
62,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
2,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

5,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

03/05/2013
03/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,800.00 ตกลงราคา นายบุรวัชร วุฒิชยั
2,680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

8,800.00 นายบุรวัชร วุฒิชยั
2,680.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

03/05/2013 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด เลขที

าย
4,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์
จํากัด

4,500.00 บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด

03/05/2013

/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําแผ่นพับ จํานวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านป้ ายนางแล เลขที

หมู่
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
งาน
03/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
03/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุพวงมาลัยพระกร จํานวน
พวง
03/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านลิตเติ ลบอยด์ เลขที หมู่
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย ทําเว็บไซด์
จํานวน งาน
03/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,400.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล
24,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
750.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
160.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

17,600.00 ตกลงราคา ลิตเติ ล บอยด์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,400.00 ร้านป้ ายนางแล
24,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
750.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
160.00 ร้านเพทายดอกไม้สด
17,600.00 ลิตเติ ล บอยด์

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

งราย
1,200.00 โยคอมพิวเตอร์
10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
16,574.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
4,962.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,035.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

03/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,200.00
10,000.00

03/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

16,574.00

03/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,962.00

03/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
03/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,035.00
1,500.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช

1,500.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/05/2013 จ้างล้างเครื องปรับอากาศและเปลียนอุประกรณ์
จํานวน รายการ จากหจก.แสนดีแอร์ เซอร์ วิส
เลขที / - ถ.พหลโยธิ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
03/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
03/05/2013 สั งซือวัสดุ ใช้ในสํานักงาน
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
06/05/2013 ขออนุญาตจัดซือเสือคอกลม จากร้านหลินการค้า
/ ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จัหวัดเชียงราย
จํานวน รายการ
06/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
23,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

23,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

56,047.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

56,047.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
24,075.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด
12,490.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
848.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต

งราย
24,075.00 บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด
12,490.00 ร้านสวนธรรมรักษา

12,350.00 ตกลงราคา บริ ษทั

12,350.00 บริ ษทั

848.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,000.00 ร้านหลินสปอร์ต

06/05/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง

เชียงรายสหทวีกิจ( )
จํากัด
11,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

11,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
06/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

12,920.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

07/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
07/05/2013 จ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง

าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
10,900.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

1,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
10,900.00 มณฑลการช่าง

จ.เชียงรายซ่ อมรถตูน้ ข

ชร

เชียงรายสหทวีกิจ(

) จํากัด

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

07/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

07/05/2013 ขอจ้าง หจก. ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

ฏเชียงราย
8,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
8,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

737.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

737.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

/ ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
และเปลียนโช้คประตูจาํ นวน รายการ
07/05/2013 จ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องปริ นซ์เตอร์ จํานวน เครื อง
07/05/2013 จ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ ม. ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงราย ปรับปรุ งตูเ้ ก็บของและชันวาง
มรช. - . . / คตก
07/05/2013 ซือนาฬิกาแขวน ฉฑ๊ นิ ว จํานวน เรื อน

07/05/2013 สั งทําสติ กเกอร์ QR Code จากร้าน ทําไม กรอบรู ป
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
07/05/2013 จ้างติดตังม่านม้วน จากร้านเม็งรายผ้าม่าน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
07/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ จํานวน รายการ

07/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/05/2013 จ้างติดตังม่านปรับแสง จากร้านเม็งรายผ้าม่าน
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

/ หมู่

/

มพิวเตอร์

9,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

เตอร์

9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

398.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

398.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
500.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

500.00 ร้านทําไม

12,600.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

12,600.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

68,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

68,000.00 บริ ษทั

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
470.00 ตกลงราคา นายมัน ภิระปัญญา
4,500.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
470.00 นายมัน ภิระปัญญา
4,500.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

07/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,150.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,150.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

07/05/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน หมายเลขทะเบียน

ฏเชียงราย
4,595.65 ตกลงราคา บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล
จํากัด

งราย
4,595.65 บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด

34,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

34,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

กธ- ชร. โดย บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด
เลขที / ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
07/05/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนิการปรับปรุ งบันไดทางเดินบริ เวณด้านหลังอาคา
รเรี ยนรวม
07/05/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- พ.ค. )
07/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน ชิ น

07/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
07/05/2013 จ้าง ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง
จัดทําตัวอักษรทองเหลือง สู ง cm จํานวน
ตัวอักษร
07/05/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
07/05/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

07/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ธุรกิจ

จ

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

4,500.00 เอพีปริ น

5,510.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,510.00 ร้านทวีสินการเกษตร
2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,880.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค
ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

งราย
2,880.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์
แอนด์ ปริ นท์ติ ง

48,072.00 ตกลงราคา บริ ษทั เพ็ญวัฒนา

48,072.00 บริ ษทั เพ็ญวัฒนา จัดจําหน่าย

จัดจําหน่าย จํากัด
38,060.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,100.00 ตกลงราคา นายผาย วงค์ชยั

จํากัด
38,060.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,100.00 นายผาย วงค์ชยั

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

07/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบ.สปอร์ต เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ รี ครี เอชัน
เอเชีย จํากัด เลขที / สุ ขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ
ซ่ อมอุปกรณ์ฟิตเนส
07/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

48,232.93 ตกลงราคา บริ ษทั สปอร์ตส
เอ็นจิเนียริ ง แอนด์
รี ครี เอชัน เอเซี ย จํากัด

3,000.00 ตกลงราคา นางอ่อนจันทร์ ธรรมวงค์
27,995.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

48,232.93 บริ ษทั สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ ง
แอนด์ รี ครี เอชัน เอเซี ย จํากัด

3,000.00 นางอ่อนจันทร์ ธรรมวงค์
27,995.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

07/05/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่

ลย์
1,750.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

สุ ขภัณฑ์
1,700.00 ร้านโมโนคอม

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,300.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

1,300.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์
52,965.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
5,885.00 ตกลงราคา ร้านพิษณุโลกดอทคอม

08/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
08/05/2013 ขออนุญาตจ้างทํานามบัตรผูบ้ ริ หาร

52,965.00 บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
5,885.00 ร้านพิษณุโลกดอทคอม

ร้านพิษณุโลกดอกคอม / ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
08/05/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
08/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,600.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,140.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,140.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

08/05/2013 ขอจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

และการค้า
5,750.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

และการค้า
5,750.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

/

ม. ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งอาคารซ่ อมแซมสํานักงานคณบดีคณะเทคโน
โลยีอุตสาหกรรม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/05/2013 ขอจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจเลขที / ม. ต.บ้านดู่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

อ.เมืองจ.เชียงรายย้ายเครื องปรับอากาศห้องคณบดีคณ
ะเทคโนโลยีอุตจํานวน
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ดงั แนบ
08/05/2013 ชือวัสดุ รายการ

3,950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

08/05/2013 จ้างโชคดีโทรศัพท์ เลขที / ถ.ศรี เกิด ต.เวียง

ฏเชียงราย
4,800.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

งราย
4,800.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมระบบโทรศัพท์ของสสถาบันวิจยั และพัฒนา
08/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

4,408.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื

4,408.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

08/05/2013 ซือวัสดุ

รายการ

08/05/2013 จัดจ้างพิมพ์ปกคู่มือนักศึกษา จํานวน รายการ
จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัดวนิดาการพิมพ์ / หมู่
ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08/05/2013 จัดจ้างเปลียนแบตเตอรี รถยนต์บรรทุก ล้อ จํานวน
รายการ จ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จ้ากร้านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
08/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
/ - ถ.สิ งหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
08/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน งาน

ธุรกิจ

ราคาทีเสน

อน
6,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
13,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

จ

6,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

7,600.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

7,600.00 มณฑลการช่าง

8,100.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

8,100.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

7,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

7,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/05/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

16,000.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

จ้างบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
08/05/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
08/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/05/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
08/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/05/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
09/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,000.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

9,604.80 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

9,604.80 ร้านตังโจวการค้า

1,550.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

1,550.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
400.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

สุ ขภัณฑ์
400.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,990.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

งราย
4,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

1,125.00 ตกลงราคา นางพัชรี ธรรมนารักษ์
9,120.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

1,125.00 นางพัชรี ธรรมนารักษ์
9,120.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
47,250.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี อี.เอ็ม.จํากัด
20,424.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
30,580.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

สุ ขภัณฑ์
47,250.00 บริ ษทั โฟร์ดี อี.เอ็ม.จํากัด
20,424.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,580.00 เค แอล บี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/05/2013 จ้างทําใบรายงานผลการเรี ยนฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ
ม. ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ,เชียงราย
09/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกฑณ์ จํานวน รายการ
09/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
09/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกา .

09/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์การศึกษา จํานวน รายการ
09/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
40,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น
275.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,900.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภัณฑ์
11,450.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

40,000.00 เอพีปริ น
275.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,900.00 ร้านอุดมภัณฑ์
11,450.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,920.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
18,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า

23,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

23,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์ เวอร์
ค
ร้านโมโนคอม

และการค้า
15,369.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
32,500.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

4,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15,369.00 ตกลงราคา

09/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,850.00 ตกลงราคา

/ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมแซมมอเตอร์ เครื องสู บนํา
09/05/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
09/05/2013 ซือวัสดุโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกียวกั
บการดูแลและพัฒนาการเด็กพิเศษ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ฏเชียงราย
4,920.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
18,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

09/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวฃน รายการ

09/05/2013 จ้างร้านรุ่ งทรัพย์ เลขที

ราคาทีเสน

32,500.00 ตกลงราคา
1,500.00 ตกลงราคา

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านโมโนคอม
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายเสกสรร หอมสุวรรณ์ ทีอยู่
ม. ต.เจดียห์ ลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ติดตังจานดาวเทียม
10/05/2013 ซ่อมแซมรถยนต์ จํานวน คัน โดย สายชลการช่าง
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
10/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
รื อถอนโครงป้ ายประชาสัมพันธ์ ครัง
10/05/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

10/05/2013 จ้างเหมานายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย เดินรางสายไฟและติดตังปลักไฟ
รายการ
10/05/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
10/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,500.00 ตกลงราคา นายเสกสรร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,500.00 นายเสกสรร หอมสุวรรณ์

หอมสุ วรรณ์

16,420.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

16,420.00 สายชลการช่าง

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

8,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

13,375.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ

13,375.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

ฟ้ า
22,750.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

22,750.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

2,700.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

2,700.00 ปี แอนด์ น้อง

1,234.78 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

1,234.78 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,750.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10/05/2013 จ้างร้าน ร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง

สงการไฟฟ้ า
2,750.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําสติ กเกอร์ ติดกระจก จํานวน
แผ่น
10/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

5,250.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

5,250.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

10/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

แอน

2,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/05/2013 จ้างบริ ษทั เด่นชัยเทรดดิ ง จํากัด / ถ.รัตนโกสินทร์
ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ซ่ อมแซมเครื องถ่ายเอกสาร Shap AR-5631 เลขทีมรช
14-01.019.000002/54
10/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/05/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/05/2013 ซือกระดาษไข RZ ขนาดA4/L
จากบ.ริ โซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา ชัน ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา จํานวน ชุด( ม้วน)
10/05/2013 จ้างร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ /หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตกแต่งสถานทีโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาพระธรรม
ฑูตฯ
10/05/2013 ซือกระจกพร้อมติดตัง จํานวน รายการ

10/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/05/2013 ขออนมัติจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
17,928.00 ตกลงราคา บริ ษทั เด่นชัยเทรดดิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

17,928.00 บริ ษทั เด่นชัยเทรดดิ ง จํากัด

จํากัด

2,000.00 ตกลงราคา นางปิ นนภา อนันต์
3,000.00 ตกลงราคา ครัวคุณทิพย์
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
12,840.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่
(ประเทศไทย) จํากัด

2,000.00 นางปิ นนภา อนันต์
3,000.00 ครัวคุณทิพย์
2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
12,840.00 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด

10,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

10,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

12,000.00 ตกลงราคา นางสาวรุ่ งนภา ธรรมวงค์
5,616.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,000.00 นางสาวรุ่ งนภา ธรรมวงค์
5,616.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
609.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,780.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
609.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,780.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
10/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/05/2013 จ้างร้าน บีโอโฆษณา เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013

อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําไวนีล จํานวน รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งนางดวงธิดา เขือนเพชร ทีอยู่ ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
อ๊อคเชือมเหล็กโครงหลังคา
จ้างร้านเทคโนปริ นท์ /ห มู่ ต .บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลัก ก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน
ชุด พร้อมเข้าเล่ม
ขออนุมตั ิจดั ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

11/05/2013 ขออนุญาตชือวัสดุ จํานวน รายการ
12/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
12/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

13/05/2013 จ้าง ร้านเทคโนปิ นท์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดเตรี ยมเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
19,900.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
700.00 ตกลงราคา ร้านไอเปเปอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
19,900.00 ร้านมนต์รัก
700.00 ร้านไอเปเปอร์

400.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

400.00 ร้านบีโอโฆษณา

950.00 ตกลงราคา นางดวงธิดา เขือนเพชร

950.00 นางดวงธิดา เขือนเพชร

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

30,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

7,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

7,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

349.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

349.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา นางเรี ยง จันทาพูน
8,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
10,000.00 นางเรี ยง จันทาพูน
8,400.00 เพาเวอร์ ปริ น

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,977.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
10,150.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

10,150.00 ร้านเทคโนปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
14/05/2013 ซือเครื องฮาร์ดดิสก์ แบบพกพา จํานวน เครื อง
14/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
14/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
14/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/05/2013 จ้างร้านป้ านนางแล เลขที

หมู่ ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําสติ กเกอร์ พร้อมติดตัง
14/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/05/2013 ขอจ้างทําคู่มือฝึ กปฏิบตั ิสหกกิจศึกษาประสบการณ์วิช
าชีพ
หมู่ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
14/05/2013 ขอจ้าง บจก. มิราเคิลอินเตอร์เนชันแนล เทคโนโลยี
ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
สอบเทียบเครื องวัดอุณหภูมิความชืน
14/05/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
9,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญโปรเฟ็
ชชันนัลกอล์ฟ
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,520.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

6,745.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
6,750.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์
180.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญโปรเฟ็ ชชัน
นัลกอล์ฟ
10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,520.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

6,745.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
6,750.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์
180.00 ร้านสายไหม

2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภัณฑ์
2,050.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ร้านอุดมภัณฑ์
2,050.00 ร้านป้ ายนางแล

3,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

3,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

เอ็น ซัพพลาย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ซัพพลาย
10,000.00 ร้านตังโจวการค้า

3,638.00 ตกลงราคา บริ ษทั มิราเคิล

3,638.00 บริ ษทั มิราเคิล

อินเตอร์ เนชันแนล
เทคโนโลยี จํากัด
15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

อินเตอร์ เนชันแนล เทคโนโลยี
จํากัด
15,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
14/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/05/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

/ หมู่

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง
14/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคิคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
พิมพ์โปสเตอร์ รายการ

14/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
14/05/2013 จ้าง ร้าน เค แอล บี ซัพพลาย / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ตัดสติกเกอร์
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ
14/05/2013 ขอจ้างสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น /
ซ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม.
สอบเทียบเวอร์ เนีย รหัส
จํานวน ชิ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

25,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
29,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
9,140.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
29,000.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
9,140.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

35,858.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

35,858.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

1,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
30,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
4,995.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,995.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,100.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

8,100.00 เค แอล บี ซัพพลาย

2,033.00 ตกลงราคา สมาคมส่งเสริ มเทคโนโล

2,033.00 สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี

ยี

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

(ไทย-ญีปุ่ น)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/05/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

14/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

14/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
14/05/2013 จ้างนางสาวอรัญญา ปูหมือ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งพืนห้อง รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
15/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/05/2013 จัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร
15/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
15/05/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,400.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,400.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,280.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,280.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

4,040.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
2,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,040.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
2,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
4,760.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,970.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,490.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

และการค้า
4,760.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,490.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

5,275.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
3,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,275.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
3,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
33,000.00 ตกลงราคา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
22,400.00 ตกลงราคา นางสาวอรัญญา ปูหมือ

งราย
33,000.00 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
22,400.00 นางสาวอรัญญา ปูหมือ

2,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

2,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
1,000.18 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
615.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
20,090.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั

สุ ขภัณฑ์
1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
615.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
20,090.00 ไอเดียโซลูชนั

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/05/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ หมู่

2,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
ล้างเครื องปรับอากาศและเติมนํายา หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
มรช. - . . / , / มรช
15/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/05/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

ฏเชียงราย
20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

10,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําเอกสารประกอบการสอน จํานวน
รายการ
15/05/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ออกแบบและจัดทําเกียติบตั รสี รายการ
15/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

15/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายพิชยั วาดเพชร ทีอยู่
ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด
กรุ งเทพฯ เลาะตราสัญลักษณ์ (CRU)
พร้อมปักสัญลักษณ์ใหม่ (CRRU)
15/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ ทีอยู่ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
000525/52
15/05/2013 ขออนุญาตถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
15/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

4,598.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
67,660.00 ตกลงราคา นายพิชยั วาดเพชร

1,969.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

3,200.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
950.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง

4,598.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
67,660.00 นายพิชยั วาดเพชร

1,969.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

3,200.00 ร้านสายไหม
950.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/05/2013 ซือหนังสือ

รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
15/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/05/2013 ขอจ้างร้านจํานงการช่างเชียงราย

/ ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมืองแ ทําตรายาง รายการ
16/05/2013 ขอจัดชือวัสดุ วัสดุ-อุปกรณ จํานวน รายการ

16/05/2013 ขอจัดจ้างตรายาง จากร้านจํานงค์การช่างเชียงราย
/ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
16/05/2013 ขอจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ / ต.บ้านดู่อ.เมือง
จัดทําประตูเหล็กและแผงกันผนังตาข่าย จํานวน
รายการ
16/05/2013 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
16/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

16/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
26,691.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
39,910.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
3,640.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

20,650.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

31,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26,691.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
39,910.00 ไอเดียโซลูชนั
2,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
3,640.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

20,650.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,200.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

31,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

10,000.00 บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด

จํากัด

5,592.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,420.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์

5,592.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
12,420.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

16/05/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที

28,545.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28,545.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

หมู่ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน รายการ
16/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
16/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

88,700.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
10,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

88,700.00 ร้านจุฑามาศการค้า
10,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

16/05/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ฏเชียงราย
10,500.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

งราย
10,500.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

79,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

79,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
38,700.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

คอมพิวเตอร์
38,700.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

อ.เมือง จ.เชียงราย ย้าย ล้าง
และติดตังเครื องปรับอากาศ
16/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน

/ ม. ต.ท่าสาย

รายการ

16/05/2013 จ้างติดผ้าม่านกันแสงจํานวน รายการ
และมู่ลีอลูมิเนียม จํานวน รายการ
โดยจ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน / ม. ต.ท่าสุ ด
อ.เมือง จ.เชียงราย
16/05/2013 ขอจ้างร้านมณฑลการช่าง ทีอยู่ ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําการเปลียนถ่ายนํามันเครื องรถยนต์
16/05/2013 จ้างร้าน โมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายการ
16/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย

ราคาทีเสน

งราย

1,160.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

1,160.00 มณฑลการช่าง

8,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

8,000.00 ร้านโมโนคอม

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

16/05/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากนายนพดล
สันธิ เลขที
16/05/2013 ซือหนังสือ

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
รายการ

16/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จํานวน รายการ

16/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
16/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
16/05/2013 จัดจ้างทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
16/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

17/05/2013 ขอจัดจ้างร้านไดเร็กส์

/ - ถ.อุตรกิจ

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายการ
17/05/2013 พิมพ์สูจิบตั รโครงการเผยแพร่ ศิลปกรรมไทยสู่ประชา
คมอาเซี ยนเวียดนาม
โดยบริ ษทั โชตนาพริ นทร์ จํากัด ซ. ถ.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

30,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ
3,155.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
40,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
920.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

800.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30,000.00 นายนพดล สันธิ
3,155.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

920.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,100.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
800.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
400.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โชตนาพริ นท์

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
400.00 ร้านไดเร็กส์

50,000.00 บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

จํากัด

20,170.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

20,170.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
17/05/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
17/05/2013 จ้างร้าน ดิ ไอเดียล ออแกไนซ์ แอนด์ สตูดิโอ /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายไวนิล
รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
17/05/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

17/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสายไหม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
17/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

17/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที / ม.
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,849.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
95,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
33,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

1,700.00 ตกลงราคา ดิไอเดียล ออแกไนซ์
แอนด์ สตูดิโอ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,849.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
95,400.00 บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
33,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,700.00 ดิไอเดียล ออแกไนซ์ แอนด์
สตูดิโอ

3,000.00 ร้านสายไหม

621.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

621.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์
5,147.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ในพระบรมราชูปถัมภ์
5,147.00 ร้านสายไหม

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

3,000.00 ร้านสายไหม

1,010.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,010.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,605.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทีโอที
จํากัด(มหาชน)

งราย
1,605.00 บริ ษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน
17/05/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
17/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

17/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
17/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
17/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
17/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,700.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

7,700.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,990.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

3,990.00 ร้านจุฑามาศการค้า

36,655.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

36,655.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
11,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
25,513.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,179.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

งราย
11,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
25,513.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,400.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

4,179.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,400.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
1,000.00 ร้านสายไหม

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

และการค้า

2,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,390.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,390.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,315.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,350.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

งราย
3,315.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,350.00 ร้านสายไหม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
17/05/2013 ซือรถเข็น คัน
18/05/2013 ขอจ้างร้านปี แอนด์ น้อง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสํานักวิชา
18/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

18/05/2013 จัดจ้างซ่อมแซมบํารุ งรักษายานพาหนะ
(รถยนต์มินิบสั ,รถตูห้ ลังคาสู ง)จํานวน รายการ
จ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงร
าย
18/05/2013 ขอจ้างร้านโปรชอฟก๊อปปี / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปริ นสี
18/05/2013 ซือวิทยุสือสาร เครื อง

18/05/2013 ขอจัดจ้างทําป้ ายไวนิล จากร้านป้ ายนางแล / หมู่
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
18/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
27,940.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
990.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27,940.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
990.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

56,100.00 ตกลงราคา นายธรรม แก้วจินดา
1,980.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

56,100.00 นายธรรม แก้วจินดา
1,980.00 ปี แอนด์ น้อง

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
18,745.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
18,745.00 มณฑลการช่าง

2,400.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี
15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล
800.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

3,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

2,400.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี
15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล
800.00 ร้านป้ ายนางแล

3,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
84,925.70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

1,530.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

1,530.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

20/05/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง

จํากัด(มหาชน)
2,850.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

จํากัด(มหาชน)
2,850.00 เพาเวอร์ ปริ น

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายคัทเอาท์รูปอาคารยุพราช
พร้อมขาตัง
20/05/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,990.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,936.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
2,625.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
1,936.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,625.00 ร้านเทคโนปริ นท์

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/05/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารใบปลิว รายการ
20/05/2013 จ้าง หจก.เทคโนปริ นติ งเซ็นต์เตอร์ ถ.อุตรกิจ
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําวารสารร่ มกาสะลอง(ฉบับพิเศษ)
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
20/05/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
20/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
20/05/2013 ขอจ้างร้านนาย นพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน
รายการ

42,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

31,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

42,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

31,800.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,195.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,195.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

งราย
1,000.00 ร้านสายไหม

18,600.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

18,600.00 นายนพดล สันธิ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20/05/2013 ขอจ้างทําป้ ายจํานวน ป้ าย จากร้านอาร์ต แอนด์

300.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

300.00 ร้านอาร์ต แอนด์ อิมเมจ

อิมเมจ เลขที / หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
20/05/2013 จ้างทําตรายาง จากร้านจํานงค์การช่างเชียงราย
/ ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
20/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

840.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

840.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

20/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
20/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
20/05/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/05/2013 จ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
, ติดต้งเครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จํานวน รายการ
20/05/2013 จ้างเหมาติดตังป้ าย จํานวน รายการ โดยจ้าง
พีระยุทธ แก้วกิริยา
/ ถ.เจ็ดจอด อ.เมือง
จ.เชียงราย
20/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

11,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

11,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
8,375.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
24,000.00 ตกลงราคา นายรังสรรค์ ชาญผาติ
3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

งราย
8,375.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
24,000.00 นายรังสรรค์ ชาญผาติ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

3,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
5,000.00 ร้านโมโนคอม

8,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

8,400.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

4,500.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

4,500.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

8,890.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

8,890.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
10,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

และการค้า
10,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/05/2013 จ้างร้านเอทู มีเดีย
รายการ
20/05/2013 ขอซือวัสดุ

ม. อ.เมือง เชียงราย ทําป้ าย

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,100.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
5,151.00 ตกลงราคา

20/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,200.00 ตกลงราคา

20/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,000.00 ตกลงราคา

20/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,655.00 ตกลงราคา

20/05/2013 จัดพิมพ์หนังสือ จํานวน รายการ
โดยบริ ษทั โซตนาพริ นท์ จํากัด ซอย ถ.ช้างเผือก
ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ํ าเกณฑ์ รายการ
20/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

95,000.00 ตกลงราคา

นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั โชตนาพริ นท์
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,100.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย
5,151.00
2,200.00
3,000.00
1,655.00
95,000.00

นายชินโชติ ธัญญวนิชกุล
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บริ ษทั โชตนาพริ นท์ จํากัด

700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,579.00 ตกลงราคา

20/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์เครื องคอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ

82,500.00 ตกลงราคา

20/05/2013 ขออนุญาตสั งซือวัสดุ จํานวน รายการ

26,073.00 ตกลงราคา

20/05/2013 ขอซือหนังสือจํานวน รายการ

10,373.00 ตกลงราคา

2,579.00
82,500.00
26,073.00
10,373.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/05/2013 ขออนุญาตจ้างนายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

/

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ผ่านการตรวจประเมินคุณภา
พฯ
20/05/2013 จ้างร้านเอ ก๊อบปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร รายการ
20/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/05/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมุ่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/05/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง

จ.เชียงราย
จัดทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
จํานวน รายการ
20/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/05/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ จํานวน
รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด์
อ.เมือง จ.เชียงราย

หมู่

ต.บ้านดู่

20,000.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

2,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
4,900.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,900.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

160.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

160.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
8,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
12,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
8,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
12,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

งราย
5,000.00 บานาน่าดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

20/05/2013 เช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที จาก นายธีระศักดิ

29,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

29,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

วิงวรรณ
ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จํานวน งาน ( วัน)
20/05/2013 ซือวัสดุดาํ เนินกิจกรรมฐาน รายการ

28,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

28,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
20/05/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
20/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

20/05/2013 จ้าง หจก.บีทูเคบิซ ซ.เพชรเกษม - ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพฯ ทําบัตรสปิ ริ ตการ์ ด
ใบ
21/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

าย
1,568.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,983.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

37,875.00 ตกลงราคา บริ ษทั
เชียงรายสหทวีกิจ(
จํากัด
48,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
บีทูเคบิซ

1,568.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,983.00 ร้านโมโนคอม

37,875.00 บริ ษทั
)

เชียงรายสหทวีกิจ(

) จํากัด

48,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บีทูเคบิซ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,936.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21/05/2013 จ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
21/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

9,581.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,581.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

21/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย
90,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

21/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

5,000.00 ร้านโมโนคอม
งราย
90,000.00 ดีเค ไอที แอนด์ เซอร์วิส

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

8,580.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านโมโนคอม

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านโมโนคอม

4,000.00 ตกลงราคา

21/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,440.00 ตกลงราคา

21/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

1,500.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน
21/05/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

5,000.00 ตกลงราคา

21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013

21/05/2013
21/05/2013

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,580.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

21/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

รายการ
ขอจ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาจํานวน
รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด์
ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างนายณรงค์ สมุดความ เลขที หมู่
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการอาหาร อาคารไบโอเทค
มร.ชร.
ขอซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างร้านบีโอโฆษณา / ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์ป้ายไวนิล รายการ

ราคาทีเสน

3,000.00 ตกลงราคา

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์
100,000.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

4,000.00
3,440.00
1,500.00
5,000.00
3,000.00

10,000.00 บานาน่าดีไซน์
100,000.00 นายณรงค์ สมุดความ

4,740.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

4,740.00 มณฑลการช่าง

1,150.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา

1,150.00 ร้านบีโอโฆษณา

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

21/05/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย เติมนํายาเครื องปรับอากาศ
หมายเลข รภ.ชร. . .
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/05/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
21/05/2013 จ้างนายอภิชยั รักสุข

ม. ต.ป่ าซาง อ.เวียงเชียงรุ ้ง
จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้อง รายการ
21/05/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์ / ต.เวียงชีย อ.เวียงชัย
จัดทําดู่มือฝึ กประสบการณ์วิชาชีนกั ศึกษาคณะเทคโน
โลยีอุตสาหกรรม
21/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

21/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
21/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/05/2013 จ้างหจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย

/ - ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายปะยางนอกรถตูท้ ะเบียน นข เชียงราย
21/05/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์ / ต.เวียงชีย อ.เวียงชัย
ถ่ายเอกสารโครงการพร้อมเข้าเล่ม จํานวน รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

600.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

7,190.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
9,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

7,190.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
9,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
670.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
98,460.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข

งราย
670.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
98,460.00 นายอภิชยั รักสุข

25,800.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

25,800.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

2,200.00 ตกลงราคา นางดาวเรื อง ใจบุญ
5,249.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,200.00 นางดาวเรื อง ใจบุญ
5,249.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,236.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

งราย
1,236.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

21,488.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

21,488.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/05/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

13,200.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

29,931.60 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
14,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

จํากัด
14,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
5,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

47,060.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

47,060.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

21/05/2013 ขอซือวัสดุโรงเรื อนอนุบาล รายการ
21/05/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ฏเชียงราย
30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว
3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
30,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว
3,000.00 ร้านโมโนคอม

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องปรุ งและเครื องดืม

25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

24,987.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

/ ต.เวียงชีย อ.เวียงชัย
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน รายการ
21/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

21/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/05/2013 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
21/05/2013 ขอจัดซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

22/05/2013 ขอซือของทีระลึก รายการ
22/05/2013 ขอซือวัสดุ อุปกรณ์สาํ นักงาน
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน
รายการ
22/05/2013 ขอจ้างร้านพรชัยอลูมิเนีย ม / ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย ทําแบบพิมพ์ จํานวน รายการ
22/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

าย
2,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15,355.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

2,200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15,355.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

4,400.00 ตกลงราคา ร้านพรชัย อลูมิเนียม

4,400.00 ร้านพรชัย อลูมิเนียม

2,387.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,387.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
889.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
889.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

22/05/2013 จ้างร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทํารายการดอกไม้ตกแต่ง รายการ
22/05/2013 ขอเช่าเวที จาก นายพูลสวัสดิ จงตรอง ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน วัน
22/05/2013 ซือพลุ รายการ

22/05/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ
22/05/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

/ ม.

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ล้างเและเติมนํายาเครื องปรับอากาศห้องอธิการบดี
22/05/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นต์เตอร์ เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
22/05/2013 จ้างถ่ายเอกสาร โดยร้านตังโจวการค้า หมู่
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
22/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

22/05/2013 ขอจ้างร้านไดเร็กส์

/ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย

ปริ นสี
22/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
22/05/2013 ล้าง ซ่อม เติมนํายา เครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ โดยร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / หมู่
ต.บําบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
22/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

23,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

23,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

30,000.00 ตกลงราคา นายพูลสวัสดิ จงตรอง

30,000.00 นายพูลสวัสดิ จงตรอง

15,000.00 ตกลงราคา นายเสาร์แก้ว ทรายคํา
22,690.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

15,000.00 นายเสาร์แก้ว ทรายคํา
22,690.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

(มหาชน)
2,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

(มหาชน)
2,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

6,240.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

6,240.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
11,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

5,000.00 ร้านตังโจวการค้า
11,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

งราย
2,000.00 ร้านไดเร็กส์

400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
3,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

400.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
3,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

12,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
22/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,320.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
1,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,320.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
1,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

22/05/2013 ขอจ้างนายนพดล สันธิ

และการค้า
3,850.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

และการค้า
3,850.00 นายนพดล สันธิ

9,945.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,945.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/05/2013 ขอจ้าง บริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ทําป้ ายพรรณไม้
รายการ
22/05/2013 ขอจ้าง บจก.อินเตอร์เนชันแนล เทคโนโลยี
ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม.สอบเทียบเครื องวัดอุณหภูมิความชืน ชิ น
22/05/2013 จ้างทําป้ ายทําเนียบบุคลากรและโครงสร้างทางการบริ
หาร
ม. ต.บ้านดู่ อ.เภอเมือง จ.เชียงราย
22/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

22/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
22/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
22/05/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาต่อ MBA
และMCA จําวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์
เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ฏเชียงราย
48,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
3,638.00 ตกลงราคา บริ ษทั มิราเคิล
อินเตอร์ เนชันแนล
เทคโนโลยี จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม
17,400.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
15,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

งราย
48,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

3,638.00 บริ ษทั มิราเคิล
อินเตอร์ เนชันแนล เทคโนโลยี
จํากัด
2,000.00 บานาน่าดีไซน์

6,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
3,000.00 ร้านสายไหม
17,400.00 ร้านสายัณท์
15,000.00 บานาน่าดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/05/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.โซล่าร์เซลล์ เชียงราย เลขที
22/05/2013

22/05/2013

ม. ถ.สนามบินแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายจราจร รายการ
ขอจัดจ้างร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์ /
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
รายการ
จ้าง ร้านเชียงรายซิ ลค์สกรี น อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายและสายสะพาย รายการ
จ้าง นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
จัด ขบวนแห่บายศรี
จ้างนายพิษณุ มณี วรรณ ม. ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย จัดการแสดง งาน
จัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
26,500.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26,500.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย

เชียงราย

450.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

450.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

13,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

13,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

8,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

8,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

3,000.00 ตกลงราคา นายพิษณุ มณีวรรณ

3,000.00 นายพิษณุ มณีวรรณ

23/05/2013
23/05/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

2,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
25,600.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

2,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า
25,600.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
23/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

32,550.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

32,550.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
990.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
30,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
23,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

งราย
990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
30,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
23,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า

22/05/2013
23/05/2013

23/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/05/2013 ขออนุญาตจ้างทําวารสาร บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด / ต. ป่ าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
80,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

80,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
4,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

23/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
23/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

23/05/2013 ขอจ้างเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู่ / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําการซ่ อมเครื องปรับอากาศ
จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งมณฑลการช่าง ทีอยู่

ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมรถยนต์ยห้ี อ FORD ทะเบียน
กง ชร หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ . .
/
23/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

23/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
23/05/2013 จ้างนายพงศ์ธร เชือมสกุล เลขที หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมรถตัดหญ้า
23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย
22,750.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,560.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

งราย
6,000.00 ร้านสายไหม

งราย
22,750.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,560.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
28,095.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

เตอร์
28,095.00 มณฑลการช่าง

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,946.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

17,500.00 ร้านสายไหม

4,390.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

4,390.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

1,980.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,980.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์โซฟา จํานวน รายการ
23/05/2013 จ้างนายณรงค์ สมุดความ บ้านเลขที ม.
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงรายกันผนังอลูมิเนียม
23/05/2013 ขอจัดจ้างร้านไดเร็กส์ / หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสารสี -ขาวดําเอกสารประกอบการอบรม
23/05/2013 ซือนําแข็ง รายการ

23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
16,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
29,700.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ
555.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์

17,775.00 ตกลงราคา

5,000.00 ตกลงราคา

23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,595.00 ตกลงราคา

ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ

ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้าทีอยู่
16/1
จํานวน รายการ
23/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

555.00 ร้านไดเร็กส์

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์

23/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

จัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ

16,000.00 ร้านจุฑามาศการค้า
29,700.00 นายณรงค์ สมุดความ

8,000.00 ร้านตูบสิงห์
38,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

7,393.70 ตกลงราคา

ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,000.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
38,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

23/05/2013 ขอซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน รายการ

23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013

ราคาทีเสน

4,400.00
3,750.00
18,100.00
4,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

96,000.00 ตกลงราคา นอร์ทเทิร์น ไบค์

17,775.00
7,393.70
5,000.00
5,595.00

4,400.00
3,750.00 ร้านสินไพศาล
18,100.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

96,000.00 นอร์ทเทิร์น ไบค์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/05/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,150.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

11,150.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

23/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิสทีอยู่

9,675.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
11,880.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

9,675.00 ร้านสินไพศาล
11,880.00 ร้านทวีสินการเกษตร
2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม. ต.ท่าสายอ.เมืองจ.เชียงราย
ตรวจเช็คนํายาและล้างฟิ ลเตอร์ แอร์ หมายเลข . .
00001/54-01.021.000020/54
23/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

12,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
31,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
31,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

จ.เชียงราย จัดทําสมุดคําตอบ จํานวน รายการ
23/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/05/2013 ขอจ้างหจก.ฐิตติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

/

ม.

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

6,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์

6,100.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์

23/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

จํากัด
4,777.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
38,845.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

จํากัด
4,777.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
38,845.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,400.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
24/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,695.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,695.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

23/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
24/05/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
24/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/05/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
24/05/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า
จํานวน รายการ
25/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านรวมศิลป์ โฆษณา เลขที ม.
ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายโฟมพร้อมติดตัง
25/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

25/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านทําไมกรอบรู ปแอนด์อิงค์เจ็ท เลขที
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําพิมพ์สติ กเกอร์ ติดโฟมบอร์ ด
25/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านสไต์อีฟอ๊อฟ เลขที / ม.
ต.บ้านดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้
25/05/2013 ขอจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน รายการ

25/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์ เลขที / หมู่บา้ นสิ นธานีโครงการ
ซ. ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างทําใบลงทะเบียนเข้า

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,762.50 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
30,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,280.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
34,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,762.50 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
30,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,280.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
34,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,500.00 ตกลงราคา รวมศิลป์ โฆษณา

1,500.00 รวมศิลป์ โฆษณา

3,148.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

3,100.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,352.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

6,352.00 ร้านทําไม

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

3,638.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

3,638.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ
900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์

900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/05/2013 ขอจ้าง พีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

/ ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
27/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/05/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน
คัน โดย บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที
/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
27/05/2013 เช่าเก้าอีพลาสติก จากนางประหยัด มะโนหาญ เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
ตัว เพือใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
27/05/2013 ขอจัดซือซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

27/05/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
27/05/2013 จ้างร้านออมทรัพย์การค้า หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดทําเอกสาร จํานวน
รายการ
27/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/05/2013 ขอจัดซือซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,280.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,280.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
10,720.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้าน-ส.ไผ่งาม เชียงราย
600.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

งราย
10,720.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,000.00 ร้าน-ส.ไผ่งาม เชียงราย

5,900.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
61,258.70 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย

5,900.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
61,257.50 บริ ษทั ไทยประกันภัย

จํากัด(มหาชน)

2,000.00 ตกลงราคา นางประหยัด มะโนหาญ
45,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอ.ที.ซา
ยน์
953.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

600.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

จํากัด(มหาชน)

2,000.00 นางประหยัด มะโนหาญ
45,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอ.ที.ซายน์
เทรดดิ ง
953.00 ร้านโมโนคอม

11,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

11,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

2,050.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
45,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,050.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
45,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

27/05/2013 จะซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,960.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

27/05/2013 จ้างทําผ้าม่าน จากร้านหนึงผ้าม่าน เลขที

/

ถ.หนองบัว อ.เมือง จ.เชียงราย
27/05/2013 ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการดําเนินงานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
โดยร้านตังโจวการค้า หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
27/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา ทีอยูเ่ ลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
27/05/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

27/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
27/05/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน

ฏเชียงราย
38,800.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน

3,395.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา

15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

8,183.00 ตกลงราคา

27/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,790.00 ตกลงราคา

รายการ โดยร้านเอก๊อปปี
จ.เชียงราย

93,000.00 ตกลงราคา
หมู่ ต.นางแล อ.เมือง

งราย
38,800.00 ร้านหนึงผ้าม่าน

3,395.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

49,910.00 ตกลงราคา

27/05/2013 ถ่ายเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน

2,960.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

1,760.00 ร้านตังโจวการค้า

27/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

27/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,760.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

3,185.00 ตกลงราคา
รายการ

ราคาทีเสน

2,000.00 ตกลงราคา

จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้าน เอ ก๊อปปี

15,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
3,185.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,183.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
49,910.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

1,790.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
93,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/05/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
27/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ
27/05/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
27/05/2013 ขอจ้าง ร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ถนนพหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
27/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/05/2013 ขอจ้างร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์ คอมพิวเตอร์
ซ่ อมเปลียนอุปกรณ์ปริ นเตอร์ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
มรช. - . .
/ จํานวน รายการ
27/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ
27/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคิคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
ทําโปสเตอร์ รายการ

27/05/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ ซีอาร์

/ ต.เวียงชีย อ.เวียงชัย
จัดทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,979.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

4,979.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,980.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

7,200.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
6,558.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

7,200.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
6,558.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,958.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
2,958.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

1,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

ไมโคร
3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,680.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

ไมโคร
3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,680.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

14,400.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
31,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
15,100.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

14,400.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
31,500.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

15,100.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/05/2013 ขออนุญาตจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
canon MP 258
27/05/2013 ขอจ้าง พีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที / ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
27/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ

27/05/2013 ขอซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน รายการ
27/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
869.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

869.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

เตอร์

600.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

600.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

4,800.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
3,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

4,800.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
3,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

42,158.00 ตกลงราคา

ไมโคร
บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านจุฑามาศการค้า

42,158.00

ํ าเกณฑ์ รายการ
27/05/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

8,450.00 ตกลงราคา

27/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,540.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
27/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
27/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,600.00 ตกลงราคา
7,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

9,600.00
7,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

27/05/2013 จ้างร้าน วิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์ แอนด์ ปริ นติ ง เลขที

และการค้า
4,900.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค
ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

และการค้า
4,900.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์
แอนด์ ปริ นท์ติ ง

3,540.00 ตกลงราคา บริ ษทั เพาเวอร์บาย จํากัด
4,988.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,540.00 บริ ษทั เพาเวอร์บาย จํากัด
4,988.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายชือติดโต๊ะทํางานอธิการบดี
28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย

8,450.00

ไมโคร
บริ ษทั ริ โก้(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านจุฑามาศการค้า

4,540.00

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/05/2013 จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
28/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ทําโปสเตอร์

28/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/05/2013 ซือเก้าอีผูบ้ ริ หาร และเก้าอีประชุม จํานวน รายการ
28/05/2013 จ้าง นายสมาน ปันตัน เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ดําเนิการสู บบ่อเกรอะอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ
28/05/2013 ซือโถปัสสาวะชายและโถสุขภัณฑ์ จํานวน
รายการ
28/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

28/05/2013 ขอจ้างนายสหภาพ พรมแตง

หมู่ ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย ทําโมเดลเฟอร์ นิเจอร์ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/05/2013 จ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
28/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,040.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

5,040.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,936.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,936.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
13,761.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
57,810.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

งราย
10,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

13,761.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

16,000.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

สุ ขภัณฑ์
57,810.00 ร้านจุฑามาศการค้า
16,000.00 นายสมาน ปันตัน

19,600.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

19,600.00 ร้านจุฑามาศการค้า

62,380.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
5,000.00 ตกลงราคา นายสหภาพ พรมแตง

62,380.00 ร้านจุฑามาศการค้า
5,000.00 นายสหภาพ พรมแตง

42,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

42,500.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์
45,325.00 ตกลงราคา ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
34,845.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

45,325.00 ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม
34,845.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

4,221.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

4,221.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/05/2013 ขอจ้างร้านชอบพิมพ์ เลขที / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทํารายงานประจําปี จํานวน
รายการ
28/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ทีอยู่
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ตรวจวิเคราะห์นาํ
28/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/05/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอจ้าง นายสหภาพ พรมแตง

หมู่

ต.ห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย ทําเฟอร์ นิเจอร์
28/05/2013 จ้างเข้าปกเย็บเล่มรู ปแบบวิจยั ทีฉบับสมบูรณ์
โดยร้านตังโจวการค้า หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
28/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ทําป้ าย

28/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/05/2013 จะขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชอบพิมพ์

ชอบพิมพ์

1,600.00 ตกลงราคา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท
ย์

1,600.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย

49,425.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

49,425.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
25,740.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
11,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
24,500.00 ตกลงราคา นายสหภาพ พรมแตง

งราย
25,740.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
11,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
24,500.00 นายสหภาพ พรมแตง

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

1,000.00 ร้านตังโจวการค้า

24,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

24,600.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
20,150.24 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน
7,650.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

20,150.24 ร้านหนึงผ้าม่าน
7,650.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/05/2013 ขอจ้างร้าน ปี แอนด์ น้อง เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
28/05/2013 ขอจ้างร้านไอแอม กราฟฟิ ค เลขที หมู่ ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย จัดทําป้ าย ชุด
และถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
28/05/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
28/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/05/2013 ขอจ้าง นายนพดล สันธิ

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายาการ
28/05/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
28/05/2013 ขอจ้างนายนพดล สันธิ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

1,992.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง
32,800.00 ตกลงราคา ร้าน ไอ แอม กราฟฟิ ค
5,000.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,992.00 ปี แอนด์ น้อง
32,800.00 ร้าน ไอ แอม กราฟฟิ ค
5,000.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

35,650.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

35,650.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,445.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

งราย
2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,445.00 นายนพดล สันธิ

800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,790.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

งราย
800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,790.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

4,800.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

4,800.00 นายนพดล สันธิ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

28/05/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯจากร้านนายฉัตรชัย
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013

ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
56130
ขออนุญาตจ้างเพือนพรรณเซอร์ วิส เลขที / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน งาน
ทําบ้ายโครงการเครื อข่ายทางชาติพนั ธุ์ฯ
จ้างร้านป้ ายนางแล
ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา อ.ดอกคําใต้
จ.พะเยา ตกแต่งสถานทีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ
เล่นดนตรี พร้อมเครื องดนตรี และเครื องเสี ยง

28/05/2013
28/05/2013 จ้างร้านเชียงรายซิลค์สกรี น เลขที

/ ถ.รัตนาเขต

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําถ้วยรางวัลและเหรี ยญรางวัล
28/05/2013 ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / หมู่
โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
28/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

29/05/2013 จัดจ้างทํากรอบรู ปข้อมูลข่าวสารพร้อมภาพโฟโต้
จํานวน รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

งราย
1,980.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,900.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,900.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

800.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

800.00 ร้านป้ ายนางแล

20,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

20,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

45,000.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ ศรี สุวรรณ
10,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

45,000.00 นายพิเชษฐ ศรี สุวรรณ
10,500.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

24,400.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

24,400.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

11,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
18,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

11,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
18,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการเ
29/05/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ ทําโปสการ์ ด
รายกาย
29/05/2013 ขอจัดจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารสี -ขาวดํา
29/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/05/2013 ซือหนังสือ จํานวน

รายการ

29/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
7,035.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,035.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,000.00 ตกลงราคา นางแสงมา ธรรมวงค์
38,640.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
2,100.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

งราย
1,000.00 นางแสงมา ธรรมวงค์
38,640.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

14,947.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

14,947.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,105.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,965.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,510.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,420.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,760.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
16,858.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,710.00 ตกลงราคา นางสาวพิชญาภา
ธรรมวงค์

งราย
2,105.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,100.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

2,965.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,510.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
2,420.00
1,760.00
16,858.00
5,710.00

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
นางสาวพิชญาภา ธรรมวงค์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
29/05/2013 จ้างสํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ รายการ
29/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 จ้างร้านเค แอล บีซัพพลาย / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทํารถเขนสแตนเลส รายการ
29/05/2013 จ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
29/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 จัดซือวัสดุประจําสํานักงาน
29/05/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านเอก๊อปปี

ม.
ต.นางแล ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
29/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,788.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,788.00 ร้านสายไหม

50,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา

50,000.00 สํานักพิมพ์ลอ้ ล้านนา

99,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
5,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม
39,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

59,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า
5,400.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม
39,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

2,780.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
1,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
29,890.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร

2,780.00 ร้านโมโนคอม
1,800.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
29,890.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร

คอมเพล็กซ์ จํากัด
9,993.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านเขียนดี
3,470.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

คอมเพล็กซ์ จํากัด
9,993.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,000.00 ร้านเขียนดี

6,730.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
870.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,730.00 ร้านจุฑามาศการค้า
870.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

3,470.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที

ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
29/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
720.00 ตกลงราคา นางพันธ์นวล วันชัย
1,335.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

720.00 นางพันธ์นวล วันชัย
1,335.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
14,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,690.00 ตกลงราคา ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม

งราย
14,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
30,690.00 ร้านไม้หมอนรถไฟเทียม

49,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

49,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

23,900.00
5,600.00
1,500.00
30,000.00

พพลาย
ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

าย
23,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า
5,600.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
30,000.00 ร้านตังโจวการค้า

9,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

9,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,000.00 ร้านตังโจวการค้า

14,970.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

14,970.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป
( ) จํากัด
2,300.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

งราย
5,600.00 บริ ษทั เทพวัลย์กรุ๊ ป (
จํากัด
2,300.00 ร้านทวีสินการเกษตร

)

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์จาํ นวน
29/05/2013 ขออนุญาตสั งซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

29/05/2013 ขอจ้าง ร้านสบายดีอินเตอร์เน็ตและการค้า

/ ม.

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
29/05/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

29/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,395.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
497.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
10,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

งราย
2,395.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
497.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
10,000.00 ปี แอนด์ น้อง

24,519.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

24,519.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

เตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,540.00 ตกลงราคา
29,165.00 ตกลงราคา
3,361.00 ตกลงราคา

29/05/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,550.00 ตกลงราคา

โดยสั งจากสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัย
29/05/2013 จัดซือนํามัน จํานวน รายการ

29/05/2013 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ด เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เหมาติดตังสาย LAN
จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

29/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/05/2013 ขออนุญาตสั งซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

14,405.00 ตกลงราคา
880.00 ตกลงราคา
11,000.00 ตกลงราคา

7,540.00
29,165.00
3,361.00
3,550.00
14,405.00
880.00

11,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

29/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน รายการ
29/05/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/05/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013

จัดซื อวัสดุ (วัตถุดิบยาสมุนไพร) จํานวน

รายการ

ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

วัสดุจาํ นวน
รายการจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29/05/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
30/05/2013 ขออนุญาตซือแม่พนั ธุ์กล้วยไม้ รายการ

30/05/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ
30/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/05/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายพิชยั วาดเพชร เลขที
ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
ทําเนคไทพร้อมปัก
30/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

20,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
6,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,450.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
10,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
90,000.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ

าย
6,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,450.00 ร้านจินดาพาณิชย์

18,540.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
40,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
3,938.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว

9,003.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
719.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
70,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั วาดเพชร

1,580.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

10,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
90,000.00 ร้านตงฮัวโอสถ
18,540.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

40,000.00 ร้านจุฑามาศการค้า
3,938.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
30,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว

9,003.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
719.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
70,000.00 นายพิชยั วาดเพชร

1,580.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30/05/2013 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์

49,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

49,000.00 นายนพดล สันธิ

กําหนดการสําหรับนักศึกษาแจกใหม่
โดยจ้าง
นายนพดล สันธิ เลขที ม. ต. ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/05/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
30/05/2013 จัดจ้างทํารู ปหล่อมบรมครู ชีวกโกมารภัจจ์ จํานวน
รายการ จ้างนายอนันต์ แจ่มแจ้ง ทีอยู่ / ม. ต.เมืองจี
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
30/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

82,500.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
28,200.00 ตกลงราคา นาย อนันต์ แจ่มแจ้ง

82,500.00 ร้านจุฑามาศการค้า
28,200.00 นาย อนันต์ แจ่มแจ้ง

30/05/2013 ขอจ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ เลขที

ลย์
31,315.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

สุ ขภัณฑ์
31,315.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

80,640.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก

80,640.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม

ม. ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งอาคารสํานักงาน จํานวน
รายการ
30/05/2013 จัดจ้างพิมพ์คู่มือ จํานวน รายการ
จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัดวนิดาการพิมพ์ บ้านเลขที /
หมู่ ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงราย
30/05/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/05/2013 ซือวัสดุ

รายการ

30/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/05/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,650.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

ารพิมพ์

1,650.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

พ์

21,397.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

21,397.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
822.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,420.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
822.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,420.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/05/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

30/05/2013 ขอจ้างนายสาคร บุตรโคษา

ฏเชียงราย
4,600.00 ตกลงราคา นายสาคร บุตรโคษา

งราย
4,600.00 นายสาคร บุตรโคษา

30/05/2013

2,700.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,700.00 เพาเวอร์ ปริ น

9,750.00 ตกลงราคา เชียงรายครุ ภณั ฑ์

9,750.00 เชียงรายครุ ภณั ฑ์

25,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

25,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

33,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

33,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เดชถาวร

30/05/2013
30/05/2013
30/05/2013
30/05/2013

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย วางแผ่นทางเดินกระเบือง กรวด
และถางหญ้า
จ้างร้านเพาเวอร์ ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย ทําป้ ายไวนิล ผืน
ขออนุญาตจ้างติดตังระบบสายภายในโทรศัพท์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเม็งรายซัพพลายเซอร์ วิส ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
หนังสื อรายงานประจําปี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน รายการ โดยร้านทรัพย์รุ่งเรื อง หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง เลขที หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการขุดบ่อขยะเพิ มเติม
จํานวน บ่อ ขนาด . * . * . ม.
ขอจัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

30/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/05/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชขภัฏเชียงราย หมู่
ถนนพหลโยธิน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เดชถาวร ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

2,060.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,060.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,210.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
7,210.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/05/2013 ขอจ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ เลขที

ม. ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งอาคารสํานักงาน จํานวน
รายการ
30/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

29,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,140.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
30,912.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

งราย
2,140.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
30,912.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

6,259.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,259.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
นาย อนันต์ แจ่มแจ้ง

งราย
19,300.40 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
56,935.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

19,300.40 ตกลงราคา

30/05/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

56,935.00 ตกลงราคา
4,224.00 ตกลงราคา

30/05/2013 ชือวัสดุ

3,000.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
30/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,200.00 ตกลงราคา

30/05/2013 จัดจ้างหล่อรู ปบรมครู ชีวกโกมารภัจจ์ จํานวน
รายการ จ้างนายอนันต์ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที / ม.
ต.เหมืองจี อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
30/05/2013 ขอจัดซือวัสดุ (ตลับหมึก) จํานวน ตลับ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

30/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/05/2013 ชือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

15,000.00 ตกลงราคา

ฏเชียงราย

4,224.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,000.00 นาย อนันต์ แจ่มแจ้ง

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/05/2013 ซือทีสํารองไฟแบบพกพา จํานวน เครื อง
30/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณ์ จํานวน รายการ
30/05/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31/05/2013 จัดจ้างทําสือประชาสัมพันธ์(Roll-up) จํานวน
รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
31/05/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
31/05/2013 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนสามัญไกด์เชียงใหม่ คอร์ปอเรชัน
/ หมู่ ต.สุ เทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ทําเวปไซต์
ระบบ
31/05/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

31/05/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนพ
ฤษภาคม
31/05/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนพฤษภาคม
31/05/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/05/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนพฤษภาคม
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วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,285.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

งราย
4,285.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
12,000.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

2,403.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง
19,720.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญไกด์เชี
ยงใหม่

385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

1,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

2,403.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง
19,720.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญไกด์เชียงให
ม่

385.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
440.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
735.00 ร้านธนาทรัพย์
1,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/05/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือน
พฤษภาคม
31/05/2013 ขออนุญาตจ้างนายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที /
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโลห์เรซิ น
จํานวน ชุด
31/05/2013 จัดจ้างพิมพ์วุฒิบตั ร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้าเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
31/05/2013 ชือวัสดุ รายการ

31/05/2013 ขอจ้างนายประทีป แสนแก้ว

หมู่ ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย ตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ไม้
31/05/2013 ซือวัสดุ รายการ

31/05/2013 ซือวัสดุ

รายการ

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
31/05/2013 จัดซือวัสดุ (วัตถุดิบยาสมุนไพร) จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
31/05/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
31/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
370.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
12,000.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

2,928.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

370.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12,000.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา
2,928.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
10,000.00 ตกลงราคา นายประทีป แสนแก้ว

และการค้า
10,000.00 นายประทีป แสนแก้ว

29,935.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

29,935.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
4,888.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
69,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
2,760.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ

8,450.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
9,960.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

4,888.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
69,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
2,760.00 ร้านตงฮัวโอสถ

8,450.00 ร้านจุฑามาศการค้า
9,960.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/05/2013 ขอจ้างบํารุ งดูแลลิฟท์โยสาร จํานวน ตัว ๆ ละ ,

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย

บาท โดยจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนด์เซอร์ วิส
ทีอยู่ หมู่ ต.ริ มกก อ. เมือง จ. เชียงราย
31/05/2013 ขอจ้างร้าน พัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
31/05/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
31/05/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
14,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ

31/05/2013 ซือกระดาษถ่ายเอกสาร

รี ม

31/05/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/05/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป /

หมู่

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
31/05/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
31/05/2013 ขอซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

14,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
3,210.00 บริ ษทั โอทิส

เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

14,600.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

14,600.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

ย
28,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
11,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,305.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

28,400.00 บริ ษทั
พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
11,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,305.00 ร้านธนาทรัพย์

12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

2,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

4,635.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

4,635.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ จํานวน รายการ
31/05/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที

31/05/2013
31/05/2013

31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
ขอจ้างร้านไดเร็ กส์ / ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นเอกสาร
ซื อหนังสื อพิมพ์ประจําเดือนพฤษภาคม
จากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ฉบับ (ประจําวันที พ.ค. )
ขอจัดซื อวารสาร-หนังสื อพิมพ์
ประจําเดือนพฤษภาคม
จํานวน รายการ
ขอจัดซื อหนังสื อพิมพ์ เดือน พฤษภาคม
จํานวน
รายการ
ขอจัดจ้างร้านนิตินยั โฆษณา เลขที / ม. ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ผืน
ซื อวารสาร รายการ

31/05/2013
31/05/2013 ขอจ้างรายเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนท์ เชอร์วิส

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยสารประจําเดือน พฤษภาคม
2556

43,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

43,500.00 บริ ษทั

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
6,000.00 หจก. แฟนคลับ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

2,000.00 ร้านไดเร็กส์

400.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

400.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

640.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

14,000.00 ตกลงราคา ร้านนิตินยั โฆษณา
1,575.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

640.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,200.00 ร้านธนาทรัพย์
14,000.00 ร้านนิตินยั โฆษณา
1,575.00 ร้านธนาทรัพย์
1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/05/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์

31/05/2013

31/05/2013
01/06/2013
01/06/2013
01/06/2013

เซอร์ วิส หมู่ ซอย ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ตรวจเช็คและบํารุ งรักษาลิฟท์
อาคารยุพราชวิทยมงคล
ขออนุญาตจ้างนายสุ วิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(พ.ค. )
ขอจ้างนายนพดล สันธิ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / หมู่
โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
ซื อหนังสื อพิมพ์รายวันจากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยร
าชภัฏเชียงราย
ฉบับ (ประจําวันที - มิ.ย. )
ซื อวัสดุ รายการ

02/06/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
03/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
03/06/2013 จัดจ้างทํากล่องประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จ้างร้านบายฮาร์ ท มิวสิ ค แอนด์ กราฟิ กส์ / ม.
ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

8,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

8,400.00 นายนพดล สันธิ

47,430.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

47,430.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

900.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

3,750.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

3,750.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
19,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด
9,250.00 ตกลงราคา ร้าน บาย ฮาร์ท มิวสิค
แอนด์ กราฟิ กส์

คอมพิวเตอร์
10,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
19,600.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

9,250.00 ร้าน บาย ฮาร์ท มิวสิค แอนด์
กราฟิ กส์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
65,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค

03/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

8,620.00 ตกลงราคา

03/06/2013 ชือวัสดุ รายการ

3,965.00 ตกลงราคา

จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
ร้านจุฑามาศการค้า

03/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,300.00 ตกลงราคา

03/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่

2,250.00 ตกลงราคา
4,699.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
03/06/2013 จัดจ้างทําแผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน
รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
03/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

03/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
03/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
03/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

03/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
03/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

65,000.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
8,620.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,965.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,300.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
2,250.00 ร้านจุฑามาศการค้า

4,699.00 ร้านเทคโนปริ นท์
4,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

1,665.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,665.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,730.00 ตกลงราคา อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และ
แอสเซ็ตเซอรี
20,000.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์
1,605.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
48,600.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

งราย
1,730.00 อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และแอสเ
ซ็ตเซอรี
20,000.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

25,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

1,605.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
48,600.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
25,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/06/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013

จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง.จ.เชียงราย
จ้างร้านจํานงค์การช่าง
ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านสายไหม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างต่อเติมกันสาดหลังคาและเทพืนอาคารสํานักวิชาก
ารท่องเทียว
เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

03/06/2013
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
03/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
03/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งคุณนพพร วิหคน้อย / ม.

หมู่บา้ นกอบแก้ว แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
จ้างทําเครื องหมายนักศึกษา
03/06/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
04/06/2013 จ้างบดินทร์การพิมพ์ / ถนนรัตนาเขต ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์บิลแทนใบเสร็ จรับเงิน
04/06/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- มิ.ย.. )
04/06/2013 จ้างบดินทร์การพิมพ์ / ถนนรัตนาเขต ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์บิลแทนใบเสร็ จรับเงิน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
11,442.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

1,680.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,442.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

1,680.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

10,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

10,000.00 ร้านสายไหม

97,288.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

97,288.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

จ

15,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
38,400.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
88,250.00 ตกลงราคา นพพร วิหคน้อย

15,000.00 ไอเดียโซลูชนั
38,400.00 ร้านจุฑามาศการค้า
88,250.00 นพพร วิหคน้อย

39,200.00 ตกลงราคา เอส ที พี อิเล็คโทรเชิร์พ
3,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

39,200.00 เอส ที พี อิเล็คโทรเชิร์พ
3,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

9,000.00 เอพีปริ น

3,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

3,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
04/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/06/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
04/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
04/06/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
36,690.75 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

36,690.75 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
6,205.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
29,875.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ ม
3,335.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

งราย
29,875.50 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ ม
3,335.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

62,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

62,700.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

6,205.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

แอนด์ คอมพิวเตอร์
4,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
850.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
4,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
850.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

4,994.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

4,994.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
4,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

04/06/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์

มพิวเตอร์
4,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

เตอร์
4,980.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุม
04/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,450.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,450.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
49,353.75 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง

งราย
49,353.75 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช
การค้าเทรดดิ ง

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
04/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

04/06/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําตรายาง รายการ
04/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
04/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

04/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

04/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

33,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

04/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

14,300.00 ตกลงราคา

04/06/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์

16,075.00 ตกลงราคา

ประจําเดือนพฤษภาคม
จํานวน
04/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

รายการ

05/06/2013 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังระบบโทรศัพท์
จํานวน รายการ
05/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์พร้อมติดตังจํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
05/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/06/2013 จ้างร้านเอ ก๊อบปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์คู่มือ รายการ
05/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุปลูกกล้าไม้ จํานวน รายการ
05/06/2013 จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มคู่มือลงทะเบียน
แลคู่มืออาจารย์ทีปรึ กษา จํานวน รายการ
โดยจ้างร้านตังโจวการค้า ม. ต.สันโค้งน้อย
อ.เมือง จ.เชียงราย
05/06/2013 ชือวัสดุ รายการ

7,500.00 ตกลงราคา
34,000.00 ตกลงราคา

มพิวเตอร์
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
บริ ษทั ซี .อาร์ .พลาสติก
จํากัด
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

70,650.00 ตกลงราคา มันทนาผ้าม่าน
2,937.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
4,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

33,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
14,300.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

16,075.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7,500.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
34,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
70,650.00 มันทนาผ้าม่าน
2,937.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
4,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว
99,500.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

30,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว
99,500.00 ร้านตังโจวการค้า

29,665.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

29,665.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า

รไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
05/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

05/06/2013 จัดจ้างซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์จดั การศึกษา จํานวน
รายการ จ้างจ้างบริ ษทั ทวียนต์ มาร์ เก็ตติ ง จํากัด
(สาขาแม่กรณ์) / ม. ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชี
05/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
05/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
364,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง
2,105.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

10,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
364,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง
2,105.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

10,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,380.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

05/06/2013 ซือวัสดุพร้อมติดตัง จํานวน รายการ
05/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ เลขที / ม. ต.บ้านดู่

แอนด์ คอมพิวเตอร์
14,000.00 ตกลงราคา มันทนาผ้าม่าน
771.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

คอมพิวเตอร์
14,000.00 มันทนาผ้าม่าน
771.00 ร้านเทคโนปริ นท์

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
05/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

29,531.46 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
2,881.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
20,290.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
7,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

จํากัด
2,881.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
20,290.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
7,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

06/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุจาํ นวน รายการ
06/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
06/06/2013 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

06/06/2013 ปะยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส เค ยางยนต์เชียงราย เลขที
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
06/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

/ - หมู่

06/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
06/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/06/2013 ซือครุ ถณั ฑ์ตากว่
06/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
06/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
06/06/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
06/06/2013 ขอจ้างร้าน เอส พี อิเลคทริ ค ม. ถ.พหนโยธิน
ต.ริ มกก อ.เมือง ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ
จํานวน รายการ
07/06/2013 ซืออุปรกรณ์กีฬา รายการ

07/06/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที หมู่ที ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย
ติดตังระบบไฟฟ้ าเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และอาคารสํานักวิชาบัญชี

1,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

1,177.00 ตกลงราคา บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

1,177.00 บริ ษทั วาย.เอ็น.ซี (ไทยแลนด์)

(ไทยแลนด์) จํากัด
49,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
11,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
90,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

จํากัด
49,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
11,980.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
90,000.00 ร้านจุฑามาศการค้า

49,840.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
47,840.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

49,840.00 ร้านสินไพศาล
47,840.00 ร้านจุฑามาศการค้า

30,320.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

30,320.00 มณฑลการช่าง

3,638.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

3,638.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

27,600.00 ตกลงราคา นางสาววิบูลญา หัตระวี
34,465.50 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

27,600.00 นางสาววิบูลญา หัตระวี
34,465.50 นายแก้วมา รวดเร็ว

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/06/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังระบบประปาเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และอาคารสํานักวิชา
07/06/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที / บ้านดู่เมืองใหม่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําตรายาง
07/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

07/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
07/06/2013 จัดจ้างพิมพ์Booklet จํานวน รายการ
จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด วนิดาการพิมพ์ / ม.
ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
07/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นางทานตะวัน แสนพิช ทีอยู่ หมู่ที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เสื อ แกะรื อตัวอักษณ
ตัว CRU และปักตัวอักษรอีก ตัว CRRU
07/06/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ น / ม. ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล บอกทาง
ผืน
07/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

07/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
07/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

22,177.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22,177.80 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

1,240.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,240.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,966.13 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

1,872.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
3,428.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
95,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

รไฟฟ้ า
3,428.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
95,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

28,180.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

28,180.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

660.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
23,038.00 ตกลงราคา ร้านป่ ารวกค้าวัสดุ
94,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
2,870.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก

660.00 เพาเวอร์ ปริ น
23,038.00 ร้านป่ ารวกค้าวัสดุ
94,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
2,870.00 ร้านมนต์รัก

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จําวนน รายการ
07/06/2013 ซือสว่าน เครื อง
07/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
07/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายสิทธิเดช ใจจุมปา เลขที

หมู่ที
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
07/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

07/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
07/06/2013 ซือเครื องตัดกระดาษ จํานวน เครื อง
07/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
07/06/2013 ซือกล้องดิจิตอล รายการ
07/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
07/06/2013 เปลียนยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอส เค ยางยนต์เชียงราย เลขที
/ - หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
07/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

07/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

79,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพ

79,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพพลา

พลาย
1,620.00 ตกลงราคา ร้านป่ ารวกค้าวัสดุ
1,170.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
518.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

ย
1,620.00 ร้านป่ ารวกค้าวัสดุ
1,170.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
518.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา

5,686.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,686.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,600.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
1,428.45 ตกลงราคา โรงกลึง จุงศักดิ บริ การ

งราย
15,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,600.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

6,980.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
4,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

1,428.45 โรงกลึง จุงศักดิ บริ การ
6,980.00 ร้านมนต์รัก
4,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
56,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

โนคอม
56,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,957.90 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

4,952.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ ทีอยู่ / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําดอกไม้ประกอบการใช้หอ้ งประชุม
08/06/2013 จ้างร้านบ้านดู่เมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
08/06/2013 จ้างร้านไอแอมกราฟฟิ ค ม. ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย ทําซี ดีคู่มือนักศึกษา จํานวน ชุด
08/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

08/06/2013 จ้างร้านเวบเบอร์ก

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
08/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
09/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
09/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายพงศ์ธร เชือมสกุล ทีอยู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างซ่ อมเครื องตัดหญ้า หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
08.003.000002/48
10/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

10/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

หมู่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

16,600.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

11,900.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

11,900.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

18,720.00 ตกลงราคา ร้าน ไอ แอม กราฟฟิ ค

18,720.00 ร้าน ไอ แอม กราฟฟิ ค

17,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

17,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
8,105.00 ตกลงราคา ร้านเวบเบอร์ก

าย
8,105.00 ร้านเวบเบอร์ก

9,080.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

9,080.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

แอน
295.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
8,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

รไฟฟ้ า
8,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

1,020.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

1,020.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

65,100.00 ตกลงราคา นางทานตะวัน แสนพิช
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

295.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

65,100.00 นางทานตะวัน แสนพิช
84,981.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
10/06/2013 ซือพวงหรี ดดอกไม้สด จํานวน รายการ
10/06/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ จัดทําวารสารสังคมศาสตร์ วิชาการ ปี ที
ฉบับที
10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

10/06/2013 ขอจ้างติดตังม่านปรับแสงห้องรองอธิการบดี โดยจ้าง
ร้านเชียงรายผ้าม่าน เลขที / ม. ต.ท่าสุ ด อ.เมือง
จ.เชียงราย
10/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

10/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
10/06/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น / ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย ทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั อินเตอร์เนชันแนล

60,000.00 บริ ษทั อินเตอร์เนชันแนล

คอนเน็ค เทรด จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ศรี วรรณ ฟลาวเวอร์
50,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด

คอนเน็ค เทรด จํากัด
1,000.00 ศรี วรรณ ฟลาวเวอร์
50,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

3,294.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
245.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,294.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
245.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,750.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

งราย
3,750.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน

56,466.40 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

56,466.40 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
43,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
3,300.00 ตกลงราคา นางสาวทิพย์วลั ย์ ศรี พรม
15,241.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ทยาลัย
43,500.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
3,300.00 นางสาวทิพย์วลั ย์ ศรี พรม

3,937.50 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

15,241.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

3,937.50 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
10/06/2013 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
10/06/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
44,130.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
4,550.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์

44,130.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
4,550.00 โยคอมพิวเตอร์
435.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส

3,225.00 ตกลงราคา

10/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

4,002.00 ตกลงราคา

10/06/2013 ขอซือวัสดุ

2,850.00 ตกลงราคา

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/06/2013 จ้างนายขวัญใจ เรื อนคํา ม ต.นางแล อ.มือง
จ.เชียงราย
ทําประตูฟุตบอล(โกลหนู)
และทําเสาและตาข่ายเทเบิลเทนนิส
10/06/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/06/2013 ขอซือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิการจาก ทีทีเค
ซายเอนซ์ จํากัด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

435.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

10/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
10/06/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง

ราคาทีเสน

3,225.00
4,002.00
2,850.00

650.00 ตกลงราคา
15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

650.00
15,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

46,500.00 ตกลงราคา นายขวัญใจ เรื อนคํา

46,500.00 นายขวัญใจ เรื อนคํา

25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

25,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11,064.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทีทีเค ซายเอนซ์

11,064.00 บริ ษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด

จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/06/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที

หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- มิ.ย.. )
10/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/06/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
10/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
10/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
10/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/06/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
11/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์ ทีอยู่ / หมู่บา้ นสิ นธานีโครงการ
ซ. ต.บ้านดู่ อ.เมือง พิมพ์ใบสั งอาหาร
11/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

11/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
11/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านรวมศิลป์ โฆษณา ทีอยู่ ม.
ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 เอพีปริ น

11,969.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

11,969.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
840.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
930.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

งราย
840.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
930.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
12,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

19,688.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

19,688.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร

ยโปรเฟสชันแนล
14,325.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
5,060.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

เฟสชันแนล
14,325.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
5,060.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

9,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

9,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
5,562.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,938.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

5,562.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

1,750.00 ตกลงราคา รวมศิลป์ โฆษณา

1,750.00 รวมศิลป์ โฆษณา

งราย
6,938.00 ร้านเทคโนปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
11/06/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจากร้านนายฉัตรชัย
ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
56130
11/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านมณฑล การช่าง ทีอยู่ หมู่
บ้านสันตาลเหลือ (ติดสถานนีวิทยุ สวท.) ตําบลริ มกก
อําเภอเมือง จ.เชียงราย
เปลียนแบตเตอร์ รี
11/06/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม
11/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

11/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านอินเตอร์คอม เลขที

/ หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องดนตรี
จํานวน รายการ
11/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายสิทธิเดช ใจจุมปา เลขที หมู่ที
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
11/06/2013 จ้างทําป้ ายไวนิล ร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
11/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
11/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

11/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
28,200.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28,200.00 ร้านจุฑามาศการค้า
3,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,800.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

3,800.00 มณฑลการช่าง

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

2,414.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,414.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา อินเตอร์คอม

งราย
2,000.00 อินเตอร์คอม

982.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา
2,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

982.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา
2,400.00 เพาเวอร์ ปริ น

99,705.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

99,705.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
1,625.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

งราย
3,990.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

1,625.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

11/06/2013 จ้างทําสือโปโล ร้านโมเดิร์น แอ็ค

/
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ทางเข้าสนามกีฬา (ตึกขาว)
ถนนหนองบัว ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
11/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

11/06/2013 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศและเติมนํายาเครื องปรับอา
กาศ
แอร์ เซอร์ วิส / - ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
11/06/2013 ขอนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/06/2013 จ้างร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย เปลียนถ่ายนํามันเครื องรถตู ้ นข
เชียงราย
11/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

11/06/2013 จ้างทําสติ กเกอร์ ร้าน ทําไม กรอบรู ป ทีอยู่

หมู่

ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จํานวน รายการ
11/06/2013 ขอจ้างร้านนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
11/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

11/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,200.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอ็ค

11,200.00 ร้านโมเดิร์นแอ็ค

14,750.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไออาร์ซี

14,750.00 บริ ษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์

เทคโนโลยีส์ จํากัด
3,450.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

จํากัด
3,450.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

9,095.00 ตกลงราคา ร้าน ช.เคมีภณั ฑ์
1,160.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

9,095.00 ร้าน ช.เคมีภณั ฑ์
1,160.00 มณฑลการช่าง

18,220.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

800.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ
17,772.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

18,220.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
1,000.00 ร้านทําไม

800.00 นายนพดล สันธิ
17,772.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

11/06/2013 ขอจ้างร้านนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
11/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013
12/06/2013

ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน

ตัว

ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน

รายการ

ขอจ้าง หจก.สมาร์ ท ทีแอนเอ็น อินเตอร์ ปริ นท์
/ ซ. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
12/06/2013 จ้างทําป้ ายไวนิล ร้าน ทําไม กรอบรู ป ทีอยู่
หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
12/06/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

12/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านตังโจวการค้า ทีอยู่

หมู่

ต.สันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําเอกสารรายวิชาอัลกอรึ ทึมและการเขียนผังงาน
12/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายสมาน ปันตัน เลขที หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
สู บสิ งปฏิกูลจากท่อนําทิ ง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/06/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
12/06/2013 ขอซือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,756.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,756.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

19,270.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

19,270.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
12,000.00 ตกลงราคา นางอุไรภรณ์ เลารุ จิราลัย

งราย
4,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย
12,000.00 นางอุไรภรณ์ เลารุ จิราลัย

17,500.00 ตกลงราคา ทรัพย์สุขสมบูรณ์
12,330.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

17,500.00 ทรัพย์สุขสมบูรณ์
12,330.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
240.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

7,170.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
22,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน
1,295.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
21,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

240.00 ร้านทําไม
7,170.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
22,000.00 ร้านตังโจวการค้า
4,800.00 นายสมาน ปันตัน
1,295.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
21,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

12/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

13,670.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

12/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
12/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/06/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน
คัน โดย บริ ษทั ไทยประกันภัยจํากัด (มหาชน)
สาขาเชียงราย / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
12/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน
)

จํากัด
61,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที เอ็ม เค เทรดดิ ง
จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา นางสาวแสงจันทร์
จันทรา
1,996.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
69,643.41 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,670.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

61,000.00 บริ ษทั ที เอ็ม เค เทรดดิ ง จํากัด
5,000.00 นางสาวแสงจันทร์ จันทรา
1,996.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
69,643.09 บริ ษทั ไทยประกันภัย
จํากัด(มหาชน)

13,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

13,500.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
11,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

11,200.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังเครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์
12/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

13,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่

13,500.00 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)

12/06/2013 ขอจ้างร้านไดเร็กส์

(ประเทศไทย) จํากัด
11,300.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์

จํากัด
11,300.00 ร้านไดเร็กส์

12/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน ธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที

/

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
พิมพ์สมุดโน๊ตและใบปลิว จํานวน รายการ
12/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

9,529.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน

9,529.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

8,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
4,087.40 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ

8,600.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
4,087.40 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

13/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านโยคอมพิวเตอร์ ทีอยู่ /

ฟ้ า
1,320.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์

1,320.00 โยคอมพิวเตอร์

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

4,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมคอมพิวเตอร์
13/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ น / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง บริ ษทั แอ็ด อัพ แอ็ด จํากัด ทีอยู่
ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุ งเทพฯ
ตัดเสื อนักศึกษาพร้อม CRRU
13/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

13/06/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จ้าง หจก. เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย / หมู่
ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องพิมพ์สาํ เนา ริ โซ่ จํานวน เครื อง
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

13/06/2013
ํ าเกณฑ์ รายการ
13/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

66,840.00 ตกลงราคา บริ ษทั แอ็ด อัพ แอ็ด

66,840.00 บริ ษทั แอ็ด อัพ แอ็ด จํากัด

จํากัด

7,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

7,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,066.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
1,066.00 ร้านโมโนคอม

2,782.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็น

2,782.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกสเซ็นเตอร์

เตอร์

เชียงราย

4,200.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

4,200.00 เค แอล บี ซัพพลาย

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

4,000.00 ร้านสายไหม

4,190.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
8,890.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

4,190.00 ร้านจุฑามาศการค้า
8,890.00 ร้านจุฑามาศการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/06/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
แก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัอข้อง ภายใน มร.ชร.
ให้สามารถใช้งานได้ดีตามปรกติ
13/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

13/06/2013 ขอซือวัสจํานวน รายการ
13/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
13/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
13/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศพร้อมติดตัง จํานวน
รายการ
13/06/2013 จ้างร้านเชียงรายผ้าม่าน / ม. ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงรายติดตังม่านปรับแสงพร้อมรางจํานวน ชุด
13/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

7,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
814.54 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
4,480.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

งราย
814.54 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
4,480.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

257.62 ตกลงราคา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

1,372.80 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
2,070.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด
3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
7,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า

57,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
56,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
61,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

43,150.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผ้าม่าน
7,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

257.60 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

1,372.80 ร้านทวีสินการเกษตร
2,070.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
3,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
7,000.00 ร้านจุฑามาศการค้า
57,000.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
56,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
61,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

43,150.00 ร้าน เชียงรายผ้าม่าน
7,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
199.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

14/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

34,870.00

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

39,200.00

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,850.00

14/06/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

28,845.00

าย
ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
ตกลงราคา บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์
จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,600.00
26,000.00
4,990.00
4,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

14/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/06/2013 จัดซือวัสดุหนังสือ จํานวน รายการ

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/06/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/06/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างดูดส้วม
14/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

23,000.00
98,725.00

ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์
เค แอล บี ซัพพลาย
ร้านเอเซี ยอิเล็กทรอนิคส์
นางฉัตรประภา เตชะอิง

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน
30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

199.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23,000.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
98,725.00 บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์
จํากัด
34,870.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
39,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
4,850.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

28,845.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
1,600.00
26,000.00
4,990.00
4,000.00

ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์
เค แอล บี ซัพพลาย
ร้านเอเซี ยอิเล็กทรอนิคส์
นางฉัตรประภา เตชะอิง

6,400.00 นายสมาน ปันตัน
29,928.80 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/06/2013 ขอจัดจ้างร้านบ้านดู่ดีไซน์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

/ หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ขนาด *
ซม. รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน ตัว
14/06/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

14/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
14/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน

รายการ

14/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ น / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/06/2013 จัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์พร้อมภาพติดโฟมบอร์ด จํานวน
รายการ จ้างบริ ษทั โฟรื ดี ซัพพลาย จํากัด / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
15/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,400.00 ตกลงราคา บ้านดู่ ดีไซน์

2,500.00
1,100.00
3,000.00
57,749.05

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์

ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
20,100.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
26,623.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,538.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

24,950.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์
1,104.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,400.00 บ้านดู่ ดีไซน์

2,500.00
1,100.00
3,000.00
57,749.05

ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์

ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
20,100.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26,623.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,538.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
24,950.00 เค แอล บี ซัพพลาย

2,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์
1,104.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
42,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

5,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
42,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/06/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
16/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตลแะร้านค้า
เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน ชุด
16/06/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- มิ.ย.. )
16/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

17/06/2013 ซือเครื องคอมพิวเตอร์สาํ หรับสํานักงาน จํานวน
เครื อง
17/06/2013 ขอจ้างร้านพาวเวอร์ปริ น / หมู ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ปริ นป้ ายพร้อมติดตัง
จํานวน ป้ าย
17/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรังปรุ งห้องประชุมและห้องเตรี ยมอาหารอาคารราช
ภัฏอินน์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,919.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น
1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
12,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

87,089.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

900.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,919.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,000.00 ร้านสายไหม

1,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

9,000.00 เอพีปริ น
1,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
12,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
9,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

87,089.50 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

17/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายมงคล สุริยะสิริกุล เลขที ม.
ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
ทําประตูบานเพียมห้องอาหารบัวตอง
17/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
17/06/2013 จ้างนายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศ
รายการ
17/06/2013 ขอจ้างหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปริ นเตอร์
หมายเลข มรช. - . .
/ จํานวน
รายการ
17/06/2013 ซ่อมแซมตูส้ าขาโทรศัพท์ โดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เชียงราย คอมมูนิเคชัน ซี สเต็ม / หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย
17/06/2013 จ้างร้าน demon station 3/15 ถ.รัตนโดสินทร์ ต.ศรี ภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทําซี ดีเพลงมหาวิทยาลัย จํานวน
แผ่น
17/06/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน เลขที หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายลับกรรไกรตัดไหม
ํ าเกณฑ์ รายการ
17/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/06/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน

รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

94,172.40 ตกลงราคา นายมงคล สุริยะสิริกุล

94,172.40 นายมงคล สุริยะสิริกุล

15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
44,000.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

15,000.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
44,000.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

748.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยคอมมูนิเคชัน

96,000.00 ตกลงราคา demon station
800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

748.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

2,033.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม
มูนิเคชัน

96,000.00 demon station
800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน

7,216.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

7,216.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
21,079.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
21,079.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
17/06/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ
17/06/2013 ซือวัสดุ

รายการ

17/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
17/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

1,770.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,950.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,550.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
11,781.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
1,950.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,550.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
11,781.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,290.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,290.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา สายชลการช่าง

งราย
6,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
4,867.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
11,370.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

6,000.00
4,867.00

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

11,370.00

17/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,620.00

ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
17/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,770.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
17/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
17/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/06/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดยสายชลการช่าง

ราคาทีเสน

28,300.00

9,330.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(
จํากัด

)

10,620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
28,300.00 สายชลการช่าง

9,330.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

17/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,715.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

17/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/06/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

13,810.00
1,080.00

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

7,640.00

17/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

47,404.00

17/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

26,232.20

17/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

1,817.00

17/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

7,765.00

17/06/2013 ขอซือวัสดุจากร้านสบายอินเตอร์เน็ตเลขที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
17/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
17/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

/ ม.

3,670.00
29,100.00

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

8,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค
จํากัด
8,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
13,524.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,715.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,810.00 ร้านสวนธรรมรักษา
1,080.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7,640.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
47,404.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26,232.20 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
1,817.00
7,765.00
3,670.00
29,100.00

เซ็นเตอร์ จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

8,700.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด
8,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
13,524.00 บริ ษทั ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์พร้อมติดตัง จํานวน
17/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
18/06/2013 ขออนุญาตจ้างนาย พัฒ ดอนลาว บ้านเลขที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมบํารุ งห้องนําและสุ ขภัณฑ์ในห้องนํา
18/06/2013 ซือนําแข็ง กระสอบ

/

18/06/2013 เช่าเครื องเสียง จาก เอ.อาร์ โปรเจค /ม.
บ้านห้วยเคียน อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย ชุด
18/06/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําสายสะพายการประกวด ชุด
18/06/2013 จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้ตกแต่งเวที ชุด
18/06/2013 ซือวัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน รายการ

18/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/06/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/06/2013 จ้างร้านถนัดก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
18/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู่ /
หมู่
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
รภ.ชร. . . และมรช. . .
/

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,000.00 ตกลงราคา มันทนาผ้าม่าน

9,000.00 มันทนาผ้าม่าน

19,960.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

19,960.00 นายพัฒ ดอนลาว

2,400.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
29,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ โปรเจค

2,400.00 ร้านตูบสิงห์
29,800.00 ร้าน เอ.อาร์ โปรเจค

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

1,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

4,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

1,890.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,890.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,390.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
24,610.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
9,888.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

3,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

งราย
2,390.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย
24,610.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
9,888.00 ร้านถนัดก๊อปปี

3,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18/06/2013 ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ จํานวน เครื อง โดย

22,791.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

22,791.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

ร้านเอส พี อิเลคทริ ค เลขที / ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
18/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องปรุ งและเครื องดืม

50,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

49,981.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/06/2013 ขออนุญาตจ้างนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม.
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013

ต.เจริ ญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
จัดจ้างทําผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตัง จํานวน
รายการ จ้างร้านเวส / ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
ขอจ้างร้านชาตรี ศิลป์ / ถ.สันคอกช้าง รอบเวียง
เมือง เชียงราย จัดทําป้ ายสติ กเกอร์ ฟิวเจอร์ บอร์ ด
ขนาด * . เมตร จํานวน รายการ
จ้างถ่ายเอกสาร ร้านนายฉัตรชัย ธนะสงข์ ม.
ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ขออนุมตั ิจา้ งห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สมาร์ ท ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์ เลขที /
หมู่บา้ นสิ นธานีโครงการ ซ. ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
พิมพ์ใบแจ้งหนี

าย
2,150.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
8,034.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

23,040.00 ตกลงราคา ร้านเวส

2,150.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
8,034.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
3,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

23,040.00 ร้านเวส

1,800.00 ตกลงราคา ร้านชาตรี ศิลป์

1,800.00 ร้านชาตรี ศิลป์

5,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

5,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

2,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

2,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
18/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
18/06/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013

จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ รายการ
ขออนุมตั ิจา้ งนายมงคล สุ ริยะสิ ริกุล เลขที ม.
ต.ป่ าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย
ทําประตูบานเพียมห้องอาหารบัวตอง
จัดทําป้ ายต้อนรับคณะกรรมการลงพืนทีพร้อมติดตัง
จํานวน รายการ ป้ าย จาก ร้านเอ.อาร์ มีเดีย /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง ร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่ที ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทําธง ผืน
จ้าง ร้านเพาเวอร์ ปริ น / ม. ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายฉากเวที ขนาด
* เมตร ผืน
จัดทําเอกสารประกอบผลการดําเนินงานชมรมทูบีฯ
จํานวน เล่ม จาก ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์ /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,035.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,035.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
29,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
15,502.00 ตกลงราคา บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
5,515.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

งราย
29,600.00 บริ ษทั ชาวสวน(

98,149.28 ตกลงราคา นายมงคล สุริยะสิริกุล

98,149.28 นายมงคล สุริยะสิริกุล

) จํากัด

15,502.00 บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
5,515.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,750.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

5,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

8,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

7,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

7,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

8,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

19/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
19/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
19/06/2013 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานทูบีนมั เบอร์วนั จาก
น.ส.จิตติญา ดอนชัย ม. ต.ป่ าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
19/06/2013 จ้าง นายขวัญใจ เรื อนคํา ม ต.นางแล อ.มือง
จ.เชียงราย จัดทําบล๊อกอุปกรณ์ฉากเวที ขนาด
( * * ซม.) อัน
19/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
19/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
19/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/06/2013 จ้างตัดเลือโปโลตัดต่อ สี ร้านโมเดิร์น แอ็ค
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ทางเข้าสนามกีฬา (ตึกขาว)
ถนนหนองบัว ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
19/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

/

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

16,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด
46,483.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
20,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชัย

คอมพิวเตอร์ จํากัด
46,483.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

7,500.00 ตกลงราคา นายขวัญใจ เรื อนคํา

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
20,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชัย

7,500.00 นายขวัญใจ เรื อนคํา

20,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
47,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

20,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
47,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,900.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,055.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
9,240.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอ็ค

งราย
5,900.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,055.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
9,240.00 ร้านโมเดิร์นแอ็ค

40,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

40,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

19/06/2013 ขออนุญาติซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
19/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
19/06/2013 จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการวันมัคคุเทศก์ไทย
โดยร้านดินสอสี / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
19/06/2013 ขอจ้างร้านวินยั อิเล็กทรอนิกส์ / ม.
บ้านเมืองใหม่ ต.บ้านดู อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ตแู ้ อมป์ กีตา้ จํานวน รายการ
19/06/2013 จัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการ

19/06/2013 จ้างบร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/06/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
20/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

20/06/2013 ซือวัสดุสอบ รายการ
20/06/2013 จัดจ้างทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ จ้างร้านโฟร์ดี
ซัพพลาย จํากัด / - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
20/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

942.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
56,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,700.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

650.00 ตกลงราคา ร้านวินยั อิเล็กทรอนิกส์
1,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
9,050.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
10,580.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
30,013.50 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่
(ประเทศไทย) จํากัด
580.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

40,220.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

942.00 ร้านทวีสินการเกษตร
56,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,700.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
3,000.00 ร้านดินสอสี

650.00 ร้านวินยั อิเล็กทรอนิกส์
1,200.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
9,050.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
10,580.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์
30,013.50 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด
580.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

40,220.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/06/2013 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ เลขที

ม.

99,930.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

99,930.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งพืนทีใต้ถุนห้องพะยอม จํานวน งาน
20/06/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
20/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,440.00 ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,440.00 กองทุนสวัสดิการ

20/06/2013 จ้างร้านโมโนคอม เลขที

กรมบัญชีกลาง
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

กรมบัญชีกลาง
5,000.00 ร้านโมโนคอม

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

/ ม. ต.านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมทํารู ปเล่ม รายการ
20/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

เกือกูลธุรกิจ

20/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน

18,900.00 ตกลงราคา

รายการ
20/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

47,800.00 ตกลงราคา

20/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,980.00 ตกลงราคา

20/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,410.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
20/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

13,290.00 ตกลงราคา

20/06/2013 จ้างทําป้ าย และ เอกสารประชาสัมพันธ์ จํานวน

54,850.00 ตกลงราคา

รายการ โดยจ้าง บ.โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

/-

ฏเชียงราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
บริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย
จํากัด

งราย
18,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
47,800.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,980.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,410.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,290.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
54,850.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013

อินเตอร์ ปริ นท์ เลขที / หมู่บา้ นสิ นธานีโครงการ
ซ. ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง ชร. พิมพ์ใบสั งขาย
ขอจ้างร้านประวิทย์ การช่าง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมแซมและเปลียน รถจักรยานยนต์
Honda ทะเบียน กขษ จํานวน รายการ
จ้างร้านเพาเวอร์ ปริ นท์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์
จ้างร้านสไตล์อิฟอ๊อฟ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําดอกไม้ จํานวน รายการ
จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําดอกไม้ตกแต่งสถานที ชุด
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหมการค้า ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ

20/06/2013
20/06/2013 จ้างร้านดาหลา ดอกไม้สด (เบิ ม น้าแจ๋ ว)

ตลาดศิริกรณ์ เทศบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําพานไหว้ครู
20/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
20/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายพิชยั วาดเพชร เลขที
ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยีขัน เชตบางพลัด กรุ งเทพฯ ทําเนคไท
21/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
1,040.00 ตกลงราคา ร้านประวิทย์ การช่าง

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

1,040.00 ร้านประวิทย์ การช่าง

6,840.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

6,840.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,300.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

1,300.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

5,250.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

5,250.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,500.00 ร้านสายไหม

3,000.00 ตกลงราคา นางนิออน ทาสุรินทร์
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

3,000.00 นางนิออน ทาสุรินทร์
5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสหสังฆภัณฑ์
35,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั วาดเพชร
1,800.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

5,000.00 ร้านสหสังฆภัณฑ์
35,000.00 นายพิชยั วาดเพชร
1,800.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/06/2013 จ้างทําบายศรี สู่ขวัญพร้อมเครื องสู่ขวัญแบบล้านนา
โดยนายเรื องวิทย์ วิยะเทน หมู่ ต.แม่ขา้ วต้ม
อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/06/2013 จ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายเปลียนโช๊คประตูบานสวิงบน
21/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
21/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
21/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

21/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จําวนน รายการ
21/06/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
21/06/2013 จ้าง หจก.เกือกูลธุรกิจ ม. ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําความสะอาดพืนห้อง รายการ
21/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา นายเรื องวิทย์ ริ ยะเทน

5,000.00 นายเรื องวิทย์ ริ ยะเทน

3,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,850.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,800.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
1,850.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

3,000.00
68,750.00
7,920.00
55,900.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
เค แอล บี ซัพพลาย
ร้านจุฑามาศการค้า

บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
1,485.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
59,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพ
พลาย
26,550.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

27,550.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ
500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

3,000.00
68,750.00
7,920.00
55,900.00

ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
เค แอล บี ซัพพลาย
ร้านจุฑามาศการค้า

บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
1,485.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
59,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพพลา
ย
26,550.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

27,550.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/06/2013 ซือพัดลมติดผนังจํานวน
ตัวพร้อมติดตังจากร้านเคแอลบีซัพพลาย / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
21/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

19,600.00 เค แอล บี ซัพพลาย

497.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

497.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

27,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

21/06/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิมพ์ป้ายไวนิล รายการ
21/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

6,884.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ํ าเกณฑ์ รายการ
21/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
21/06/2013 ขอจ้าง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมปริ นเตอร์
จํานวน รายการ
21/06/2013 จ้างเหมาตกแต่งทําบายศรี สู่ขวัญ จํานวน รายการ
จากร้าน อุดมดอกไม้สด (ทิพย์) / ตลาดศิริกรณ์
อ.เมือง จ.เชียงราย
21/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19,600.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

จํากัด
29,515.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

21/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

ฏเชียงราย
4,490.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ ก คาเมร่ า จํากัด
25,800.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก

880.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

27,000.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
29,515.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

6,884.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,490.00 บริ ษทั บิ ก คาเมร่ า จํากัด
25,800.00 ห้องภาพมนต์รัก

880.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

2,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

17,000.00 ตกลงราคา นางศรี จนั ทร์ เวียงคํา
3,600.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

17,000.00 นางศรี จนั ทร์ เวียงคํา
3,600.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

4,340.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

4,340.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

21/06/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์พร้อมค่าแรง จํานวน

เซ็นเตอร์
4,500.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

เซ็นเตอร์
4,500.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

รายการ โดยจ้าง พีระยุทธ แก้วกิริยา
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
21/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,973.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,973.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

/

21/06/2013 จะจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้าเลขที / ม.

3,500.00 ตกลงราคา

ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อมคอมพิวเตอร์
21/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

8,940.00 ตกลงราคา

21/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุเครื องดืม

7,112.00 ตกลงราคา

21/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

1,000.00 ตกลงราคา

ม. ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
21/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
21/06/2013 จัดซือของทีระลึกให้คณะกรรมการตัดสิน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ผืน
21/06/2013 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังสายโทรศัพท์ภายในเพิ มเติม จํานวน งาน
21/06/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที
หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

ฏเชียงราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บริ ษทั ซี ทีไอ แอนด์
ซายน์ จํากัด
บริ ษทั เสริ มสุ ข
จํากัด(มหาชน)
ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
8,940.00 บริ ษทั ซีทีไอ แอนด์ ซายน์
จํากัด
7,112.00 บริ ษทั เสริ มสุข จํากัด(มหาชน)

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,100.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,000.00 ไอเดียโซลูชนั
2,100.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
7,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

7,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

738.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

738.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ กีฬา จํานวน รายการ

2,450.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต

2,450.00 บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จํากัด

22/06/2013 จ้างเหมาตกแต่งทําบายศรี สู่ขวัญ จํานวน รายการ

จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)

2,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) / ตลาดศิริกรณ์
อ.เมือง จ.เชียงราย
22/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

23/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
2,486.00 ตกลงราคา

24/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

2,500.00 ตกลงราคา

24/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

13,910.00 ตกลงราคา

24/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

11,700.00 ตกลงราคา

24/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,000.00 ตกลงราคา

24/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
24/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

97,300.00 ตกลงราคา

าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั เวทอะกริ เทค
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดจิมมีซัพ
พลาย
ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์

7,400.00 ตกลงราคา
3,245.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

84,942.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,486.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
2,500.00
13,910.00
11,700.00
8,000.00

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

97,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพพลา
ย
7,400.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
3,245.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

24/06/2013

6,461.73 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย

6,461.73 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

24/06/2013
24/06/2013
24/06/2013

ม. ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ซื อวัสดุใช้เป็ นของรางวัลในวันสุ นทรภู่ จํานวน
รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านสุ ธรรมเซอร์ วิส หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมประตูรางเลือน
บาน
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

24/06/2013 ขอซือวัสดุ-อุปกรณ์เครื องเขียน
จากร้านเชียงรายเครื องเขียน จํานวน รายการ
24/06/2013 ขอซือวัสดุหอ้ งปฏิบตั ิกาแรละโรงเรื อนอนุบาล
รายการ
24/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

24/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
24/06/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
24/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

จํากัด

5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,700.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส

งราย
7,700.00 สุธรรมเซอร์วิส

20,023.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

20,023.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์

เซ็นเตอร์ จํากัด
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

เซ็นเตอร์ จํากัด
30,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว

30,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,801.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค

2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,801.20 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแซค ซายน์

ซายน์ เอ็น
1,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
60,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด

เอ็น
1,000.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

60,000.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

24/06/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดยมณฑลการช่าง

11,765.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

11,765.00 มณฑลการช่าง

เลขที ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
24/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14,350.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

14,350.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

ํ าเกณฑ์ รายการ
24/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

11,748.60 ตกลงราคา

24/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

38,700.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
24/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,400.00 ตกลงราคา

24/06/2013 จ้างหจก.มิวนิคซัพพลาย เลขที

1,200.00 ตกลงราคา

/ ม.
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข . .
/
จํานวน ครัง
24/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายกาล ศรี เวียน ทีอยู่ / หมู่ที
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตัดสติ กเกอร์ ตามแบบ
24/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

25/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/06/2013 จ้างติดตังประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียมสีอบขาว
จากร้านเชียงของอลูมิเนียม เลขที
บ้านนําม้าใต้หมู่ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํากัด
ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย

11,748.60 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า
38,700.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
2,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย

2,100.00 ตกลงราคา นางสาวอัมภา อินทรี ย ์

2,100.00 นางสาวอัมภา อินทรี ย ์

1,899.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,899.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
38,762.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
22,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม

งราย
38,762.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
22,100.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/06/2013 ซือวัสดุ

รายการ

25/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
25/06/2013 ขอซือนํามันเชือเพลิง จํานว น . ลิตร

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,888.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
16,538.00 ตกลงราคา
500.00 ตกลงราคา

25/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,185.00 ตกลงราคา

25/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,200.00 ตกลงราคา

25/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า ทีอยู่
/ หมู่ ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงราย ทําบัตร
เข้า-ออก รายการ
25/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
25/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
25/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

11,250.00 ตกลงราคา

าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,888.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16,538.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
500.00
4,185.00
1,200.00
11,250.00

งราย
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,848.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,848.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

25/06/2013 ขออนุญาตจ้างนายนรากร ธาตุจนั ทร์

48,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,000.00 ตกลงราคา นายนรากร ธาตุจนั ทร์

48,000.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
1,000.00 นายนรากร ธาตุจนั ทร์

ทีอยูเ่ ลขที / หมู่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง ออกแบบตราสัญลักษณ์
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย งาน
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
25/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18,086.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

18,086.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

25/06/2013 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง

4,512.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

4,512.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
25/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

7,374.44 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

7,374.44 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

25/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
25/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง บริ ษทั ซี.อาร์พลาสติก ทีอยู่ หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําฉลากยีห้อตราสิ นค้า นําดืมราชภัฏ
25/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
25/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

25/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
25/06/2013 จ้างร้าน เพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําการล้างเครื องปรับอากาศ
และเติมนํายา จํานวน รายการ
25/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

26/06/2013 จ้างร้านโชคดีโทรศัพท์

/ ถ.ศรี เกิด อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างซ่ อมโทรศัพท์ รายการ
26/06/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/06/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

สงการไฟฟ้ า
471.00 ตกลงราคา บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด
21,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด

รไฟฟ้ า
471.00 บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด
21,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

19,810.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
4,990.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพ

19,810.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
4,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพพลา

พลาย
55,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ประจักษ์พานิช
800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

ย
55,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ประจักษ์พานิช
800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

77.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

77.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
17,300.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

เตอร์
17,300.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหสังฆภัณฑ์
2,400.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

2,000.00 ร้านสหสังฆภัณฑ์
2,400.00 ร้านเทคโนปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/06/2013 จัดจ้างทําตรายาง จํานวน รายการ จ้างร้านจํานงค์
การช่าง เลขที
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์พดั ลมโคจร จํานวน
26/06/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
26/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/06/2013 จ้างร้านป้ ายนางแล

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายคณะครุ ศาสตร์
26/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/06/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
26/06/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
26/06/2013 จัดจ้างตัดเย็บผ้าประกอบการเรี ยนการสอน จํานวน
รายการ จ้างนางสาวอุษาพร ธนะสิ ทธิประเสริ ฐ เลขที
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,660.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
11,350.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
780.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,660.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
11,350.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
780.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

10,710.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

10,710.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

จํากัด
7,770.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
13,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

จํากัด
7,770.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
13,000.00 ร้านป้ ายนางแล

3,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,955.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,955.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
53,383.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,200.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

งราย
53,383.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,200.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

3,000.00 ตกลงราคา นางสาวอุษาพร
ธนาสิ ทธิประเสริ ฐ

3,000.00 นางสาวอุษาพร
ธนาสิ ทธิประเสริ ฐ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

26/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ฏเชียงราย
1,200.20 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย
3,110.00 ตกลงราคา ขวัญชนก
6,520.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

งราย
1,200.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย
3,110.00 ขวัญชนก

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/06/2013 จัดซือวัสดุ (วัตถุดิบยาสมุนไพร) จํานวน รายการ
26/06/2013 ซือวัสดุงานวิชาการ จํานวน รายการ

4,080.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
2,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

4,080.00 ร้านตงฮัวโอสถ
2,500.00 บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

จํากัด
ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
14,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย
5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

26/06/2013 จัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/06/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/06/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

14,970.00
5,000.00

27/06/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

38,448.00

27/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

// ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
27/06/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

27/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
27/06/2013 จ้างร้านณัฐมอเตอร์แอร์

/ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายเติมนํายาแอร์ รถตูท้ ะเบียนนข เชียงราย

3,940.00

6,520.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

38,448.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,940.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,914.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,914.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
872.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
1,500.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

งราย
872.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
1,500.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

27/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
27/06/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
27/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
27/06/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ เลขที

/

หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังตาข่ายกันภายในโรงยิมเนเซี ยม
27/06/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
27/06/2013 จ้างนายพิษณุ มณีวรรณ ม. ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที
27/06/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

27/06/2013 ซือวัสดุร่ม จํานวน รายการ
27/06/2013 ขออนุญาติจดั ซือวัสดุ-อุปกร์ กีฬา จํานวน รายการ
28/06/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้า เลขที / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
28/06/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์การทดสอบ OIT/EIT จํานวน
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,009.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

10,009.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
7,600.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
20,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
50,220.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

สุ ขภัณฑ์
7,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
20,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
50,220.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,500.00 ตกลงราคา นายพิษณุ มณีวรรณ

1,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,500.00 นายพิษณุ มณีวรรณ

615.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
1,300.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

615.00 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
1,300.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
3,550.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขี
ยน)
19,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

13,220.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์

จํากัด(มหาชน)
3,550.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครื องเขียน)

19,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

13,220.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/06/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/06/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/06/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ชุด
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิจดั ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

28/06/2013
28/06/2013 ซือวัสดุ

รายการ

28/06/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/06/2013 จ้างร้ายตังหลัก ก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ..เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/06/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
28/06/2013 จ้างร้านตังหลัก / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,080.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
16,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,990.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,080.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
16,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,990.00 ร้านสายไหม

18,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

18,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,256.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,256.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

48,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

48,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

าย
1,540.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
5,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
25,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,590.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,540.00
5,500.00
25,400.00
1,590.00

500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,117.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,117.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/06/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
28/06/2013 ขออนุญาตซือปุ๋ ยอินทรี ย ์
28/06/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/06/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือน มิย.
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/06/2013 ครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/06/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/06/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

42,590.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา บริ ษทั แสงวิทย์ ซายน์
จํากัด

จ
10,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว
1,058.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
580.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,000.00
1,058.00
580.00
2,990.00
27,410.00
500.00
26,750.00

ชํานาญ
ซอยสมเด็จพระปิ นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ นเกล้า
กทม. จํานวน
28/06/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

82,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทําฉลากขวดเพท
29/06/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

42,590.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

28/06/2013 ซือวัสดุค่าตัวอย่างสําหรับสมัครเข้าร่ วมทดสอบความ

28/06/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบ.ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด ทีอยู่ หมู่

ราคาทีเสน

าย
15,660.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

2,990.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
27,410.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
26,750.00 บริ ษทั แสงวิทย์ ซายน์ จํากัด

82,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15,660.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด
2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/06/2013 ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ หมู่ บ้านดู่เมืองใหม่
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําตรายางชืออาจารย์และเจ้าหน้าที
ซื อหนังสื อพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน มิถุนายน
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมิถุ
นายน
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมิถุ
นายน
ซ์อวัสดุจาํ นวน รายการ

30/06/2013
30/06/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนมิถุ
นายน
30/06/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดิอนมิถุนายน

30/06/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/06/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนมิถุนายน
30/06/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
30/06/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
720.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
4,940.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
650.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร

385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,185.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

720.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
4,940.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
650.00 ร้านทวีสินการเกษตร
385.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,185.00 ร้านธนาทรัพย์
725.00 ร้านธนาทรัพย์
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายจรัสชัย นามวงศ์ ทีอยู่ หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
01/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/07/2013 ขอซือวัสดุดาํ เนินงานสํานักงานจํานวน รายการ

01/07/2013 ซือวัสดุ

รายการ

01/07/2013 ขอซือหนังสือและดีวีดีจํานวน รายการ
01/07/2013 ขอซ่อมเปลียนเมนบอร์ด

01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013

เครื องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
มรช. . .
/ โดย หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างทําบันไดทีนังด้านหน้าอาคารสํานักวิชาการท่องเที
ยว
อ.เมือง จ.เชียงราย
ซื อวัสดุ รายการจาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างห้องภาพมนตร์ รัก ทีอยู่ / ถ.พหลโยธิน
อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
.
ล้างอัดภาพพร้อมทํากรอบภาพ จํานวน งาน
ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
15,000.00 ตกลงราคา นายจรัสชัย นามวงค์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 นายจรัสชัย นามวงค์

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
8,515.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

5,000.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
8,515.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
3,143.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
9,295.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,123.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

เตอร์
3,143.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
9,295.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

79,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

79,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

721.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,123.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

จ

721.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
3,490.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก

เตอร์
3,490.00 ห้องภาพมนต์รัก

4,940.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,940.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/07/2013 ขอจ้างร้านโปรชอฟก๊อปปี

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ.เชียงราย ปริ นเอกสาร
01/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/07/2013 ซือหนังสือพิมพ์ และวารสารประจําเดือนมิถุนายน
จํานวน รายการ
01/07/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ขุดแปลงผัก และขุดย้ายต้นไม้
มร.ชร.
01/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี

1,500.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
2,815.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
2,815.00 ร้านธนาทรัพย์

38,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

14,250.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
33,350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั

01/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

11,500.00 ตกลงราคา

01/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

19,950.00 ตกลงราคา

วเรื อนซัพพลาย
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
นายสุ วิชชา นมัสโก

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
01/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,477.00 ตกลงราคา

01/07/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่

2,200.00 ตกลงราคา

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(มิ.ย. )
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
01/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
01/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
6,300.00 ตกลงราคา ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง

38,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

14,250.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด
33,350.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
11,500.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

19,950.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

3,477.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า
2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

3,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
6,300.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

01/07/2013 ขออนุญาตร้านตังโจวการค้าเลขที

ม. ถ.สันโค้ง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
01/07/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
01/07/2013 ขอซือหนังสือและดีวีดีจํานวน รายการ

01/07/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก็อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จาก
01/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตาว่
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
01/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

01/07/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
01/07/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
เติมนํายาครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศหมายเลขรภ.ชร.
. . , . . จํานวน
01/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

14,980.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,980.00 ร้านตังโจวการค้า

4,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
9,295.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,460.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

และการค้า
9,295.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,079.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,079.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

1,460.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

เตอร์

3,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

งราย
6,000.00 หจก. แฟนคลับ

750.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

750.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

850.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

850.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
01/07/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

9,990.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

01/07/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์

เฟอร์ นิเจอร์
3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

3,000.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

1,350.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์

อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เอกสารประกอบการอบรม
01/07/2013 จ้างซ่อมรั วเครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
จากหจก.แสนดี แอร์ เซอร์ วิส เลขที / ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
01/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/07/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน

จํานวน

รายการ
01/07/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ม.
ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยส
าร
01/07/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน ฉบับ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
01/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/07/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

/ หมู่

ต.ท่าสาย อ.เมือง
ซ่ อม-เปลียนอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศหมายเ
ลขรภ.ชร. . .
01/07/2013 จ้างร้านถนัดก๊ปปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

เซอร์ วิส

2,587.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

2,542.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

จํากัด(มหาชน)
1,130.00 ร้านธนาทรัพย์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์

ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
1,960.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,287.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
20,350.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,184.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

แอนด์ เซอร์ วิส

1,960.00 ร้านธนาทรัพย์
1,287.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
20,350.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,184.00 ร้านถนัดก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
01/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ทาํ ความสะอาด จํานวน
รายการ
01/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

4,894.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,413.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,413.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

งราย
19,000.00 ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
9,872.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
290.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
9,300.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

01/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
01/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

290.00

01/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

9,300.00

ํ าเกณฑ์ รายการ
01/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,540.00

พะเยา
01/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
02/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

02/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
02/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,894.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

19,000.00
9,872.00

01/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
01/07/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอนศูนย์ฯ

ราคาทีเสน

2,458.00
17,664.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

3,540.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
2,458.00 ร้านธนาทรัพย์
17,664.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

225.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
1,650.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที

225.00 ร้านโชคประสิทธิ
1,650.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,200.00 ตกลงราคา ส.เซฟตี แอนด์ เคมีคอล

จํากัด
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,200.00 ส.เซฟตี แอนด์ เคมีคอล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/07/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซด์ เลขที หมุ
อ.เมือง จ.เชียงราย
02/07/2013 จ้างทําป้ ายฉาก จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซด์ เลขท่ หมู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
02/07/2013 จ้างทําป้ ายฉาก จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซด์ เลขที หมู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
02/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,100.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

1,100.00 บานาน่าดีไซน์

1,900.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

1,900.00 บานาน่าดีไซน์

4,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

4,000.00 บานาน่าดีไซน์

1,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
2,135.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,400.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
2,135.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,035.93 ตกลงราคา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

งราย
4,035.93 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

1,660.00 ตกลงราคา อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และ

1,660.00 อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์และแอสเ

ต.บ้านดู่

ต.บ้านดู่

ต.บ้านดู่

02/07/2013 ขอซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
02/07/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ดําเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้องภายในมหาวิทยา
ลัยราชภัฏเชียงราย
02/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

02/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

2,000.00
19,500.00

02/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

280.00

02/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

3,572.00

แอสเซ็ตเซอรี
ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ

ซ็ตเซอรี
2,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
19,500.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
280.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,572.00 ร้านโชคประสิทธิ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายพงษทร มาลา ทีอยู่ หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําเสื อยือพร้อมสกรี น จํานวน แบบ
02/07/2013 วัสดุจาํ นวน รายการ

02/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
02/07/2013 จ้างทําวารสารต้นแบบระดับเพชร ทูบีฯ มร.ชร.
จากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ชอบพิมพ์ / ม.
ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
02/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

02/07/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
02/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ซื ออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลแบบพกพาขนาด GB
จํานวน รายการ
ขอจัดจ้างร้านบ้านดู่ดีไซน์ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง ทําป้ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนาด * จํานวน
ผืน
จ้างนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พัเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
ซื อวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,560.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,560.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

36,150.00 ตกลงราคา นายพงษฑร มาลา

36,150.00 นายพงษฑร มาลา

19,784.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์

19,784.00 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย

เชียงราย จํากัด
200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
13,910.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ชอบพิมพ์

จํากัด
200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,910.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชอบพิมพ์

3,640.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,640.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,995.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

งราย
1,995.00 ร้านสายไหม

4,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

4,380.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา บ้านดู่ ดีไซน์

คอมพิวเตอร์
5,000.00 บ้านดู่ ดีไซน์

1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,980.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

2,535.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป

2,535.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง ทีเควอเตอร์เทค ทีอยู่

/ ห้าแยก
ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังระบบนําภายในโรงนําดืมราชภัฏ
03/07/2013 ขออนุมตั จ้างนายพงษฑร มาลา ทีอยู่ หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสมุดออแกนไนเซอร์
03/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

03/07/2013 ขอจ้าง นายพัฒ ดอนลาว ทีอยู่ / หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งกันห้อง จํานวน งาน
03/07/2013 ขอจ้าง นายพัฒ ดอนลาว ทีอยู่ / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตังเครื องปรับอากาศ จํานวน
ชุด
03/07/2013 จ้างร้านทําไม เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําไวนีล รายการ
03/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,850.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค

6,850.00 ที เค วอเตอร์เทค

30,000.00 ตกลงราคา นายพงษฑร มาลา

30,000.00 นายพงษฑร มาลา

51,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

51,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

จํากัด
41,000.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

41,000.00 นายพัฒ ดอนลาว

7,000.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว

7,000.00 นายพัฒ ดอนลาว

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

1,000.00 ร้านทําไม

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,980.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

03/07/2013 ขอจ้างบริ ษทั ลานนาคอม จํากัด ทีอยู่

าย
8,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ลานนาคอม จํากัด

8,500.00 บริ ษทั ลานนาคอม จํากัด

หมู่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ซ่ อมกล้องวงจรปิ ด จํานวน รายการ
03/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

8,110.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,110.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์
ค

งราย
1,500.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

03/07/2013 จ้าง ร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์เวิอร์ค / อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
เครื องสู บนําทีติดตังบ่อนําพุ จํานวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

03/07/2013 ขอจ้าง นางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน ชุด
03/07/2013 จ้างซ่อมการ์ดสายนอกของตูส้ าขา จํานวน รายการ
จากหจก.เชียงราย คอมมูนิเคชัน ซิ สเต็ม / ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
03/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
03/07/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด
. * . เมตร จํานวน ชุด
03/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
03/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

04/07/2013 จ้างร้านห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.

ต.หัวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
งานติดตังม่านปรับแสงห้องประชุม จํานวน รายการ
04/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

04/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
04/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
04/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
04/07/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์ประจําเดือน
มิถุนายน
จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,900.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

6,900.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

2,033.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม

ยคอมมูนิเคชัน

มูนิเคชัน

12,195.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
9,340.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
2,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

12,195.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
9,340.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
2,400.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,979.50 ตกลงราคา บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
5,500.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
18,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

1,979.50 บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
5,500.00 ไอเดียโซลูชนั
18,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

80,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

79,849.62 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
30,050.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
13,600.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ
1,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
30,050.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,600.00 ร้านสุขใจ

16,367.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

16,367.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

1,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013

ซื อวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

รายการ

ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน

รายการ

จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ
จ้างซักอบรี ด จํานวน รายการ
โดยจ้างนางธัญลักษณ์ อาซอง / หมู่
ตําบลริ มกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตนายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที /
ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง
จํานวน รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

05/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
05/07/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ ซีอาร์ เลขที

/ ม. ต.เวียงชัย
อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสาร รายการ
05/07/2013 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
05/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

12,900.00
1,900.00
6,380.00
1,975.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
ร้านกนกสิ น
นางธัญลักษณ์ อาซอง

4,527.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

560.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

ราคาทีเสน
12,900.00
1,900.00
6,380.00
1,975.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านยงกิจเฟอร์ นิเจอร์
ร้านกนกสิ น
นางธัญลักษณ์ อาซอง

4,527.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

560.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

3,360.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,360.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,220.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

5,220.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

จํากัด
4,000.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
23,800.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

4,000.00 นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์
23,800.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

1,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
3,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์

1,200.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
3,990.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์ นิเจอร์
8,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

8,750.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/07/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําสมุดคําตอบ จํานวน รายการ
05/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/07/2013 จ้าง บริ ษทั แคเรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด /
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ซ่ อมแซมเครื องปรับอากาศ รุ่ น 38AE060
CDU1,CDU2 ณ หอประชุมกาสะลองคํา
05/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

05/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์พร้อมติดตัง จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
05/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จากหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
05/07/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที ม. ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย ดําเนินการเปลียนฟิ วส์แรงตํา
เข้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.
05/07/2013 ซือพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด นิ ว จํานวน ชุด
พร้อมติดตัง
05/07/2013 ขอจ้างร้านเบตงคอมพิวเตอร์ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงรายพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,690.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,690.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,100.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

2,100.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

3,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
70,645.68 ตกลงราคา บริ ษทั
แคเรี ยร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

8,300.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
70,645.68 บริ ษทั แคเรี ยร์(ประเทศไทย)
จํากัด

33,209.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

33,209.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
25,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,803.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

เตอร์
25,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
11,803.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

11,868.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

11,868.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

45,000.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

45,000.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

20,000.00 ตกลงราคา เบตง คอมพิวเตอร์

20,000.00 เบตง คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
05/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
05/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/07/2013 ชือวัสดุ รายการ

05/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
05/07/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
05/07/2013 ขอจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค ทีอยู่ / หมู่ที
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ย้ายกล้องวงจรปิ ด
รายการ
05/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013

ขอซื อวัสดุ รายการ
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ
ขออนุมตั ิจดั ซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ซ่ อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดยสายชลการช่าง
เลขที ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,557.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,557.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
780.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
780.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

32,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

32,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,986.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
4,986.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

4,740.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,740.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

งราย
2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
5,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

12,176.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,176.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,619.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
31,600.00 ตกลงราคา คลีนิกคอม

งราย
1,619.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ
31,600.00 คลีนิกคอม

1,150.00 ตกลงราคา นางดรุ ณี มะโนหาญ
30,660.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง

1,150.00 นางดรุ ณี มะโนหาญ
30,660.00 สายชลการช่าง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
05/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
05/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/07/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
05/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
05/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

2,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที

2,990.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
7,073.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,490.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

จํากัด
7,073.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,490.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

871.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
4,087.68 ตกลงราคา บริ ษทั

871.00 ร้านตังโจวการค้า
5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
4,087.68 บริ ษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน
99,800.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

06/07/2013 จ้างนายพงศ์ธร เชือมสกุล เลขที หมู่ ต.บ้านดู่

นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด
99,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
9,860.00 ตกลงราคา นายพงศ์ธร เชือมสกุล

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมเครื องตัดหญ้า จํานวน
เครื อง
06/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

11,550.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

11,550.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/07/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

เอ็น ซัพพลาย

จํากัด

คอมพิวเตอร์ จํากัด
9,860.00 นายพงศ์ธร เชือมสกุล

ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

06/07/2013 ซือวิทยุสือสาร จํานวน เครื อง
07/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

15,000.00 ตกลงราคา สมาร์ท คอมมูนิเคชัน
45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 สมาร์ท คอมมูนิเคชัน
44,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
4,500.00 ตกลงราคา นายจักรพันธ์ ขันอุละ

4,500.00 นายจักรพันธ์ ขันอุละ

อ.แม่จนั จ.เชียงราย จ้างทําเวที
07/07/2013 จ้างนายณรงค์ สมุดความ หมู่ ต.แม่ขา้ วต้ม
อ. เมือง จ. เชียงราย ติดตังงานหน้าต่างบานเลือน

19,500.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

19,500.00 นายณรงค์ สมุดความ

07/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที

10,000.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

07/07/2013 จ้างนายจักรพันธ์ ขันอุละ

ม. ต.แม่คาํ

08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
08/07/2013 จ้างร้านบีโอโฆษณา เลขที

/ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิลแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
ขนาด . * . เมตร
08/07/2013 จ้างซ่อมแซมอาคารสํานักวิชาการท่องเทียว โดย
หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจบริ การ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

08/07/2013 ซือเครื องอ่านบาร์โค้ด จํานวน เครื อง
และเครื องพิมพ์ จํานวน เครื อง
08/07/2013 ซือวัสดุดาํ เนินงาน รายการ

คอมพิวเตอร์
40,125.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,800.00 ตกลงราคา นางสาวกานต์วรา
กิจพิทกั ษ์

8,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

40,125.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,800.00 นางสาวกานต์วรา กิจพิทกั ษ์

8,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

16,642.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

16,642.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
12,140.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดําเนิน ไอที
ซัพพลาย จํากัด
7,300.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ

งราย
12,140.00 บริ ษทั ดําเนิน ไอที ซัพพลาย
จํากัด
7,300.00 ร้านโชคประสิทธิ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
08/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า
ทีอยู่ / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําบัตรจอดรถ จํานวน รายการ
08/07/2013 ขออนุมต้ ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
08/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง ร้านตังโจวการค้าทีอยู่

หมู่

ต.สันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําเอกสารรายวิชาระบบเสี ยงภาษาจีน จํานวน
หน้า ใช้กระดาษ A4 หนา
08/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,295.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,295.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
6,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

งราย
6,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
3,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

110.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

110.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
24,700.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

งราย
6,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
24,700.00 ร้านตังโจวการค้า

1,027.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,027.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
17,920.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
63,568.70 ตกลงราคา ร้านเอ็น ดีแคล ดีไซน์
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
23,550.00 ตกลงราคา ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์

งราย
17,920.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
63,568.00 ร้านเอ็น ดีแคล ดีไซน์

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
23,550.00 ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
08/07/2013 จ้าง หจก.เทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําคู่มือบัณฑิตและกรรมการฝึ กซ้อม
08/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

08/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ - รัตนาเขต

18,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

เล่ม

รายการ

08/07/2013 ขอซือหนังสือ จํานวน รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

20,175.00 ตกลงราคา นางญาตาวี โชติแสงศรี
1,999.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

20,175.00 นางญาตาวี โชติแสงศรี
1,999.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านสายไหม

งราย
4,996.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
49,744.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,996.00 ตกลงราคา
49,744.00 ตกลงราคา
996.00 ตกลงราคา

996.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,330.00 ร้านสายไหม

08/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,500.00 ตกลงราคา

08/07/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

6,330.00 ตกลงราคา

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
08/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค

4,900.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

08/07/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที

จํากัด
4,950.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

4,950.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

/ ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย ซ่ อมเปลียนแอร์ รายการ
08/07/2013 จ้าง หจก.วนิดาการพิมพ์ / หมุ่ ต.สันผีเสือ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รวบรวมผลงานบทความวิจยั เพือจัดทําวารสารกาสะล
องคํา

84,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

84,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/07/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/07/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,800.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,800.00 ร้านโมโนคอม

9,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

9,700.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

08/07/2013 ซือพรม จํานวน เมตร
08/07/2013 จ้างนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง

แอนด์ คอมพิวเตอร์
26,000.00 ตกลงราคา ร้านเวส
7,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

คอมพิวเตอร์
26,000.00 ร้านเวส
7,000.00 นายนพดล สันธิ

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
08/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

24,947.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

24,947.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

08/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/07/2013 จ้าง บ.ทวียนต์มาร์เก็ตติ ง จํากัด / ม.
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนเครื องโทรสาร
08/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/07/2013 ซือนํามันเชือเพลิงเบนซิน จํานวน

ลิตร

08/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
08/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

มพิวเตอร์
8,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
900.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

เตอร์
8,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชสิน
900.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด

3,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
264.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

3,000.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
264.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
19,000.00 ตกลงราคา ร้านอินเตอร์คอม
6,381.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

19,000.00 ร้านอินเตอร์คอม
6,381.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/07/2013 จ้างร้านตังหลัก

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

09/07/2013 ซือ พรมปูพืนเวทีศูนย์การประชุมนานาชาติ ขนาด
* ซม. จํานวน แผ่น พร้อมติดตัง
09/07/2013 จ้างนายขวัญใจ เรื อนคํา ม ต.นางแล อ.มือง
จ.เชียงราย ทําเสลียงตราลัญจกร
09/07/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ปริ นบัตรบัณฑิต , ใบ
09/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/07/2013 จัดทําป้ ายบุคลากร และป้ ายแต่งกายถูกระเบียบ
จากร้านทําไม เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย 09/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

09/07/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

09/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,060.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,060.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,960.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,960.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,980.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที

9,980.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
48,750.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

48,750.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

15,000.00 ตกลงราคา นายขวัญใจ เรื อนคํา

15,000.00 นายขวัญใจ เรื อนคํา

8,904.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

8,904.00 ร้านโมโนคอม

4,880.70 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

4,880.70 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

(มหาชน)
10,115.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
728.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

(มหาชน)
10,115.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
728.00 ร้านทําไม

9,181.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,181.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,937.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
19,710.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

งราย
1,937.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,710.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
09/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

09/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
09/07/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
09/07/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุม
09/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/07/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/07/2013 จัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/07/2013 ขออนุญาตสั งซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
09/07/2013 ซือวัสดุ
09/07/2013 ซือวัสดุ

รายการ
รายการ

09/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,100.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
6,850.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์

43,100.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,100.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6,850.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
43,100.00 เพาเวอร์ ปริ น

4,998.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

4,998.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

8,750.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,750.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

3,825.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
7,371.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

3,825.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
7,371.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
7,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,112.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
11,953.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

440.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4,900.00 ร้านจุฑามาศการค้า
7,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,112.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
5,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

11,953.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

09/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
09/07/2013 จ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตลแะร้านค้า เลขที
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
09/07/2013 จัดซือหนังสือเพือเพิ มเติมใช้ในห้องสมุด

/ หมู
รายการ

09/07/2013 ขอจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ด เลขที

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เหมาติดตังสาย LAN
จํานวน รายการ
09/07/2013 ขอซือเทียน จํานวน รายการ
09/07/2013 จ้าง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ทําแท่นฝึ กซ้อมบัณฑิต
09/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน ๒ รายการ

09/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,290.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

7,290.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,930.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
11,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

โนคอม
3,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,930.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

1,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
25,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

1,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
25,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

2,050.01 ตกลงราคา
15,556.00 ตกลงราคา

เกือกูลธุรกิจ
บริ ษทั เวทอะกริ เทค
จํากัด
บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป

2,050.01 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด
15,556.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
3,450.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

09/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,450.00 ตกลงราคา

09/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/07/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ปลิ น / ม. ต.รอบเวียง

4,990.00 ตกลงราคา
3,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

4,990.00 ร้าน ซี แอนด์ ดี ช๊อป
3,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์
จํานวน รายการ
09/07/2013 ซือผ้าผูก จํานวน ม้วน

8,940.00 ตกลงราคา ร้านเวส

8,940.00 ร้านเวส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

09/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,550.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,550.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

09/07/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

าย
6,150.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

6,150.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
09/07/2013 ขอจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / ม. ต.ท่าสายอ.เ
มือง
ซ่ อม-เปลียนอุปกรณ์-ย้ายครุ ภณ
ั ฑ์เครื องปรับอากาศ
รภ.ชร. . . , . . จํานวน รายการ
09/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/07/2013 ขออนุญาตจัดซือ-วัสดุอุปกรณ์ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
10/07/2013 จัดจ้างทําป้ ายไวนิลและสติกเกอร์โฟโต้ติดโฟมบอร์ด
จํานวน รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดีซัพพลายจํากัด
เลขที / - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
10/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

19,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

19,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

27,000.00 ตกลงราคา นางผัด ธรรมวงศ์
4,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
5,900.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

27,000.00 นางผัด ธรรมวงศ์
4,100.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
5,900.00 ร้านสายไหม

8,974.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

8,974.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

งราย
2,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

40,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

40,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

10/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน ส.เจริ ญทรัพย์

4,500.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์

ม. ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังสาย UPLINK UTP
OUTDOOR หอประชุมสุ พรรณิ กา จํานวน งาน
10/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

10/07/2013 จ้างคุณ ฉัตรประภา เตชะอิง

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู่ /
หมู่ ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซ่ อมเครื องปรับอากาศจํานวน เครื อง เครื องที
10/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
10/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/07/2013 ขอซือวัสดุนาํ มันเชือเพลิงรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กขษ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
10/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

10/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,600.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
4,258.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,500.00 ส.เจริ ญทรัพย์
12,600.00 ส.เจริ ญทรัพย์
4,258.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

งราย
5,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

17,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

17,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

24,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

24,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

23,850.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
528.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

23,850.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
528.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
61,000.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
3,595.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,088.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

61,000.00 ส.เจริ ญทรัพย์
3,595.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,088.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013

ซื อครุ ภณ
ั ฑ์มูลค่าตํากว่าเกณฑ์ รายการ
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

จ้างเหมาคุณชนกมล เรื อนทอน ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซักชุดทีนอนผ้าห่ม
10/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
10/07/2013 เช่ากล้องพร้อมอุปกรณ์ จํานวน รายการ
จากนายสมเกียรติ จินดาธรรม / ม. ต.จันจว้าใต้
อ.แม่จนั จ.เชียงราย
10/07/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
3,787.80 ตกลงราคา เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

1,016.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

3,787.80 เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง
10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,016.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
4,344.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
34,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพ
พลาย
18,250.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

รไฟฟ้ า
4,344.00 ร้านทวีสินการเกษตร
34,980.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจิมมีซัพพลา
ย
18,250.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

5,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
8,990.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการค้า
10,500.00 ตกลงราคา นางสาวชนกมล

5,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย
8,990.00 ร้านจุฑามาศการค้า
10,500.00 นางสาวชนกมล เรื อนทอน

เรื อนทอน
7,052.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
8,000.00 ตกลงราคา นายสมเกียรติ
จินดาธรรม

7,052.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
8,000.00 นายสมเกียรติ จินดาธรรม

3,240.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

3,240.00 ร้านสายไหม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10/07/2013 ขออนมุติจา้ งนายแก้วมา รวดเร็ว ทีอยู่ ม.

9,637.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

9,637.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ปรับปรุ งซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ าภายในอาคารโรงแรมร
าชภัฏอินน์
ํ าเกณฑ์ รายการ
10/07/2013 ชือ ครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,839.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,839.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

10/07/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษย์ ฯ
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
10/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/07/2013 จ้างนายขวัญใจ เรื อนคํา ม ต.นางแล อ.มือง
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013

จ.เชียงราย
ทําฐานรองเก้าอี ตัว
จ้างทําป้ ายทําเนียบบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน รายการจากหจก.แคนดู แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง
/ ม. ถ.บ้านไร่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างร้าน เอส พี อิเลคทริ ค / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
ขอซื อก๊าซอะเซทิลิน จากหจก.วิรัชออกซิ เจน เลขที
ม. ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

มพิวเตอร์
94,671.00 ตกลงราคา บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป
จํากัด
75,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
17,500.00 ตกลงราคา นายขวัญใจ เรื อนคํา
3,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแคนดู
แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

เตอร์
94,671.00 บริ ษทั บิ ก แกรนด์ กรุ๊ ป จํากัด

75,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

17,500.00 นายขวัญใจ เรื อนคํา
3,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแคนดู
แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

2,675.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

2,675.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช

3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช

ออกซิ เจน
10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)

ออกซิ เจน
10,000.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013

ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
จัดซื อวัสดุ จํานวน

รายการ

จัดจ้างทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด เลขที / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
10/07/2013 ซือพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
10/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
10/07/2013 ชือ วัสดุ รายการ
10/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/07/2013 ขอจ้างนายอนุสรณ์ ใจแก้ว ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
19,220.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านออมทรัพย์การค้า
ไอเดียโซลูชนั
ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
บริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย
จํากัด

ราคาทีเสน
19,220.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ร้านออมทรัพย์การค้า
ไอเดียโซลูชนั
ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
บริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด

15,000.00 ตกลงราคา สวนพฤกษาสวรรค์
49,730.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

15,000.00 สวนพฤกษาสวรรค์
49,730.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วสิ

เซ็นเตอร์
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
209.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
5,400.00 ตกลงราคา ร้านลักษมี

เซ็นเตอร์
84,983.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
80,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์ ใจแก้ว

209.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,400.00 ร้านลักษมี
5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

80,000.00 นายอนุสรณ์ ใจแก้ว

จ.เชียงราย
จัดทําคําของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,390.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

8,390.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า

10/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/07/2013 ซือวัสดุตรวจการแต่งกายบัณฑิต รายการ

บาทหน้า ม.ราช)
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,000.00 ตกลงราคา ร้านบงกชการค้า

ม.ราช)
5,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,000.00 ร้านบงกชการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/07/2013 จ้างร้านครุ ยทองคํา

/ - ถ.สามเสน
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุ งเทพฯ
ทําเครื องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย
11/07/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างติดตังม่านปรับแสง รายการ
11/07/2013 จะจ้างนายสกลชนก
เผือนพงษ์เลขที / ต.บางรักพัฒนาจ.นนทบุรีออก
แบบวารสารลุ่มนําโขงศึกษา
11/07/2013 ขออนุญาติสั งซือวัสดุสาํ นักงานจํานวน รายการ

11/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ

รายการ

11/07/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
11/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

11/07/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
11/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
11/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
92,000.00 ตกลงราคา ร้านครุ ยทองคํา
7,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

92,000.00 ร้านครุ ยทองคํา
7,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

20,740.00 ตกลงราคา นายสกลชนก เผือนพงษ์

20,740.00 นายสกลชนก เผือนพงษ์

6,035.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,035.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,959.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
74,680.10 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
1,140.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
3,959.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
74,680.10 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
1,140.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

8,940.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
2,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

8,940.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
10,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

8,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/07/2013 จ้างร้านป้ ายนางแล

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ติดป้ ายตัวอักษร
11/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

11/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/07/2013 ขอจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําตรายาง จํานวน รายการ
11/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

11/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านซีแอนด์ ดีช๊อป / หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
11/07/2013 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร ชุด
11/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

11/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/07/2013 ชือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
29,996.75 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านป้ ายนางแล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,996.75 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
2,500.00 ร้านป้ ายนางแล

10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
65.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
680.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

งราย
65.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
680.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

326.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

326.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
5,210.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

จํากัด(มหาชน)
5,210.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,600.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

1,600.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

37,747.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

37,747.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
6,860.00 ตกลงราคา นางสาวณปภัช
ขันจันทร์ แสง

งราย
10,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา
6,860.00 นางสาวณปภัช ขันจันทร์แสง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
11/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
90,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

90,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12/07/2013 จ้างถ่ายเอกสาร ร้านพัฒนาธุรกิจ

าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

12/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/07/2013 จ้างนางสาวภัทรภร อินตะกอก

464.00
9,910.00
390.00
5,000.00

464.00
9,910.00
390.00
5,000.00

หมู่
ถนนพหลโยธิน ตําบลบ้านดู่ อําเภเมือง
จังหวัดเชียงราย
12/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ทําซุ้มแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต
รายการ
จ้าง ร้าน ดีโคลช / ม. ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี ทําเสื อ Freshy ประจําปี
จํานวน
ตัว
จ้างนางสาวภัทรภร อินตะกอก ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
รายการ
จ้างนายบริ พนธ์ จันทร์ ติ บ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมและบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศ รายการ
ซื อวัสดุ รายการ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์
ร้านพัฒนาธุรกิจ
นางสาวภัทรภร
อินตะกอก

ร้านเชียงรายเครื องเขียน
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์
ร้านพัฒนาธุรกิจ
นางสาวภัทรภร อินตะกอก

95,200.00 ตกลงราคา ร้าน ดี โคลช

95,200.00 ร้าน ดี โคลช

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวภัทรภร

10,000.00 นางสาวภัทรภร อินตะกอก

อินตะกอก

25,000.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ
610.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

25,000.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ
610.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/07/2013 จะขออนุญาตจ้างร้านปานตองเฟมส์

/ ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทํากรอบรู ปจํานวน
รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,260.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์
49,487.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,260.00 ร้านปานตอง เฟรมส์
49,487.50 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช

12/07/2013 จ้างเหมานายศุภชัย ศรี ธิ ม. ต.แม่สรวย

ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง
9,309.00 ตกลงราคา บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย
จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

การค้าเทรดดิ ง
9,309.00 บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย
จํากัด
5,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

4,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

12/07/2013 ขอจ้างร้านออมทรัพย์การค้า หมู่ ตําบลบ้านดู่

เอ็น ซัพพลาย
7,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

ซัพพลาย
7,800.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

12/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จํานวน รายการ
12/07/2013 จัดจ้างทําตูเ้ ก็บหนังสือ จํานวน รายการ
จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเกือกูลธุรกิจ เลขที ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

99,823.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

99,823.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

9,630.00 ตกลงราคา บริ ษทั อินโนเวตีฟ
เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด
30,100.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
47,700.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

9,630.00 บริ ษทั อินโนเวตีฟ
เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด
30,100.00 ร้านสวนธรรมรักษา
47,700.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12/07/2013 จ้างเหมานายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ / ม. ต.รอบเวียง

3,000.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

3,000.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

อ.เมือง จ.เชียงราย
ถอดย้ายและติดตังเครื องปรับอากาศ รายการ
12/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเเอกสาร รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

6,520.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

6,520.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

12/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติกจํากัด ทีอยู่
หมู่ที ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําฉลากขวดเพทขนาด มล. และ มล.
12/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านมณฑล การช่าง ทีอยู่ ม.
บ้านสันตาลเหลือง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
เปลียนกรองอากาศ
12/07/2013 จ้างเหมานายศุภชัย ศรี ธิ ม. ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
จัดทําเวทีและซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต รายการ
12/07/2013 ขอจ้างร้าน พัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

33,000.00 ตกลงราคา นางสมส่วน หนูแท่น
1,655.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

33,000.00 นางสมส่วน หนูแท่น
1,655.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
19,240.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
645.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,400.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด

งราย
19,240.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
645.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,400.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

500.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

500.00 มณฑลการช่าง

40,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

40,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

20,703.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

20,703.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/07/2013 จัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
รายการ

12/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/07/2013 ขอจ้างเหมาจัดทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิตสํานัก
วิชากฎหมาย
หมู่ บ้านป่ าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
086-9159622
12/07/2013 จัดซือวัสดุ (ต้นไม้ดอก) จํานวน รายการ

12/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
12/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/07/2013 จ้างหจก.โซล่าร์เซลล์ เชียงราย ทีอยู่

หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย จํานวน ป้ าย
12/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
12/07/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
750.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
20,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

งราย
750.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
20,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา

14,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย

ย
38,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
24,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
48,928.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์
เชียงราย
24,500.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

8,600.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล์
เชียงราย
2,439.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
1,690.00 ตกลงราคา พี โฟน

38,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

24,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
48,928.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย
24,500.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน
8,600.00 หจก. โซล่าร์เซลล์ เชียงราย
2,439.60 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
1,690.00 พี โฟน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/07/2013 จ้างเหมานายพิพฒั น์ ทองปิ นตา

/ ม.
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน
จัดทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต รายการ
12/07/2013 ขอซือวัสดุดาํ เนินโครงการ จํานวน รายการ

12/07/2013 ขออนุญาตจ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้งานพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
12/07/2013 จ้างจัดนิทรรศการผลงานทูบีฯ จากนางสาวจิตติญา
ดอนชัย ม. ต.ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
12/07/2013 ขออนุญาตจ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้พิธีพระราชทานปริ
ญญาบัตร
จ.เชียงราย จํานวน รายการ
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
12/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

12/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/07/2013 ขอจ้างร้านนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกกอ.เมือง
ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม จํานวน รายการ
12/07/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ ซีอาร์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,000.00 ตกลงราคา นายพิพฒั น์ ทองปิ นตา

6,000.00 นายพิพฒั น์ ทองปิ นตา

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)
10,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

10,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

55,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชัย

55,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชัย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

7,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

7,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
14,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
10,920.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

สุ ขภัณฑ์
14,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
10,920.00 นายนพดล สันธิ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

10,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12/07/2013 จ้างนายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ / ม. ต.รอบเวียง

17,000.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

17,000.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมและบํารุ งรักษาเครื องปรับอากาศ รายการ
12/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

15,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

15,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
7,136.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,450.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

โนคอม
7,136.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,450.00 ร้านตูบสิงห์

13,824.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั

13,824.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ

12/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน

รายการ

13/07/2013 ซือนําแข็งหลอดและนําแข็งก้อน
13/07/2013 จ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดเทศบาล ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิต
13/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.คลังครัวเรื อน ซัพพลาย ทีอยู่
/ - ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําแก้วนํา ออนซ์ โอเซี ยล
พร้อมทําโลโก้พ่นทราย
13/07/2013 จะจ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ
เลขที / หมู่ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
จัดทําซุ้มรับปริ ญญาบัตร
13/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

13/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วเรื อนซัพพลาย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,740.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ร้านเพทายดอกไม้สด
นซัพพลาย

5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

30,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5,740.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/07/2013 จ้างร้าน demon station 3/15 ถ.รัตนโดสินทร์ ต.ศรี ภูมิ
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทําซี ดีเพลงมหาวิทยาลัย จํานวน
แผ่น
จ้างทําใบปริ ญญาบัตร จํานวน
รายการโดยจ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด
ตลาดสดเทศบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดช่อดอกไม้จาํ นวน รายการ
จ้างตกแต่งสถานทีสํานักวิชาการท่องเทียวในพิธีพระร
าชทานปริ ญญาบัตร
หมู่ ต.ศรี ดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จ้างนางอุทุมพร เขือนเพชร / ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําซุ้มแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต
จ้างนางสาวภัทรภร อินตะกอก ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง เชียงราย ทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ

13/07/2013
13/07/2013 จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย ทํา ซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
ซุ้ม
13/07/2013 จ้างหมาทําซุ้มรับปริ ญญา จํานวน รายการ
จากร้านอุดมดอกไม้สด(ทิพย์) / ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

47,400.00 ตกลงราคา demon station

47,400.00 demon station

13,840.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

13,840.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

1,500.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

5,000.00 ตกลงราคา นายมนัสนันท์ เตชะติ

5,000.00 นายมนัสนันท์ เตชะติ

6,000.00 ตกลงราคา น.ส.อุทุมพร เขือนเพชร

6,000.00 น.ส.อุทุมพร เขือนเพชร

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวภัทรภร

5,000.00 นางสาวภัทรภร อินตะกอก

อินตะกอก

4,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
11,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)

4,000.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
11,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
13/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013

13/07/2013
13/07/2013

เพือใช้ในงานซ้อมรับปริ ญญาระหว่างวันที กรกฎาคม
จ้างเหมาทําซุ้มรับปริ ญญา จํานวน รายการ
จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) / ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างทําป้ ายแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่ จํานวน
รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างเหมาทําซุ้มรับปริ ญญา จํานวนน รายการ
จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) / ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จ้างเหมานายเอกชัย ใจอ้าย ม. ต.ดอยลาน
อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําซุ้มแสดงความยินดีกบั บัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะ
วิทย์
จ้างนายชัยวัฒน์ อินเรื อง ม. ต.ครึ ง อ.เชียงของ
จ.เชียงรายจัดทําซุ้มแสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิตจํานวน
ซุ้ม
ขอนุญาตจ้างเหมาจัดซุ้มดอกไม้งานพิธีพระราชทานป
ริ ญญาบัตร
จ.เชียงราย จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

84,910.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

14,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

14,000.00 บานาน่าดีไซน์
5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

10,000.00 ตกลงราคา นายเอกชัย ใจอ้าย

10,000.00 นายเอกชัย ใจอ้าย

5,000.00 ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ อินเรื อง

5,000.00 นายชัยวัฒน์ อินเรื อง

10,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

10,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/07/2013 จ้าง นายธีระศักดิ วิงวรรณ

ถ.ธนาลัย ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําขบวนแห่นาํ บัณฑิต
13/07/2013 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
จ้างทําซุ่มดอกไม้แสดงความยินดีมหาบัณฑิต ซุ้ม
14/07/2013 จักซือวัสดุจาํ นวน รายการ

14/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
14/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็บ /
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย อัดรู ปจํานวน
รายการ
14/07/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับพิเศษ
14/07/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
15/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

10,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

5,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

23,560.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
25,455.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

23,560.00 ไอเดียโซลูชนั
25,455.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
300.00 ตกลงราคา ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ

300.00 ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น
17,472.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

2,095.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
904.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
449.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,060.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

9,000.00 เอพีปริ น
17,472.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

2,095.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
904.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
449.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,060.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

15/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
15/07/2013 ขออนุมต้ ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
15/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
27,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

15/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18,728.00
1,955.00

15/07/2013 ซือชุดปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีและคณาจารย์

42,000.00

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน

ชุด

15/07/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

5,050.00

15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,416.00

15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

450.00

15/07/2013 ขอจ้างร้านเคแอลบีซัพพลาย / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง ติดตังแขวนครุ ภณ
ั ฑ์ Projector อาคารเรี ยน
ห้อง ,
15/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/07/2013 จ้างร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ล้างเครื องปรับอากาศ

14,800.00

แอนด์ คอมพิวเตอร์
ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็
บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ตําบลเวียง เสื อผ้าใยบัว
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
27,500.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
18,728.00 ร้านเชียงรายกีฬา
1,955.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
42,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสือ
ผ้าสําเร็ จรู ป
เสื อผ้าใยบัว
5,050.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
4,416.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
450.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
14,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย

80,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา
5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

80,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา
5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

1,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน
15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
15/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน

รายการ

15/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/07/2013 จ้างทําอุปกรณ์ประกอบการแสดงเสนอผลงานทูบีนมั เ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

888.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

888.10 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
3,119.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
40,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

รไฟฟ้ า
3,119.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
40,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

บอร์ วนั
อ.เมือง จ.เชียงราย
15/07/2013 จ้างเหมานายเอกชัย ใจอ้าย ม. ต.ดอยลาน
อ.เมือง จ.เชียงราย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
15/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

25,900.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

25,900.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

15/07/2013 ซือตุ๊กตาหมีสวมชุดครุ ย จํานวน ตัว
15/07/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที หมู่ ต.บ้านดู่

พพลาย
20,700.00 ตกลงราคา นายนคร เหล็กศรี สืบ
15,000.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

าย
20,700.00 นายนคร เหล็กศรี สืบ
14,400.00 นายสมาน ปันตัน

20,000.00 ตกลงราคา นายจักรกฤษณ์

20,000.00 นายจักรกฤษณ์

อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูล
15/07/2013 จ้างนายจักรกฤษณ์ วิโรจนน์สกุลวัฒนา ทีอยูเ่ ลขที
ต.ในเมือง อ.เมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
จัดทําแอพลิเคชันและเว็บไซต์เผยแพรโทรศัพท์มือถือ
งาน
15/07/2013 จ้างทําเอกสารนําเสนอผลงานทูบีนมั เบอร์วนั จาก
ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย

7,000.00 ตกลงราคา นายเอกชัย ใจอ้าย

วิโรจน์สกุลวัฒนา

9,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

7,000.00 นายเอกชัย ใจอ้าย

วิโรจน์สกุลวัฒนา

9,000.00 ร้านเฟรนด์ ก็อปปี ปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15/07/2013 สั งซือชุดทูบีนมั เบอร์วนั ญ ชุด จาก น.ส.จิตติญา

2,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชัย

2,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชัย

ดอนชัย
ม. ต.ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
15/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,175.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,175.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,900.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
7,850.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
1,900.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิ ง
7,850.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

16/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
16/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง ห้างหุ่นส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ ทีอยู่
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนโช้คประตูบานสวิงบานเปลีอยและซ่ อมเป
ลียน
16/07/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ ซีอาร์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม จํานวน รายการ
16/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
16/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
16/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

16/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์
รายการ
16/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
16/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
3,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงรา
ย
517.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
1,592.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,320.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
11,450.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

12,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
3,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรี เชียงราย
517.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,592.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4,320.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
11,450.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/07/2013 ซือวัสดุ
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013

รายการ

ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
ซื อวัสดุ

รายการ

ขอจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ

ขอจ้างร้านแอนท์ ซี อาร์ เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เมือง ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
16/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านผ้าขนหนูฟูเจา ทีอยู่ / - ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําผ้าขนหนูพร้อมปักอักษร CRRU
16/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
17/07/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
17/07/2013 ขอจัดซือกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน จํานวน
รายการ

17/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
17/07/2013 จ้างซ่อมเครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล โดยจ้าง
บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)จํากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา ชัน ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,520.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,735.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

4,790.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,520.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,735.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
17,500.00 ร้านสายัณท์

4,790.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
5,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

23,800.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา

23,800.00 ร้านฟูเจา

91,500.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ
4,850.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

91,500.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ
4,850.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
2,870.00 ตกลงราคา ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

เซ็นเตอร์
2,870.00 ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

67,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามสไมล์
โบรกเกอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
5,713.80 ตกลงราคา บริ ษทั ริ โซ่
(ประเทศไทย) จํากัด

67,900.00 บริ ษทั สยามสไมล์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

1,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด
5,713.80 บริ ษทั ริ โซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/07/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ ซีอาร์ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/ ม. ต.เวียงชัย

อ.เมือง
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาห
กรรม
17/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

17/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
17/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนางสาวเวนิการ์ ไชยวรรณ์ ทีอยู่ /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําพวงมาลาดอกไม้สด
17/07/2013 จ้างเหมา เขียงรายเวบดีไซด์ ม. ถ.ร่ องปลาค้าว
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ออกแบบเวบไซด์
17/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
17/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

17/07/2013 ขอจ้าง หจก.เชียงรายโปรเฟสชันแนล กรุ๊ ป ทีอยู่
/ ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ
17/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

4,397.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,397.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,953.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
4,953.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
4,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

2,735.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
500.00 ตกลงราคา นางสาวเวนิการ์

2,735.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
500.00 นางสาวเวนิการ์ ไชยวรรณ์

ไชยวรรณ์

10,000.00 ตกลงราคา เชียงรายเวบดีไซด์

10,000.00 เชียงรายเวบดีไซด์

500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
3,990.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
3,990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล

งราย
7,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล

665.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์

665.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวชวิทย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
18/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
18/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
18/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที

ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
18/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้สดจํานวน รายการ
18/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

18/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
18/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/07/2013 จ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างจัดพวงมาลา
18/07/2013 จ้างร้านสุทรากานต์@บัตเตอร์ฟลายคาบาเร่ ม.
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เช่าชุดพืนเมือง
18/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

18/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุเครื องปรุ งและเครื องดืม

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
9,750.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
49,940.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
9,750.00 ร้านสายัณท์
49,940.00 ร้านสินไพศาล

1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
9,990.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

9,990.00 ร้านตังโจวการค้า

8,200.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

8,200.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

4,800.00 ตกลงราคา นางสมส่วน หนูแท่น
49,476.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

4,800.00 นางสมส่วน หนูแท่น
49,476.80 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช

ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง
3,705.00 ตกลงราคา บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

การค้าเทรดดิ ง
2,445.00 บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
1,000.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์

2,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา

ฟลายคาบาเร่
31,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ยคาบาเร่
31,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
59,998.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง หจก.คลังครัวเรื อน ซัพพลาย ทีอยู่
/ - ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําแก้วกาแฟเคนย่ามัค พร้อมทําโลโก้ ปี ราชภัฏ
18/07/2013 เช่าชุดล้านนาพร้อมเครื องประดับ จํานวน รายการ
โดยนายศุภชัย ศรี ธิ หมู่ ตําบลแม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
18/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

18/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/07/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
18/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
18/07/2013 จ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําพวงมาลาดอกไม้สดจํานวน ชุด
18/07/2013 ขอซ์อวัสดุ รายการ

18/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
18/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
11,232.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,232.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย

12,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

12,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

2,850.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
24,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั

2,850.00 ร้านทวีสินการเกษตร
24,600.00 บริ ษทั

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
11,490.00 ตกลงราคา ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
11,490.00 ร้านเพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์
10,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์

4,990.00 ตกลงราคา บริ ษทั

4,990.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์

สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

จํากัด

1,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
20,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
580.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

20,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
580.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

18/07/2013 จ้างเหมาตกแต่งพวงมาลาทานหาแม่ฟ้าหลวง จํานวน
รายการ จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)
ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
18/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

/

18/07/2013 ซือวัสดุจดั กิจกรรมแห่เทียนพรรษา จํานวน รายการ
18/07/2013 จะจ้างร้านสไตย์อีฟอ๊อฟเลขที /
ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายจัดทําพวงมาลาวันทานห
าแม่ฟ้าหลวง
18/07/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการจัดทําระบบนําเสี ยโรงเรี ยนสาธิต
18/07/2013 จัดทําพุ่มสักการะล้านนา รายการ โดยนายศุภชัย
ศรี ธิ หมู่ ตําบลแม่สรวย อ.แม่แสรวย จ.เชียงราย
18/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุงานเทคนิค จํานวน รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,500.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

(ทิพย์)

938.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร

938.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร

จํากัด(มหาชน)
8,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

จํากัด(มหาชน)
8,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

99,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

99,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

1,500.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

จ

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

4,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

18/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,420.00 ตกลงราคา สยามไลบรารี
3,000.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

6,420.00 สยามไลบรารี
3,000.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า

18/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุจากร้านผ้าถักถนนคนเดิน

บาทหน้า ม.ราช)
2,000.00 ตกลงราคา นางสาวจันทร์สุข ใจเชือ

ม.ราช)
2,000.00 นางสาวจันทร์สุข ใจเชือ

ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
18/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
18/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ อินเรื อง
1,057.16 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,000.00 นายชัยวัฒน์ อินเรื อง
1,049.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

าย
3,130.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

3,130.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

18/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
18/07/2013 จ้าง นางบัวจันทร์ คําวัง

2,050.00 ตกลงราคา นางวิลาศ เชือเมืองพาน
2,000.00 ตกลงราคา นางบัวจันทร์ คําวัง

2,050.00 นางวิลาศ เชือเมืองพาน
2,000.00 นางบัวจันทร์ คําวัง

19/07/2013

7,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

7,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ซักผ้าผูก จํานวน ผืน
จ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษาพร้อมรถขบวน จํานวน
รายการ จากร้ายอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) /
ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ / ม. ต.แม่ใส
อ.เมือง จ.พะเยา จัดขบวนแห่นาํ งาน
ขออนุญาตต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ
จํานวน รายการ
ขอซื อวัสดุ รายการ

19/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

(ทิพย์)

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

3,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

48,267.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จํากัด

48,267.00 บริ ษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จํากัด

950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั ชาวสวน( )
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
เค แอล บี ซัพพลาย

งราย
21,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,770.00 บริ ษทั ชาวสวน( ) จํากัด

21,300.00 ตกลงราคา

19/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

8,770.00 ตกลงราคา

19/07/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที

7,000.00 ตกลงราคา

/
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ขุดหลุมสําหรับปลูกต้นไม้
19/07/2013 จ้างร้าน เค แอล บี ซัพลาย เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ล้างทําความสะอาดเครื องปรับอากาศ
19/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

13,900.00 ตกลงราคา

2,070.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด

7,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
13,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย

2,070.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/07/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
19/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
19/07/2013 ซือพวงมาลาดอกไม้สดจากรัานศรี วรรณ ฟลาวเวอร์
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19/07/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จํานวน รายการ
19/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/07/2013 จ้างฉัตรประภา เตชะอิง

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
19/07/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,270.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

14,270.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
9,680.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
34,930.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
6,490.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

สุ ขภัณฑ์
9,680.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
34,930.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
6,490.00 เค แอล บี ซัพพลาย

1,000.00 ตกลงราคา ศรี วรรณ ฟลาวเวอร์

1,000.00 ศรี วรรณ ฟลาวเวอร์

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
13,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

งราย
13,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,275.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,275.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
38,380.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
37,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
14,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
38,380.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
37,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
14,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค เลขที

/
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
จํานวน งาน
19/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม.

19/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
19/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

1,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

8,382.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,382.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บุญชูคา้ ไม้

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บุญชูคา้ ไม้

15,385.00 ตกลงราคา
800.00 ตกลงราคา

15,385.00
800.00

19/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุในการอบรม จํานวน รายการ

3,900.00 ตกลงราคา

19/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 ซือนําแข็ง กระสอบ
19/07/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุภาพ นันตา เลขที

1,560.00 ตกลงราคา
400.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
2,000.00 ตกลงราคา นายสุภาพ นันตา

1,560.00
400.00 ร้านตูบสิงห์
2,000.00 นายสุภาพ นันตา

1,500.00 ตกลงราคา มะค่าเบอร์วูด
2,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

1,500.00 มะค่าเบอร์วูด
2,850.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ย้ายเครื องปรับอากาศ
จํานวน งาน
19/07/2013 จัดซือวัสดุ (ของทีระลึก) จํานวน รายการ
19/07/2013 ขอจ้างร้านเอ ก็อปปี เลขที ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาพม่า
จํานวน รายการ
19/07/2013 ขออนุญาตซือแถบสะท้อนสัญญาณแม่เหล็กสําหรับห
นังสื อ
19/07/2013 จ้างนายศราวุฒิ เวียงลอ ม. ต.หย่วน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา จ้างตกแต่งขบวนแห่งเทียนพรรษา

3,900.00

13,910.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

13,910.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คอสโม

คอสโม อินเตอร์ บิซิเนส
12,000.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ

อินเตอร์ บิซิเนส
12,000.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 จ้างร้านสุทรากานต์@บัตเตอร์ฟลายคาบาเร่ หมู่
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เช่าชุดพืนเมือง
19/07/2013 จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ดอกไม้ตกแต่งสถานที ชุด
19/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/07/2013 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั รถไฟฟ้ า (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เลขที ถนนพระราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.
ซ่ อมเปลียนอะไหล่รถไฟฟ้ า จํานวน งาน
19/07/2013 จะจ้างร้านสไตย์อีฟอ๊อฟเลขที / ม. ต.บ้านดู่อ.เมือ
งจ.เชียงรายจัดทําและตกแต่งเทียนพรรษา
20/07/2013 จ้างนายพัฒ ดอนลาว เลขที / หมู่ที ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้องนําสวนสมเด็จฯ
มร.ชร.
20/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ (นํามันเชือเพลิง)

20/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/07/2013 ขอซือวัสดุสารเคมี จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,530.83 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

5,530.83 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
3,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์
ฟลายคาบาเร่
500.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

รไฟฟ้ า
3,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา
ยคาบาเร่
500.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

21,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

21,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,550.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
52,965.00 ตกลงราคา บริ ษทั รถไฟฟ้ า
(ประเทศไทย) จํากัด

งราย
1,550.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)
52,965.00 บริ ษทั รถไฟฟ้ า (ประเทศไทย)
จํากัด

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
66,800.00 ตกลงราคา นายพัฒ ดอนลาว
1,199.81 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
910.00 ตกลงราคา ทรัพย์สุขสมบูรณ์
24,362.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด

5,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ
66,800.00 นายพัฒ ดอนลาว
1,199.81 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
910.00 ทรัพย์สุขสมบูรณ์
24,362.00 บริ ษทั ยูเนียนซายน์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

20/07/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซน์
จ.เชียงราย
20/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

หมู่

21/07/2013
22/07/2013

งจงเชียงรายจัดทําบายศรี
จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งอาคารสํานักงานบริ การหอพัก (หลังเก่า)
มร.ชร.
จ้างนางเพ็ญจันทร์ ใจฟู ม. ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จัดทํารถขบวนเทียนพรรษา
ขออนุญาตจ้างร้านธนาชัย เลขที / ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเปลียนจักรยานไฟฟ้ า จํานวน
งาน
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

22/07/2013
22/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

22/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19,000.00 บานาน่าดีไซน์

ต.บ้านดู่ อ.เมือง

20/07/2013 จะจ้างร้านสไตย์อีฟอ๊อฟเลขที / ม. ต.บ้านดู่อ.เมือ
21/07/2013

19,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

ราคาทีเสน

4,144.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,144.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

งราย
2,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

63,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

63,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

10,000.00 ตกลงราคา นางเพ็ญจันทร์ ใจฟู

10,000.00 นางเพ็ญจันทร์ ใจฟู

48,890.00 ตกลงราคา ร้านธนาชัย

48,890.00 ร้านธนาชัย

8,159.82 ตกลงราคา ร้านวัชระเภสัช
10,300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,925.00 ร้านวัชระเภสัช
10,300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
8,960.00 ตกลงราคา บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
4,822.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

8,960.00 บริ ษทั ควอลิเมด จํากัด
4,822.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/07/2013 ขอจ้างเหมาปูพืนอิฐแปดเหลียม จํานวน รายการ
จากนายชล นิลสวิท เลขที ม. ต.ดอนศิลา
ต.เวียงชัย จ.เชียงราย
24/07/2013 จ้างนายอนุรักษ์ ไชยมงคล เลขที หมู่ที
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งฝ้ าเพดานศูนย์บริ การสุ ขภาพ มร.ชร.
24/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

24/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/07/2013 จ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที /

หมู่ที ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ย้ายป้ ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิกส์ จํานวน งาน
24/07/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
24/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

24/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/07/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

29,900.00 ตกลงราคา นายชล นิลสวิท
7,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,900.00 นายชล นิลสวิท
7,000.00 นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

17,390.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

17,390.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,590.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,595.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,025.00 ตกลงราคา ร้านเวส

งราย
1,590.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,595.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,025.00 ร้านเวส

27,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

27,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

จ

26,369.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

26,369.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

งราย
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

24/07/2013 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมหลังคาโรงรถ จํานวน รายการ
24/07/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้ายบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
24/07/2013 ซือหนังสือจํานวน รายการ

/

1,182.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
/ ม.

1,060.00 ตกลงราคา
29,535.00 ตกลงราคา

รายการ

24/07/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
24/07/2013 ซือวัสดุ

17,900.00 ตกลงราคา

รายการ

6,590.00 ตกลงราคา

24/07/2013 ปะยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

300.00 ตกลงราคา

เอส.เค. ยางยนต์เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
24/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

24/07/2013 จ้างนายอนุรักษ์ ไชยมงคล เลขที
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งหลังคาอาคารพุทธสถาน
25/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

หมู่ที

จ

1,182.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

13,322.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

7,383.00 ตกลงราคา
67,000.00 ตกลงราคา

าย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล
นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

720.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

17,875.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

24/07/2013 ขอจัดซือมิเตอร์ไฟฟ้ า จํานวน ตัว
24/07/2013 ซือวัสดุ

17,875.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

ราคาทีเสน

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

13,322.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,060.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
29,535.00
17,900.00
6,590.00
300.00
7,383.00
67,000.00

รไฟฟ้ า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล
นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

720.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/07/2013 จ้าง หจก.นิวสร้างสรรค์แอ๊ดเวอร์ไทซิ ง /
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายห้ามจับสัตว์นาํ
25/07/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล ชุด
25/07/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ จากร้านนพดล
เลขที ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
25/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
50,247.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนิวสร้า
งสรรค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

50,247.20 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนิวสร้างสรร
ค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

6,840.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

6,840.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

4,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

4,000.00 นายนพดล สันธิ

28,820.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

28,820.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

25/07/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง

ฏเชียงราย
2,734.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

งราย
2,734.00 ปี แอนด์ น้อง

25/07/2013

1,200.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,200.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

10,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

10,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
20,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

เซ็นเตอร์
20,160.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10,496.70 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

10,496.70 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25/07/2013
25/07/2013

25/07/2013

/ หม. ต.บ้านดู่ องเมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลัก / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน รายการ
(เครื องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า)
จ้างสํานักบริ หารและจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (สตูดิโอ) ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําบัตรนักศึกษา จํานวน
คน
ขออนุมตั ิซือครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

25/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
25/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

าย
1,715.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื
อน
3,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

1,715.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน
3,500.00 บริ ษทั สยามแม็คโคร
จํากัด(มหาชน)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุปลูกในโรงเรื อนอนุบาล รายการ
25/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์ เลขที /
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
26/07/2013

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน งาน
ขอจ้างนางณิ ชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน ชุด
ซื อวัสดุจดั กิจกรรมเยาวชนรักษ์นาํ และสิ งแวดล้อมฯ
จํานวน รายการ
ขอจัดจ้างเชียงรายกําจัดปลวกและแมลง เลขที /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
พ่นหมอกควันอาคารหอพักนานาชาติ
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯจากกร้านนายฉัตรชัย
ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
56130
จ้างร้านเอพีปริ น เลขที / ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์วารสารร่ มกาสะลองคํา ครัง
(ฉบับที วันที ก.ค. - ส.ค.)
จ้าง ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ย้ายและติดตังเครื องปรับอากาศ
จํานวน เครื อง
ขอซื อวัสดุ จํานวน รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
26/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

99,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์ ตันเขียว
42,292.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

99,000.00 นางสาวอนงค์ ตันเขียว
42,292.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

2,790.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

2,790.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

5,260.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ

5,260.00 ร้านโชคประสิทธิ

3,500.00 ตกลงราคา เชียงรายกําจัดปลวกและแ

3,500.00 เชียงรายกําจัดปลวกและแมลง

มลง

1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด์ ดี ช๊อป

1,980.00 ซี แอนด์ ดี ช๊อป

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

9,000.00 เอพีปริ น

4,450.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

4,450.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10,978.00 ตกลงราคา บิ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ.
3,454.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

10,978.00 บิ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
3,454.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/07/2013 ขออนุญาตจร้านายบริ พน์ จันทร์ติ บ เลขที / หมู่
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
26/07/2013

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมเครื องปรับอากาศ จํานวน งาน
จ้างร้านถนัดก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอจ้างร้านเอก๊อปปี เลขที ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างนายแก้วมา รวดเร็ ว เลขที ม. ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าอาคารสํานักวิชาบัญชี
ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

26/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
26/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/07/2013 ขอซือเครื องบันทึกเสียง รายการ
26/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/07/2013 จ้างร้านตังหลัก / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
11,970.00 ตกลงราคา นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,970.00 นายบริ พนธ์ จันทร์ติ บ

680.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

680.00 ร้านถนัดก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

33,000.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

33,000.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

80,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

79,984.28 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
7,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
7,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

7,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

7,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
5,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
5,400.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

เซ็นเตอร์
5,900.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

1,720.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,720.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,400.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/07/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/07/2013 จ้าง บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

/ หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องคอมพิวเตอร์
ํ าเกณฑ์ รายการ
26/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/07/2013 ถ่ายเอกสารการอบรมโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิปัญญาท้องถิ นสู่ นกั ศึกษา
หมู่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
26/07/2013 จ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.ป่ าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
ทําแผ่นพับ และโปสเตอร์ รายการ
26/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

26/07/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําวัสดุ รายการ
ั
โอเอ จํากัด ทีอยู่
26/07/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบริ ษทั วิชนแอนด์
หมู่ที ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จัดทําแฟ้ มสอดแบบใสคละสี สกรี นโลโก้

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,356.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

6,356.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

1,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
2,036.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

และการค้า
2,036.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
11,770.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

และการค้า
11,770.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

30,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
41,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
8,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น
ั
โอเอ
2,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิชนแอนด์
จํากัด

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

41,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
8,000.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น
ั
โอเอ จํากัด
2,700.00 บริ ษทั วิชนแอนด์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26/07/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

1,435.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

1,435.00 ร้านตังโจวการค้า

จากร้านตังโจการค้า หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
27/07/2013 จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัด ดอกไม้ตกแต่งสถานที งาน
27/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

6,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

1,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

27/07/2013 จ้าง ร้านเทคโนปริ น เลขที

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําเอกสารสวดมนต์
ชุด
27/07/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่ง (ดอกไม้สด)
จํานวน รายการ
27/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

27/07/2013 ซือวัสดุ

รายการ

27/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน
รายการ
27/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

27/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและร้านค้า
เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
28/07/2013 จ้างนางสาวแสงจันทร์ จันทรา ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ

ฏเชียงราย
24,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
24,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

18,000.00 ตกลงราคา อานนท์พนั ธุ์ไม้

18,000.00 อานนท์พนั ธุ์ไม้

15,313.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15,313.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
999.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
999.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
800.00 เพาเวอร์ ปริ น

16,515.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

16,515.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,510.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

งราย
3,510.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

1,080.00 ตกลงราคา นางสาวแสงจันทร์

1,080.00 นางสาวแสงจันทร์ จันทรา

จันทรา

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/07/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

หมู่ ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
รายการ
28/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

28/07/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

29/07/2013 จัดทํา
พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์และตรวจสภาพรถจักรยานยน
ต์
เลขที / แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
29/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

29/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/07/2013 ขอจัดจ้างนางวิมลรัตน์จนั ทะสาร หมู่
ตําบลริ มกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสารขาวดํา-สี พร้อมเข้าเล่ม รายการ
29/07/2013 ขออนุญาตจ้างร้านปานตอเฟรมส์ เลขที /
ซ.หอมนวล ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทํากรอบรู ป จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
29/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

4,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

3,496.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,496.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,247.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
615.51 ตกลงราคา บริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ

งราย
4,247.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
615.51 บริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
29,967.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
400.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

งราย
7,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
29,967.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
400.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

8,680.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์

8,680.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

7,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

7,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์

เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29/07/2013 จะจ้างร้านโมโนคอม

3,937.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

3,937.00 ร้านโมโนคอม

เลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายถ่ายเอกสารปร
ะกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
29/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/07/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
รายการ
29/07/2013 ซือวัสดุ

2,033.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
3,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,033.00 ร้านทวีสินการเกษตร
3,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

48,600.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
2,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

48,600.00 ร้านสายัณท์
2,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

20,400.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
990.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

20,400.00 เค แอล บี ซัพพลาย
990.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,010.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,010.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,100.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,100.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
4,250.00 ตกลงราคา นายอินตา สลีสองสม

และการค้า
4,250.00 นายอินตา สลีสองสม

29/07/2013 จ้งซ่อมเครื องปรับอากาศ หมายเลข มรช. . . /
โดยจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส เลขที / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ พัดลมดูดอากาศ
29/07/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
พร้อมติดตัง จํานวน รายการ
29/07/2013 จ้างเดินสายไฟและติดไฟสํานักงาน
โดยจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / หมู่
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
29/07/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

29/07/2013 จ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ซ่ อมประตูสาํ นักงานสื อสารองค์กร
จํานวน ครัง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
29/07/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/07/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/07/2013 ขอจ้างหจก.บุญส่งกิจการแอร์(

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
)ทีอยู่

/

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถยนต์ตู ้ หมายเลขทะเบียน
นข ชร. จํานวน รายการ
30/07/2013 ชือวัสดุ รายการ
30/07/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
30/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/07/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
30/07/2013 ขออนุซญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/07/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ จํานวน รายการ
30/07/2013 ขออนุญาตซือป้ ายติดชันหนังสือแบบแถบกาว
จํานวน ชิ น
30/07/2013 จัดซือวัสดุจดั กิจกรรมเยาวชนรักษ์นาํ และสิ งแวดล้อม
ฯ
30/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/07/2013 ขอซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

ราคาทีเสน

3,950.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
บุญส่ งกิจการแอร์ (

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

3,950.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
)

บุญส่ งกิจการแอร์ (

)

1,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์
9,955.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,900.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์
9,955.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,180.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
5,140.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,531.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

งราย
4,180.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,140.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,531.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

2,070.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

2,070.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
44,723.60 ตกลงราคา บริ ษทั เคล็ดไทย จํากัด

และการค้า
44,723.60 บริ ษทั เคล็ดไทย จํากัด

7,704.00 ตกลงราคา บริ ษทั อินเตอร์ชอ็ ป

7,704.00 บริ ษทั อินเตอร์ชอ็ ป ซัพพลาย

ซัพพลาย จํากัด
1,740.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,640.00 ตกลงราคา ร้านธงวันชาติ
500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี
ยงราย

จํากัด
1,740.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,640.00 ร้านธงวันชาติ

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา
ย

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

30/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

743.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

30/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/07/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/07/2013 ซือถังต้มนําไฟฟ้ า จํานวน เครื อง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

743.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
1,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

สุ ขภัณฑ์
1,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,590.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องครัว
5,000.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

4,590.00 ร้านเชียงรายเครื องครัว
5,000.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า

30/07/2013 ขอซือวัสดุหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จํานวน

บาทหน้า ม.ราช)
1,720.00 ตกลงราคา ร้านเหรี ยญทองพานิช

ม.ราช)
1,720.00 ร้านเหรี ยญทองพานิช

รายการ
30/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

3,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
41,750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

งราย
41,750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,160.00 ร้านธนาทรัพย์

รายการ

30/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/07/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ เดือน กรกฎาคม

จํานวน

รายการ
31/07/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือน กค.
จํานวน รายการ
31/07/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/07/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนกรกฎาคม

600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
9,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
735.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
31/07/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31/07/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิส ม.
ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบํารุ งรักษาลิฟท์โดยส
าร
31/07/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
31/07/2013 ขอจ้างทําบายศรี สู่ขวัญ จํานวน รายการ
จากร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์) เลขที /
ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
31/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
48,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

48,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส
3,100.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง
2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
(ทิพย์)

าย
1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

2,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านธนาทรัพย์

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านธนาทรัพย์

31/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,825.00 ตกลงราคา

31/07/2013 ซือวัสดุ

2,450.00 ตกลงราคา

รายการ

ราคาทีเสน

3,100.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
2,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด (ทิพย์)

2,825.00
2,450.00

31/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,734.00 ตกลงราคา

31/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,265.00 ตกลงราคา
6,575.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,265.00
6,575.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,050.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,281.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
1,050.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,281.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

31/07/2013 ซือวัสดุ รายการ
31/07/2013 ซือวัสดุ

รายการ

1,734.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
31/07/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ โดยจ้าง
ร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
31/07/2013 จ้างล้างเครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ โดยจ้าง
ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / หมู่ ตําบลท่าสาย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
31/07/2013 ซือวัสดุ รายการ

31/07/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกร
กฎาคม
31/07/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกร
กฎาคม
31/07/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือนกรกฎาคม

31/07/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกร
กฎาคม
31/07/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
13,690.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช
5,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,690.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
5,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,232.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องครัว
460.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,232.00 ร้านเชียงรายเครื องครัว
460.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

530.00 ตกลงราคา
250.00 ตกลงราคา
475.00 ตกลงราคา
1,760.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
31/07/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,990.00 ตกลงราคา

31/07/2013 ขอจ้างร้าน เม็งรายแล็ป เลขที / หมู่

1,715.00 ตกลงราคา

ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ตรวจเลือดสุ นขั จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
เม็งรายแล็บ

530.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
250.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
475.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,760.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,715.00 เม็งรายแล็บ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/07/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน รายการ
31/07/2013 จ้าง หจกแสนภูธรกรุ๊ ป / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จงเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ํ าเกณฑ์พดั ลมติดผนัง จํานวน
31/07/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
31/07/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/07/2013 ซือวัสดุ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

14,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
2,000.00
2,274.00

31/07/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,999.00

31/07/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์

3,210.00

(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
31/07/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

31/07/2013 ขอหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน กรกฏาคม
31/07/2013 ขอจ้างนายธีระพงษ์ มูลวิจิต ร หมู่ ต.หัวง้ม
อ.พาน จ.เชียงราย ปันพืช แมลง และเห็ด จํานวน
รายการ
01/08/2013 ซือวัสดุ รายการ (หนังสือพิมพ์ วารสาร)

เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

36,940.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
4,870.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร

2,523.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,400.00 ร้านโมโนคอม
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

14,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
2,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
2,274.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

36,940.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
4,870.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 นายธีระพงษ์ มูลวิจิตร
2,523.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
01/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
01/08/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน ฉบับ
01/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายประพนธ์ มูลพุ่มสาย ทีอยู่ ม.
ต.ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ตัดต่อรู ปนักศึกษาใหม่ ประจําปี
01/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/08/2013 ขอซือวัสดุจดั กิจกรรม English is fun จํานวน
รายการ
01/08/2013 ขอจ้างร้านชาตรี ศิลป์ / ต.รอบเวีอง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จัดทําป้ ายสติ กเกอร์ ฟิวเจอร์ บอร์ ดขนาด * . เมตร
จํานวน รายการ
01/08/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือนกรกฎาคม
จํานวน รายการ
01/08/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

01/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

7,306.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,100.00 ตกลงราคา เอนก โฮม เซ็นเตอร์
2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

)

จํากัด
1,983.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
900.00 ตกลงราคา ร้านชาตรี ศิลป์

2,815.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
38,155.00 ตกลงราคา เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์
515.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์
เชียงราย จํากัด

7,306.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,100.00 เอนก โฮม เซ็นเตอร์
2,170.00 ร้านธนาทรัพย์

5,000.00 ตกลงราคา นายประพนธ์ มูลพุ่มสาย
450.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 นายประพนธ์ มูลพุ่มสาย
450.00 บริ ษทั ชาวสวน(

) จํากัด

1,983.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
900.00 ร้านชาตรี ศิลป์

2,815.00 ร้านธนาทรัพย์
38,155.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์
515.00 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/08/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
01/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

01/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
01/08/2013 ขอซือวัสดุจดั กิจกรรม English is fun จํานวน
รายการ
01/08/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
01/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/08/2013 จ้างหนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ เลขที

/

ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การแสดงความยินดีกบั บัณฑิต ครัง
01/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
01/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

01/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
01/08/2013 ขอจัดซือวารสาร จํานวน รายการ
01/08/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

6,000.00 หจก. แฟนคลับ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
8,104.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,017.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

งราย
8,104.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,017.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

290.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์อาณาจักรพา
ยัพ

1,000.00 หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ

11,975.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
21,613.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
5,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค

11,975.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย
21,613.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
5,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น

เอ็น ซัพพลาย
2,330.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,139.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

5,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

ซัพพลาย
2,330.00 ร้านธนาทรัพย์
1,139.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
01/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
01/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/08/2013 จ้างร้าน เอส พี อิเลคทริ ค / หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,130.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

1,130.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

39,920.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

39,920.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
2,140.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

เซ็นเตอร์
2,140.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

จ.เชียงรายใส่ รางครอบท่อเครื องปรับอากาศ
02/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านสุพร
48,310.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

15,000.00 ร้านสุพร
48,310.50 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช

02/08/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที

ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง
25,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

การค้าเทรดดิ ง
25,000.00 เอพีปริ น

02/08/2013 จ้างร้านเอก๊อปปี

12,600.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
1,225.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
550.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

12,600.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
1,225.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
550.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

7,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

7,400.00 นายนพดล สันธิ

/ ม. ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทําสติ กเกอร์ พีวีซี แบบใส
พิมพ์ สี จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
02/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
02/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
02/08/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(ก.ค. )
02/08/2013 จ้างนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/08/2013 ซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน
จากศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ฉบับ (ประจําวันที ก.ค. )
02/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 จัดซือวัสดุหนังสือ จํานวน รายการ
02/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดุ่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารหลักสู ตร
02/08/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจําเดือน
กรกฎาคม
จํานวน รายการ
02/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 จัดจ้างซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)
จํานวน รายการ จ้าง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เลขที
/ หมู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
02/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

02/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
580.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

580.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

920.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

920.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,940.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
69,570.45 ตกลงราคา บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์
จํากัด
5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

งราย
3,940.00 ร้านจินดาพาณิชย์
69,570.45 บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์
จํากัด
5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

14,455.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

14,455.00 ร้านโมโนคอม

15,452.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

15,452.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,980.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
839.95 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
3,850.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

19,884.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,500.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

6,980.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
839.95 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
3,850.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

19,884.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,500.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
02/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

02/08/2013 จ้างร้านเชียงรายไผ่งาม เลขที ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง เชียงราย ซ่ อมรถเข็นไม้ รายการ
02/08/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําวัสดุ รายการ
02/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
02/08/2013 ซือวัสดุ(ของทีระลึก)จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรา
ชภัฏเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
02/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
02/08/2013 ขออนัญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน รายการ
02/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
02/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

9,768.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,768.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

เตอร์
10,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

11,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

11,100.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

694.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

694.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,604.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

เตอร์
5,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,604.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6,880.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

6,880.00 บริ ษทั ชาวสวน(

)

) จํากัด

จํากัด
7,277.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,770.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
22,210.00 ตกลงราคา ร้านสมบัติการไฟฟ้ า

งราย
6,770.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
22,210.00 ร้านสมบัติการไฟฟ้ า

42,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ชาวสวน(

42,000.00 บริ ษทั ชาวสวน(

)

จํากัด
3,700.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,350.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด

7,277.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

) จํากัด

3,700.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
5,350.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/08/2013 จ้างนสพ.เชียงรายทูเดย์ (นอร์ธเทิร์นมีเดีย กรุ๊ ป) ทีอยู่
/ ม. ถ. มิถุนา ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ลงปชส.แสดงความยินดีกบั บัณฑิต
02/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์โทรทัศน์ จากบริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค
จํากัด เลขที / ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน ชุด
02/08/2013 ชือวัสดุ รายการ

03/08/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน
พร้อมเข้าเล่ม ชุด
03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

03/08/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนแสนภูธรกรุ๊ ป เลขที /

2,000.00 ตกลงราคา สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเ
ดียกรุ๊ ป

1,540.00 ตกลงราคา ร้านสิงห์บุษพานิชย์
98,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,000.00 สํานักพิมพ์นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊
ป

1,540.00 ร้านสิงห์บุษพานิชย์
98,700.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด

จํากัด

6,900.00 ตกลงราคา นางสาวณปภัช

6,900.00 นางสาวณปภัช ขันจันทร์แสง

ขันจันทร์ แสง
1,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

1,400.00 ร้านโมโนคอม

หน้า

ม.

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การแสดงความยินดีกบั บัณฑิตในนสพ
.ภูธรนิวส์
03/08/2013 ค่าจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสาร ทําประกาศนียบัตรและป้ ายอบรม

18,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

18,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

งราย
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

8,100.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

8,100.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/08/2013 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื องกรองเครื อง(รถตูห้ ลังคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,475.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,475.00 มณฑลการช่าง

สู ง)
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงรายน
03/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
03/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

03/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

หมู่ ถ.พหลโยธิน
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
รายการ(ป้ าย สิ งหาฯ)
03/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

36,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

36,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
9,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
9,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

งราย
9,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

9,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

420.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด
420.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,766.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
1,766.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

390.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
13,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

390.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/08/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.
ต.หัวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เปลียนโซ๊ คประตูสวิง
03/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
03/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

03/08/2013 จ้างร้านถนัดก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/08/2013 จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
05/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

05/08/2013 ซือวัสดุ

รายการ

05/08/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
05/08/2013 จ้างร้าน เอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

5,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
5,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ
4,660.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

4,660.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

71,500.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส
3,460.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

71,500.00 สุธรรมเซอร์วิส
3,460.00 ร้านถนัดก๊อปปี

2,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,473.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,473.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
5,820.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
5,820.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

16,633.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

16,633.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

5,900.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

6,747.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,747.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/08/2013 จัดจ้างทําป้ ายไวนิลและSticker PVC Indoor จํานวน
รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
05/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ซ่อมเปลียนครุ
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เลขทีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั แนบด้านหลัง
05/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,525.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
1,360.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
74,360.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

3,525.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด
1,360.00 บริ ษทั
ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
จํากัด
74,360.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

2,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส

งราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส

47,400.00 ตกลงราคา
2,500.00 ตกลงราคา

ํ าเกณฑ์ รายการ
05/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,900.00 ตกลงราคา

05/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

จํากัด

ํ าเกณฑ์ รายการ
05/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

05/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์พร้อมติดตัง จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
05/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ราคาทีเสน

47,400.00
2,500.00
3,900.00

17,900.00 ตกลงราคา
34,188.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

17,900.00
34,188.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
4,310.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
4,310.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/08/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที ม. ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย
ดําเนินการติดตังสายเมนเครื องปรับอากาศ
สํานักวิชาบัญชี
05/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
28,324.50 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

28,324.50 นายแก้วมา รวดเร็ว

1,679.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,679.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

05/08/2013 ถ่ายเอกสารคู่มือฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาประสบการณ์วิ

ฏเชียงราย
1,890.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,535.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

งราย
1,890.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,535.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,000.00 ร้านตังโจวการค้า

ชาชีพ
อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
05/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

31,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

05/08/2013 ซือวัสดุ

รายการ

05/08/2013 ซือวัสดุ

รายการ

05/08/2013 ขอจ้างนางณิชสากร ปัญญาวิชา / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
05/08/2013 ขอจ้างร้านเออาร์เทรดดิ งแอนด์คอมพิวเตอร์ / ต.ร
อบเวียงอ.เมืองซ่ อมแซม-เปลียนอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์โปรเ
จ็คเตอร์ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์มรช. . . / จํานวน
รายการ
05/08/2013 ขอจ้างร้าน
เออาร์ เทรดดิ งแอนด์คอมพิวเตอร์ / ต.รอบเวียงอ.เ
มืองซ่ อมแซ่ มครุ ภณ
ั ฑ์โปรเจ็คเตอร์ หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
มรช. - . . / จํานวน รายการ

แอนด์ คอมพิวเตอร์
2,310.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา

คอมพิวเตอร์
2,310.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

4,450.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

4,450.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์

3,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

3,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านศุภกรณ์เครื องเย็น เลขที หมู่
ต.เวียง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ
จํานวน งาน
05/08/2013 จ้างบริ ษทั ยูนิเพสท์ จํากัด / หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย กําจัดหนู รายการ
06/08/2013 ขอจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
รายการ
06/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

06/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/08/2013 ขอจัดชือครุ ภณั ฑ์ตากว่
06/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นางสาวธีร์ณิชา พงค์ศุภวัฒน์ ทีอยู่
หมู่ที ต.แม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ทําผ้าม่านUV 801 พร้อมรางไม้สักโชว์
06/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นางสาวธีร์ณิชา พงค์ศุภวัตน์ หมู่ที
ตําบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ทําผ้าม่านทีบ UV 801 Dcor พร้อมรางไม้สักโชว์
06/08/2013 จ้างร้าน ไอแอม กราฟฟิ ค หมู่ ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,200.00 ตกลงราคา ร้านศุภกรณ์เครื องเย็น

14,200.00 ร้านศุภกรณ์เครื องเย็น

14,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั ยูนิเพสท์ จํากัด

14,700.00 บริ ษทั ยูนิเพสท์ จํากัด

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

6,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

และการค้า

2,118.60 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

2,118.60 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
8,920.00 ตกลงราคา บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
25,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
11,700.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

รไฟฟ้ า
8,920.00 บริ ษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์
จํากัด
25,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
11,700.00 เค แอล บี ซัพพลาย

6,400.00 ตกลงราคา นางสาวธีร์ณิชา

6,400.00 นางสาวธีร์ณิชา พงค์ศุภวัฒน์

พงค์ศุภวัฒน์

5,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
52,000.00 ตกลงราคา นางสาวธีร์ณิชา

5,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์
52,000.00 นางสาวธีร์ณิชา พงค์ศุภวัฒน์

พงค์ศุภวัฒน์

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

06/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
06/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
06/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/08/2013 ขอจ้างนายนพดล สันธิ

หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
06/08/2013 ขอจ้างนายนพดล สันธิ หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
06/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

21,680.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
588.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
7,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
510.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

งราย
588.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
7,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

4,998.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

4,998.00 นายนพดล สันธิ

510.00 นายนพดล สันธิ

13,272.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

13,272.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บานาน่าดีไซน์

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บานาน่าดีไซน์

32,000.00 ตกลงราคา

06/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

569.00 ตกลงราคา
5,860.00 ตกลงราคา

06/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,680.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

06/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

06/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

14,700.00 ตกลงราคา

06/08/2013 จ้างทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ

8,900.00 ตกลงราคา

จากร้านบานาน่าดีไซด์ เลขที
อ.เมือง จ.เชียงราย
06/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

32,000.00
569.00
5,860.00
14,700.00
8,900.00

ม. ต.บ้านดู่

3,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,850.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกรฑ์ รายการ
06/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,090.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

2,090.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

06/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

มพิวเตอร์
3,780.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

เตอร์
3,780.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

5,960.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

5,960.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
06/08/2013 จ้างร้านห้งหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ ม.
ต.หัวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย งานติดตังหลอดไฟฟ้ า
ชุด
07/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

เกือกูลธุรกิจ

11,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

11,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
34,050.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

07/08/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายไผ่งามที ต.รอบเวียง อ.เมือง

เซ็นเตอร์
35,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

จ.เชียงราย ซ่ อมรถเข็นจํานวน คัน
07/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
07/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
16,290.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,900.00 ร้านโชคประสิทธิ
16,290.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

07/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

07/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

7,900.00 ตกลงราคา

07/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

7,945.00 ตกลงราคา

07/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

07/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

2,956.00 ตกลงราคา

10,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

7,900.00
7,945.00
5,000.00
2,956.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/08/2013 เปลียนยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอสเคยางยนต์เชียงราย เลขที
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
07/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
07/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

07/08/2013 จัดจ้างย้ายแผงกันห้องอลูมิเนียม จํานวน รายการ
จ้างนายแก้ว ย่อมยา บ้านเลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
07/08/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
07/08/2013 จัดจ้างติดตังโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
รายการ จ้างร้านเค แอล บี ซัพพลาย เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
07/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

07/08/2013 ปะยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดย ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอสเคยางยนต์เชียงราย เลขที ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
07/08/2013 จ้างร้านเอพีปริ น / หมู่ ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย
ทํากระดาษวารสารสภาคณาจารย์จาํ นวน รายการ
07/08/2013 ขอจ้างนายศราวุธ ใจแก้ว หมู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย เก็บข้อมูลข้าวในจังหวัดเชียงราย งาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
350.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

13,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

350.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

13,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,000.00 ตกลงราคา นายแก้ว ย่อมยา

งราย
3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
4,000.00 นายแก้ว ย่อมยา

4,200.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,200.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

22,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

22,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

10,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

ยางยนต์ เชียงราย

ยางยนต์ เชียงราย

21,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

21,000.00 เอพีปริ น

22,000.00 ตกลงราคา นายศราวุธ ใจแก้ว

22,000.00 นายศราวุธ ใจแก้ว

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

08/08/2013 จ้างคุณฉัตรประภา เตชะอิง

2,973.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,973.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

08/08/2013

8,226.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,226.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

5,400.00 ร้านสายไหม

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

1,200.00 ร้านเซ็นเตอร์ปริ นท์

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

6,000.00 ร้านสายไหม

10,675.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

10,675.00 ร้านสายไหม

08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชัยงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารร้านสายไหม ม. ต.นาง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอจ้างเซ้นเตอร์ ปริ นท์ / อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายแบบแปลน รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

4,248.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,248.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

08/08/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง

ฏเชียงราย
25,870.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

งราย
25,870.00 มณฑลการช่าง

เลขที
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
08/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
08/08/2013 จัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน . ลิตร

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,199.83 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

10,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,199.83 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

08/08/2013 ขอจัดซือวัสดุจดั กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน

ยงราย
10,400.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

ย
10,400.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

65,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก

65,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม

รายการ
08/08/2013 จัดจ้างทําแผ่นประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จ้างหจก.วนิดาการพิมพ์ เลขที / ม. ต.สันผีเสื อ
อ.เมือง จ.เชียงราย

ารพิมพ์

พ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/08/2013 ขออนุญาตสั งซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน
08/08/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
08/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

6,975.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

6,975.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
69,966.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
21,500.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

08/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

21,500.00 ตกลงราคา

08/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

08/08/2013 จ้าง ร้านเทคโนปริ นท์ เลขที

7,220.00 ตกลงราคา

จ้างหจก.วนิดาการพิมพ์ เลขที / ม. ต.สันผีเสื อ
อ.เมือง จ.เชียงราย

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
6,908.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
21,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

69,966.00 ตกลงราคา

08/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
08/08/2013 จัดจ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

และการค้า
6,908.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
21,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

08/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
08/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/08/2013 ขอจ้างร้านสุธรรม เซอร์วิส เลขที ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําความสะอาดแอร์ จํานวน งาน
08/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

ราคาทีเสน

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
500.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส
18,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย
4,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
65,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

4,265.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7,220.00 ร้านเทคโนปริ นท์
5,000.00 ร้านอํานาจสังฆภัณฑ์
500.00 สุธรรมเซอร์วิส
18,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย
4,000.00 ไอเดียโซลูชนั
65,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

08/08/2013 ขอจ้างล้างเครื องปรับอากาศและซ่อมรั ว จํานวน
รายการ จากหจก.แสนดีแอร์
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
08/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

/ - ถ.พหลโยธิน

ํ าเกณฑ์ รายการ
08/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
08/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
08/08/2013 จ้างนายอนุรักษ์ ไชยมงคล เลขที

หมู่

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งหลังคาโรงผลิตนําประปา มร.ชร.
08/08/2013 ขอจัดซือวัสดุจดั กิจกรรมวันแม่ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
08/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

08/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

09/08/2013 ขอจ้างนายฉัตรชัย ธนะสังข์
ถ่ายเอกสารคู่มือการบริ หารและพัฒนาองค์กร จํานวน
รายการ

2,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แสนดีแอร์ เซอร์ วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แสนดีแอร์
เซอร์ วิส

16,256.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

16,256.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
21,407.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,600.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์

งราย
7,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
21,407.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,600.00 นายฤทธิพงศ์ เมืองวงค์

3,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

3,000.00 นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

8,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,150.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,848.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,500.00 ตกลงราคา นายฉัตรชัย ธนะสังข์

งราย
1,150.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,848.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,500.00 นายฉัตรชัย ธนะสังข์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/08/2013 ขออนุญาตจ้างบริ ษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชัน เซ็นเตอร์

09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013

จํากัด
ถนนสุ ขมุ วิท / แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ สอบเทียบเครื องมือ
รายการ
จ้างหนังสื อพิมพ์รวมพลังเชียงราย เลขที หมู่
ถ.สันคอกช้าง ซ. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
จ้างสอบเทียบเครื องมือบริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย)จํากัด สาขาเชียงใหม่ / ม.
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จ้าง ร้านเกรทโรสฟลอริ สท์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดดอกไม้ รายการ
จ้าง นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
การแสดง "พระแม่แก้วแห่งแผ่นดิน" ชุด
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ

09/08/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ซีอาร์ เลขที /
ม. ต.เวียงชัยอ.เมือง ถ่ายเอกสารโครงการ จํานวน
รายการ
หมู่ ต.ท่าสุ ด
09/08/2013 ขอจ้างร้านสินอักษรการพิมพ์
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําแผ่นพับ โปสเตอร์ และชุดซี ดี
จํานวน รายการ
09/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า /
หมู่
ออกแบบและจัดทําเว็บไซค์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
26,648.35 ตกลงราคา บริ ษทั เอส พี ซี
แคลลิเบรชัน เซ็นเตอร์
จํากัด

2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

26,648.35 บริ ษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชัน
เซ็นเตอร์ จํากัด

2,000.00 หนังสือพิมพ์ รวมพลังเชียงราย

รวมพลังเชียงราย

8,474.40 ตกลงราคา บริ ษทั

8,474.40 บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง

ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
10,300.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

10,300.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

3,000.00 นายพิทกั ษ์พงษ์ เต็มใจ

10,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยโพลีเมดิค

(ประเทศไทย) จํากัด

10,700.00 บริ ษทั ไทยโพลีเมดิค จํากัด

จํากัด
1,950.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

1,950.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

90,000.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

90,000.00 สินอักษรการพิมพ์

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

9,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

09/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
09/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
3,380.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
24,000.00 ตกลงราคา
1,493.00 ตกลงราคา
19,196.00 ตกลงราคา

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านจินดาพาณิ ชย์

09/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,102.10 ตกลงราคา

09/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง

2,000.00 ตกลงราคา
6,840.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล ชุด
ํ าเกณฑ์ จํานวน
09/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
09/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
09/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

09/08/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที

/ ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์วารสารร่ มกาสะลองคํา ครังฉบับที
( - ส.ค. )
09/08/2013 ขอซือหนังสือ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,380.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
24,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,493.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19,196.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,102.10 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
2,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์

6,840.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
4,990.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

และการค้า
4,990.00 ร้านสายไหม

8,800.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

8,800.00 ร้านสายัณท์
9,000.00 เอพีปริ น

49,612.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

49,612.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
09/08/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายไผ่งาม หมู่ ต.รอบเวียง
จ.เชียงราย ทําโครงป้ ายและบังไพร รายการ
09/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

09/08/2013 ขอนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,040.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
24,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

6,195.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
14,000.00 ตกลงราคา

09/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,030.00 ตกลงราคา

09/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

8,741.90 ตกลงราคา

09/08/2013 จ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที /

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
บริ เวณทางเข้ามหาวิทยาลัย จํานวน ป้ าย
09/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

09/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
10/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

78,000.00 ตกลงราคา

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

1,495.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
9,000.00
5,600.00
13,200.00
8,610.00

จํากัด
ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
นันทขว้าง
ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,040.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า
24,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม
6,195.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
14,000.00
5,030.00
8,741.90
78,000.00

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

1,495.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
9,000.00 บีเฟิ ร์สท
5,600.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นันทขว้าง
12,760.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8,610.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

11/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/08/2013 จ้างนายนพดล สันธิ

ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
11/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
11/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,140.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,140.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
40,942.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด
2,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

งราย
40,942.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,000.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

2,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,500.00 ร้านอุดมดอกไม้สด
2,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,600.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

งราย
1,600.00 นายนพดล สันธิ

19,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
2,790.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

19,300.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
2,790.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

11/08/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ฏเชียงราย
9,295.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
600.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
9,295.00 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
600.00 ร้านโมโนคอม

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
12/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั

5,600.00 บริ ษทั เบสท์เอเบิ ลเทรดดิ ง

11/08/2013 ซือหนังสือจํานวน รายการ

13/08/2013 จ้างร้าน อุดมดอกไม้สด (วิวา) ตลาดเทศบาล
(ตลาดสิ ริกรณ์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําพานพุ่ม
จํานวน คู่
13/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

เบสท์เอเบิ ลเทรดดิ ง จํากัด
500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไม้สด

13,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม

จํากัด
500.00 ร้านอุดมดอกไม้สด

13,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/08/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
14,863.95 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด

13/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
13/08/2013 จ้างร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซด์ ถ.พหลโยธิน

25,000.00
8,600.00

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําแผ่นพับ รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

15,470.00

ํ
จํานวน รายการ
13/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตาเกณฑ์
13/08/2013 ขอจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์แอนด์เซอร์วิส
ม. ต.ริ มกก อ.เมือง ซ่ อมเปลียนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร
มรช. . .
/ อาคารเรี ยน จํานวน
รายการ
13/08/2013 ขออนุญาตจ้าง นายนพดล สันธิ เลขที หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

(มหาชน)
ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต
ดีไซน์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

6,000.00
4,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย

ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,863.95 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
25,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
8,600.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

15,470.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
6,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

2,708.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

2,708.00 นายนพดล สันธิ

13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

7,930.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
9,592.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์

7,930.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
9,592.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
13/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร สมุดคําตอบ

แอน
4,600.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องครัว
5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

4,600.00 ร้านเชียงรายเครื องครัว
5,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

5,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

5,500.00 ร้านโมโนคอม

ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน รายการ
13/08/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม เลขที / ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทํารู ปเล่มรายงาน จํานวน รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28,370.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

28,370.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

13/08/2013 ขอจ้างทําวารสารวิทยาการจัดการ ปี ที จาก บริ ษทั

ลย์
39,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง
จํากัด

สุ ขภัณฑ์
39,900.00 บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด

2,415.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,415.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครั
วเรื อนซัพพลาย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
เอพีปริ น

งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดคลังครัวเรื อ
นซัพพลาย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด / - หมู่
ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
13/08/2013 ขอซือวัสดุจดั สวนพฤกษศาสตร์ จํานวน รายการ

13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

4,337.00 ตกลงราคา
13,100.00 ตกลงราคา

13/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

10,000.00 ตกลงราคา

13/08/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ

29,740.00 ตกลงราคา

13/08/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที

หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ครัง (ฉบับที
วันที - ส.ค.)
13/08/2013 ขอจ้างร้านตุ๊ด / ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ออกแบบและตัดเสื อและจ้างทํากระเป๋ าเอกสารของกร
รมการสภาคณาจารย์ฯจํานวน
ํ าเกณฑ์ จํานวน
13/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

9,000.00 ตกลงราคา

11,700.00 ตกลงราคา ร้าน ตุ๊ด

4,337.00
13,100.00
10,000.00
29,740.00

9,000.00 เอพีปริ น
11,700.00 ร้าน ตุ๊ด

7,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

7,000.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

จํากัด
3,200.00 ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสที
คอมพิวเตอร์

3,200.00 ร้านเอ็มเอสที คอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
14,230.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,230.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

13/08/2013 จัดจ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมอาคารปฎิบตั ิการสปาพืน

จํากัด
7,392.84 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง

7,392.84 ร้านธนากรการช่าง

บ้านล้านนา
จ้างร้านธนากรการช่าง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,755.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,755.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,040.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,495.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

งราย
1,040.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,495.00 ปี แอนด์ น้อง

13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/08/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/08/2013 ขอจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/08/2013 จ้างร้านปี แอนด์นอ้ ง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

13/08/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

19,755.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

19,755.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

3,460.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

3,460.00 ปี แอนด์ น้อง

1,620.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

1,620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
7,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม
41,400.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์

และการค้า
7,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม
41,400.00 ร้านสายัณท์

1,364.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,364.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
24,496.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
24,496.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

13/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

5,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค
617.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

13/08/2013 เช่าการให้บริ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต
13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
13/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

13/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
13/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

/

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,100.00 ร้านเชียงรายมิวสิค
617.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
261,000.00 บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
3,750.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

17,700.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
11,075.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
7,523.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,654.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,110.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

งราย
8,300.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
309.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,654.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,110.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

520.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

520.00 ร้านทวีสินการเกษตร
2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

309.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

13/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
13/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที

ฏเชียงราย
261,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
3,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
17,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
11,075.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
7,523.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,300.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ราคาทีเสน

ฏเชียงราย

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/08/2013 ขอจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า ทีอยู่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
รายการ
14/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
14/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
2,377.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,272.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
990.00 ตกลงราคา
4,380.00 ตกลงราคา

14/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน

9,769.00 ตกลงราคา

จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
นายฉัตรชัย ธนะสังข์

14/08/2013 จ้างร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม. ต.เจริ ญราษฎร์

4,950.00 ตกลงราคา

อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม
เอกสารประกอบการอบรม
14/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,031.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

14/08/2013 จ้างร้านนิด ดีไซด์ / หมู่ ถนนสันโค้งน้อย
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดวอลเปเปอร์
14/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

14/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
14/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ

ลย์
11,000.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

14/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
รายการ

ราคาทีเสน

และการค้า

2,377.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,272.00 บริ ษทั เวท เรคคอมเมนด์
990.00
4,380.00
9,769.00
4,950.00

จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
นายฉัตรชัย ธนะสังข์

1,031.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
11,000.00 ร้านนิด ดีไซน์

1,980.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)

1,980.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

จํากัด
9,910.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

9,910.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

190.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

190.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

14/08/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ฏเชียงราย
433.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
433.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

6,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

6,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

1,236.55 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
1,467.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
5,040.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,236.55 ร้านทวีสินการเกษตร
1,467.00 ร้านทวีสินการเกษตร
5,040.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

หมู่ที ตําบล บ้านดู่
อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย ถ่ายเอกสาร
14/08/2013 จ้างพิมพ์ไวนิล การจัดสัมมนาทางวิชาการ
โดยร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
14/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

14/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
14/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
14/08/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/08/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
14/08/2013 ขอจ้างสถาบันยานยนต์ ซ.
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ม. ถ.สุ ขมุ วิท ก.ม.
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
ทดสอบส่ วนประกอบทางเคมีของเหล็ก
14/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
14/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ฏเชียงราย
988.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
988.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

988.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

988.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

5,831.50 ตกลงราคา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

5,831.50 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์
ท
9,295.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล

งราย
15,000.00 ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท

9,295.00 ร้านสินไพศาล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

14/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้ายสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
14/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

14/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

14/08/2013 จ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ เลขที /

หมู่ ต.คูคต

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ดําเนินการติดฟิ ล์มกรองแสงหน้าต่างห้องเรี ยน
อาคารเรี ยนรวม ปี
14/08/2013 ขอจ้างร้านมิวสิคเซ็นเตอร์ทีอยู่ / ม. อ.เมือง
จ.เชียงราย
ซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ดนตรี สากล จํานวน
รายการ
14/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

12,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

32,880.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

32,880.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
9,610.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
99,000.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

คอมพิวเตอร์
9,610.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
99,000.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

3,980.00 ตกลงราคา ร้านมิวสิคเซ็นเตอร์

3,980.00 ร้านมิวสิคเซ็นเตอร์

8,700.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวทอะกริ เทค

8,700.00 บริ ษทั เวทอะกริ เทค จํากัด

15/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหมการค้า ม.

จํากัด
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,000.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/08/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์

ฏเชียงราย
1,200.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
1,200.00 ร้านเทคโนปริ นท์

หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/08/2013 ขอจ้างร้านตังโจวการค้า

ม. ถ.สันโค้งน้อย
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
ชุด
และ แผ่น
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/08/2013 จ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด์
เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
15/08/2013 จ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์
เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/08/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,206.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

14,206.00 ร้านตังโจวการค้า

22,675.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

22,675.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,700.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

งราย
3,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,700.00 บานาน่าดีไซน์

2,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

2,000.00 บานาน่าดีไซน์

10,350.00 ตกลงราคา ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง
6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

10,350.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง
6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

1,999.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,999.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/08/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ ห มู่ ตําบลบ้านดู่

ฏเชียงราย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

งราย
1,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,360.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,360.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/08/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที

ฏเชียงราย
1,905.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

งราย
1,905.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน
รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15/08/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ ธุรกิจ

27,430.52 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

27,430.52 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

15/08/2013

ธุรกิจ
10,719.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

จ
10,719.00 ร้านตังโจวการค้า

15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013

/ หมู ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปูพรมทอ
ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที ม. ถ.สันโค้ง ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอจัดจ้างทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
จากนายเจียระไน สันธิ / ม. ต.ริ มกก อ.เมิอง
จ.เชียงราย
จัดจ้างปรับปรุ งห้องผูท้ รงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยฯ
จํานวน รายการ จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเกือกูลธุรกิจ
เลขที ม. ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ขออนุญาตซื อวัสดุ จํานวน รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน
15/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22,286.21 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

/ ถ.หนองบัว

900.00 นายเจียระไน สันธิ
22,286.21 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

2,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์)
จํากัด
13,300.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

1,950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
15/08/2013 ซือ Access Point แบบติดตังในอาคาร จํานวน
เครื อง
15/08/2013 จ้างทําผ้าม่าน จากร้านหนึงผ้าม่าน
อ.เมือง จ.เชียงราย

900.00 ตกลงราคา นายเจียระไน สันธิ

ฏเชียงราย
20,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
47,500.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน

2,100.00 บริ ษทั ที.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด
13,300.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
20,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

47,500.00 ร้านหนึงผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

15/08/2013 จ้างร้าน วิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

1,900.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,900.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิ ค ดีไซน์

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายชือติดโต๊ะทํางาน ชุด
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์

ฏเชียงราย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

งราย
1,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

/ หมู่
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิมพ์ป้ายไวนิล รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

ดีไซน์ แอนด์ ปริ นท์ติ ง

ราคาทีเสน

แอนด์ ปริ นท์ติ ง

24,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

24,930.00 ร้านสินไพศาล
10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

15/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

งราย
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ถ่ายเอกสาร รายการ
15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,615.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,615.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
12,090.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

งราย
12,090.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

15/08/2013 ซือวัสดุ

รายการ

15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.

ต.หัวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างติดตังม้านปรับแสง จํานวน รายการ

12,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

3,000.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
12,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

19,290.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์ และ
แอสเซ็ตเซอรี
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

งราย
บริ ษทั แอนิเทค โทเทิล
โซลูชนั จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
อ๊อฟชันคอมพิวเตอร์ และแอสเ
ซ็ตเซอรี
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

11,161.00 ตกลงราคา

15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

25,124.00 ตกลงราคา

ติดตังเครื อง มรช. - . . /
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/08/2013 ขอซือครภัณฑ์ตากว่
15/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์

/ หมู่

ตําบลรอบเวียง

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
15/08/2013 จ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
แก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

19,290.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/08/2013 ซือ หน่วยความจําสํารอง (Ram) จํานวน ตัว

ราคาทีเสน

1,030.00 ตกลงราคา

11,161.00
25,124.00
1,030.00

8,560.00 ตกลงราคา
86,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

8,560.00
86,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
4,499.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,350.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

โนคอม
4,499.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,350.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

346.77 ตกลงราคา การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี
43,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
8,640.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

346.77 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

9,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี
43,500.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
8,640.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/08/2013 ซือวัสดุ

รายการ

15/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
15/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/08/2013 จัดจ้างเปลียนยางรถยนต์ประจําคณะ จํานวน
รายการ จ้างร้านมณฑลการช่าง เลขที ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
15/08/2013 จ้าง ร้านเชียงรายซิลค์ สกรี น ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทพป้ าย รายการ
15/08/2013 จ้างหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การแสดงความยินดีกบั บัณฑิต ครัง
15/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

2,500.00 บริ ษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์

จํากัด
2,500.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

จํากัด
2,500.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

2,580.00 ตกลงราคา บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล

2,580.00 บริ ษทั เยเนอรัล ฮอสปิ ตัล

โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
6,868.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
14,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
1,434.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
80,100.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
6,868.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
14,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

1,434.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
12,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
80,100.00 มณฑลการช่าง

4,050.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

4,050.00 ร้านเชียงรายซิลค์สกรี น

2,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

2,000.00 หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา

12,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
15/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
15/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
15/08/2013 ขอจ้างทําป้ าย จํานวน รายการ
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013

จากร้านบานาน่าดีไซน์ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
เช่าเก้าอีจํานวน ตัวและโต๊ะจํานวน ตัว
จากนางฟองจันทร์ มหาวรรณ์ เลขที หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จะซื อครุ ภณ
ั ฑ์จาํ นวน รายการเครื องขยายไร้สายแบบ
หิ ว
จ้างร้านสไตล์อีฟอ๊อฟ / หมุ่ที ต.บ้านดุ่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําพุ่มดอกไม้และธุปเทียนแพ จํานวน
รายการ
จ้าง บริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด / - ถ.อุตรกิจ
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน ผืน
จ้าง ร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
จ้างร้านบ้านหมอกโฆษณา / หมู่ ถ.แม่กรณ์
ต.สันทราย อ.เมือง จเ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล
รายการ
จะซื อวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
34,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
400.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
2,900.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

500.00 ตกลงราคา นางฟองจันทร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

34,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
400.00 ร้านจินดาพาณิชย์
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
2,900.00 บานาน่าดีไซน์

500.00 นางฟองจันทร์ มหาวรรณ์

มหาวรรณ์

2,750.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
20,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

2,750.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
20,000.00 ร้านสไตล์ อีฟ อ๊อฟ

900.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

900.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด
499.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

499.00 ร้านโมโนคอม

20,200.00 ตกลงราคา ร้านบ้านหมอก โฆษณา
1,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

20,200.00 ร้านบ้านหมอก โฆษณา
1,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
16/08/2013 จ้าง ร้านเทคโนปริ นท์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสู จิบตั ร เล่ม
16/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

16/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
16/08/2013 ขอจ้างทําทางเดินศึกษาธรรมชชาติ
ร้านเชียงรายไผ่งาม หมู่ .ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย งาน
16/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

16/08/2013 จ้าง หจก. ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการปรับปรุ งบริ เวณลาน
LOVE เป็ นสนามฟุตบอล
16/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

16/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
16/08/2013 ขอจ้างหจก.เชียงรายโปรเฟสชันแนล กรุ๊ ป ทีอยู่
/ ถ.อุตรกิจ ต.เวียง จ.เชียงราย ซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

10,004.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,004.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
19,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม

งราย
19,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
30,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

8,689.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,689.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
14,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
14,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

9,398.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

9,398.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า

บาทหน้า ม.ราช)
3,560.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยโปรเฟสชันแนล

ม.ราช)
3,560.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายโปร
เฟสชันแนล

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/08/2013 จ้าง หจก. ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการซ่ อมแซมห้องนําสํานักงานอธิการบดี
ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
16/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

36,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

77,250.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

36,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

77,250.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

16/08/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จํากัด
2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

2,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

16/08/2013 ขอซือวัสดุเพือบํารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์หมายเลข

และการค้า
80,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
9,980.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

และการค้า
77,338.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
9,980.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

. .
/ และ . .
/ จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/08/2013 ขอศือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกฑณ์ จํานวน รายการ
16/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

39,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,030.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

39,400.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
15,030.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

16/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

16/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ งนายณรงค์ ศิริวงค์ ทีอยู่ หมู่ที

ยเทคโนคอม
1,200.00 ตกลงราคา นายณรงค์ ศิริวงค์

โนคอม
1,200.00 นายณรงค์ ศิริวงค์

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
หุม้ เบาะอุปกรณ์เก้าอียกนอน หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
01.36.12
16/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
16/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

9,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
27,520.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

9,600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
27,520.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
16/08/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ. เชียงราย เปลียนอุปกรณ์
ห้องนําและห้องต่างๆ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
16/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

16/08/2013 ขอจัดซือหนังสือ จํานวน รายการ
16/08/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
16/08/2013 จ้างร้าน เชียงรายเซอร์วิส

/ ม.
ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เช็ค ซ่ อม เติมนํายา เครื องปรับอากาศ จํานวน
รายการ
17/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
17/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

17/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
17/08/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
17/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น

/ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
17/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,660.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
42,586.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

7,560.00 ตกลงราคา ร้าน ซี เอ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,660.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
42,586.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

7,560.00 ร้าน ซี เอ

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์
99,971.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,100.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
18,545.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์
99,971.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

3,400.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
10,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
856.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
10,050.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
990.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

10,290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

2,100.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
18,545.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

856.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
10,050.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
990.00 เพาเวอร์ ปริ น

10,290.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
17/08/2013 ซือหนังสือ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
49,988.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

49,988.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17/08/2013 จ้างร้านนิด ดีไซน์ / ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง

าย
6,200.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์

6,200.00 ร้านนิด ดีไซน์

อ.เมือง จ.เชียงราย บุเก้าอีห้องประชุม รายการ
17/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,810.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,810.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

17/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

งราย
4,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

/ ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
17/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
18/08/2013 จ้างทําเสือโปโล ร้านโมเดิร์น แอ็ค /
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ทางเข้าสนามกีฬา(ตึกขาว)
ถนนหนองบัว ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57000
18/08/2013 จ้างร้านบ้านหมอกโฆษณา / หมู่ ม. ต.แม่กรณ์
อ.เมือง จ.เชียราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
18/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

18/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
18/08/2013 ขอซือวัสดุจดั กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐ
มวัย
18/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องครัว
13,000.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอ็ค

4,000.00 ร้านเชียงรายเครื องครัว
13,000.00 ร้านโมเดิร์นแอ็ค

600.00 ตกลงราคา ร้านบ้านหมอก โฆษณา

600.00 ร้านบ้านหมอก โฆษณา

6,687.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื
อน
3,003.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
3,000.00 ตกลงราคา นางสุดา สมประสงค์

750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

6,687.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน
3,003.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
3,000.00 นางสุดา สมประสงค์

750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
18/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,655.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

18/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

19/08/2013 ขอซือว้สดุ

รายการ

620.00 ตกลงราคา

19/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

6,915.00 ตกลงราคา
900.00 ตกลงราคา

มพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง
แอนด์ คอมพิวเตอร์
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
นายมนัสนันท์ เตชะติ

19/08/2013 จ้างจัดสถานที งานสัมมนาทางวิชาการ โดย

6,700.00 ตกลงราคา

นายมนัสนันท์ เตชะติ หมู่ที ต.ศรี ดอนมูล
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
19/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

19/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
19/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

9,951.00
1,749.00
10,000.00

19/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

1,420.00

19/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,310.00

และการค้า
ตกลงราคา บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,655.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
6,915.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์
คอมพิวเตอร์
900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
6,700.00 นายมนัสนันท์ เตชะติ

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
9,951.00 บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด
1,749.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,420.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,310.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013

ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
ขออนุมตั ิจดั ซื อวัสดุจาํ นวน รายการ
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
ขออนุญาตจัดซื อวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

ขออนุญาตซื อทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
ฯ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

19/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/08/2013 จ้างบริ ษทั ไทยยูนีคจํากัด เลขที ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุจพรหม เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ
บริ การบํารุ งรักษาเครื อง
19/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/08/2013 จ้างร้านทําไม กรอบรู ป อิงค์เจ็ท

ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโปสเตอร์ ไวนิล รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
49,500.00
480.00
4,000.00
21,400.00
1,000.00
99,834.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
ไอเดียโซลูชนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,980.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
14,980.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยยูนีค จํากัด

6,990.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน
49,500.00
480.00
4,000.00
21,400.00
1,000.00
99,834.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์
ร้านเชียงรายบรรจุภณ
ั ฑ์
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
ไอเดียโซลูชนั
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,980.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,980.00 บริ ษทั ไทยยูนีค จํากัด
6,990.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
15,220.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

งราย
15,220.00 ร้านทําไม

19,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

19,400.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

แอนด์ คอมพิวเตอร์
24,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
19,902.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด

คอมพิวเตอร์
24,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
19,902.00 บริ ษทั เวคเตอร์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/08/2013 จ้างร้านจํานงค์การช่างเชียงราย

/ ถ.เจ็ดยอด
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําโล่, รายการ
19/08/2013 จ้างร้านเอพีปริ น เลขที หมู่ ต. ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์หนังสื อกาสะลองคํา ฉบับที (วันที
- ส.ค. )
19/08/2013 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั คอมพิวเตอร์
จํากัด ต.สมตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง
ทําความสะอาดเครื อง ScanJat HP N8420
19/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
19/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
19/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

19/08/2013 ขอจัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
20/08/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม เลขที / ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
21,450.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,450.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริ น

9,000.00 เอพีปริ น

1,550.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

1,550.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด

3,171.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
7,000.00 ตกลงราคา นายพรสิทธิ ดํารงค์เมือง

คอมพิวเตอร์ จํากัด

3,171.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,000.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
1,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,760.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

7,000.00 นายพรสิทธิ ดํารงค์เมือง
20,760.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
7,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
15,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
9,900.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

และการค้า
7,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
15,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
9,900.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์

6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

6,000.00 ร้านโมโนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/08/2013 จ้างร้านเพือนพรรณ เซอร์วิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมเครื องปรับอากาศ
ห้องประชุมอินทนิล,ห้องประชุมพยอม,ห้องประชุมน
นทรี
20/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

14,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

14,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
2,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

และการค้า
2,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,500.00 ตกลงราคา ร้านตงฮัวโอสถ
17,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,500.00 ร้านตงฮัวโอสถ
17,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

3,300.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
1,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
3,556.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

3,300.00 ไอเดียโซลูชนั
1,000.00 ไอเดียโซลูชนั
3,556.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า
ม.ราช)
15,600.00 สมศักดิอิฐบล๊อค
1,000.00 บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

20/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

บาทหน้า ม.ราช)
15,600.00 ตกลงราคา สมศักดิอิฐบล๊อค
1,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย
จํากัด
8,230.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
20/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

22,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

22,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

20/08/2013 จัดซือวัสดุหินทราย จํานวน รายการ
20/08/2013 ซือกล่องพัสดุ กล่อง

มพิวเตอร์

8,230.00 ร้านสายไหม
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20/08/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

/ ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพ์โปสการ์ ด
รายการ
20/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
1,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินการค้า

งราย
12,000.00 ร้านหลินการค้า

29,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก

29,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม

20/08/2013 ขออนุญาตจัดซือเสือกีฬา จากร้านหลินการค้า /
ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จัหวัดเชียงราย
จํานวน ตัว (พร้อมสกรี น)
20/08/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด วนิดาการพิมพ์ / ม.
ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดทําหนังสื อเชียงแสนศึกษา : วัฒนธรรม ภาษา
ภูมิปัญญาท้องถิ น
20/08/2013 ขออนุญาตต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาไทย จํานวน
รายการ
20/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

20/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
20/08/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
20/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

20/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ารพิมพ์

1,030.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล
เกรี ยงเกษม
49,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
98,201.35 ตกลงราคา บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
11,385.00 ตกลงราคา นางยุพิน วงศ์วุฒิ

19,700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,920.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
18,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

10,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

พ์

1,030.00 นางสาวนฤมล เกรี ยงเกษม
49,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
98,201.35 บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
11,385.00 นางยุพิน วงศ์วุฒิ

19,700.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,920.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
18,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,878.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,878.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

20/08/2013 ขอจ้างล้างเครื องปรับอากาศ จําเนวน เครื อง

ฏเชียงราย
12,760.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
22,804.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

งราย
12,760.00 ไอเดียโซลูชนั
22,804.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

โดยจ้าง ร้านเพือนพรรณ เซอร์ วิส / ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
20/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

84,944.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
20/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

20/08/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/08/2013 ขอเช่าเต้นท์,โต๊ะ,จาก นายประจัน เรื อนคํา หมู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
20/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
20/08/2013 ขออนุญาตจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เพอเฟ็ ค เน็ทเวิค
แอนด์ ซัพพลาย หมู่ ต.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงราย
ติดตังสายใยแก้วนําแสง
วิทยาลัยการแพทย์ฯ

าย
21,840.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

21,840.00 ไอเดียโซลูชนั
2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

20,000.00 ตกลงราคา นายประจัน เรื อนคํา

20,000.00 นายประจัน เรื อนคํา

29,489.05 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์

29,489.05 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย

เชียงราย จํากัด
44,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ ค
เน็ทเวิค

จํากัด
44,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ
วิค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/08/2013 ขอจ้าง บดินทร์การพิมพ์

/ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์กล่องบผลิตภัณฑ์
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
20/08/2013 จ้างร้านตังก๊อปปี / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
20/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเอก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําสมุดบันทึก รายการ
20/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

20/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
20/08/2013 ขอจัดจ้างร้านบดินทร์การการพิมพ์ / ตําบลเวียง
พิมพ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิมพ์เอกสาร
รายการ
20/08/2013 จะจ้างบริ ษทั สันติภาพแพ็คพริ นท์จาํ กัดเลขที ต.วัดเกตอ.เมืองจ.เชียงใหม่จดั พิมพ์วารสารภาษาอังก
ฤษ
20/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากร้านเชียงรายเซอร์ วิสเซ็นเตอร์ เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
20/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

20/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

80,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

80,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

8,400.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,400.00 ส.เจริ ญทรัพย์
5,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

3,940.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,940.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

38,595.45 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

38,595.45 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

หาวิทยาลัย
45,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ ค
เน็ทเวิค
32,160.00 ตกลงราคา บุญชูคา้ ไม้
30,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์

ทยาลัย
45,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเพอเฟ็ คเน็ทเ
วิค
32,160.00 บุญชูคา้ ไม้

90,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

90,000.00 บริ ษทั สันติภาพแพ็คพริ นท์

สันติภาพแพ็คพริ นท์
จํากัด
76,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

59,000.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค
49,653.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

30,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

จํากัด

76,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

59,000.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค
49,653.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20/08/2013 ซือถ้วยรางวัล รายการ
20/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

13,720.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,100.00 ตกลงราคา นางสาวสุพตั รา

13,720.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด
5,100.00 นางสาวสุพตั รา สมประสงค์

20/08/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

สมประสงค์
40,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

40,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
20/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
20/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

27,030.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

27,030.00 ไอเดียโซลูชนั
6,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
3,575.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
4,450.00 ตกลงราคา นางอารี ย ์ ไชยมงคล

เซ็นเตอร์
3,575.00 นางสายทอง จายดา
4,450.00 นางอารี ย ์ ไชยมงคล

8,250.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

8,250.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

20/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
20/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
20/08/2013 จ้างร้านจํานงค์ การช่าง เชียงราย

/ ถนน เจ็ดยอด
ทําโล่ รายการ

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
20/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
20/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

20/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ (ตลับหมึก) จํานวน ตลับ
20/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
20/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
21/08/2013 ขอจ้างร้าน แอนท์ซีอาร์ เลขที หมู่ ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จัดวัสดุจาํ นวน รายการ
21/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

39,500.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก
3,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

39,500.00 ห้องภาพมนต์รัก
3,200.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
4,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,875.00 ตกลงราคา นางพิรุณ อินทรศวร
3,990.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก

งราย
1,875.00 นางพิรุณ อินทรศวร
3,990.00 ห้องภาพมนต์รัก

3,750.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

3,750.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

23,445.04 ตกลงราคา บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย
จํากัด

23,445.04 บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย
จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
21/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,527.71 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์
46,244.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

4,527.71 ร้าน แอ๊ทสมายด์
46,244.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

21/08/2013 ซือเสือกรรมการตัดสิน จํานวน ตัว
21/08/2013 ขอจ้างร้านออมทรัพย์การค้า เลขที หมู่

มพิวเตอร์
13,650.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

เตอร์
13,650.00 ร้านเชียงรายซอคเก้อร์
2,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
21/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

10,490.00 ตกลงราคา บริ ษทั

10,490.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์

21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
21/08/2013 จ้าง หจก. ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ

/

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

จ.เชียงราย
ปรับปรุ งลานซักล้างบริ เวณด้านหลังโรงอาหาร
โรงเรี ยนสาธิต ฯ มร.ชร.
21/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/08/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ

สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
49,390.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
20,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
26,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

จํากัด

49,390.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
20,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
26,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

4,160.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,160.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
6,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

และการค้า
6,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

21/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้าเลขที

ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
21/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
21/08/2013 จ้างร้านนิด ดีไซด์ / ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ติดผ้าม่านห้องประชุมใหญ่ 21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
21/08/2013 จ้างร้านเวบเบอร์ก / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์คู่มือทําวิทยานิพนธ์ จํานวน
21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑื จํานวน รายการ
21/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

21/08/2013 ขอซือวัสดุ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

20,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

20,000.00 ร้านตังโจวการค้า

7,770.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
28,740.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์

7,770.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
28,740.00 ร้านนิด ดีไซน์

20,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

20,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
15,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
30,000.00 ตกลงราคา ร้านเวบเบอร์ก

งราย
15,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
30,000.00 ร้านเวบเบอร์ก

12,724.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,724.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
654.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
5,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,580.00 ตกลงราคา บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
15,885.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
654.00 ร้านทวีสินการเกษตร

เล่ม

5,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,580.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

15,885.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า เลขที
/ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
21/08/2013 จ้างนายประสิทธิ มณีธรรมศิริเพ็ญ บ้านเลขที /
ถ.ไทยวิวฒั น์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย
เหมาจัดนิทรรศการพืนที * เมตร งาน
21/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

ราคาทีเสน

600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

39,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และการค้า

39,000.00 นายประสิทธิ มณีธรรมศิริเพ็ญ

มณี ธรรมศิริเพ็ญ

19,760.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

19,760.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

21/08/2013 ขอจ้างร้าน มณฑลการช่าง เลขที

ฏเชียงราย
3,580.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

งราย
3,580.00 มณฑลการช่าง

ม. ต.ริ มกกอ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อม-เปลียนนํามันเครื อง
รถตูห้ มายเลขครุ ภณ
ั ฑ์รภ.ชร. .
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
21/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

1,950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21/08/2013 ขออนุญาติซือวัสดุ จํานวน รายการ

26,643.00 ตกลงราคา

21/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

13,260.00 ตกลงราคา

21/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

17,398.00 ตกลงราคา

21/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

45,000.00 ตกลงราคา

21/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

85,000.00 ตกลงราคา

26,643.00
13,260.00
17,398.00
45,000.00
84,975.80

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
21/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
22/08/2013

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ซื อวัสดุ รายการ
ซื อวัสดุ

รายการ

จัดซื อวัสดุ (วัตถุดิบยาสมุนไพร) จํานวน

รายการ

ขอซื อวัสดุจดั โครงการวันวิทยศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน
22/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
รายการ
22/08/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน

22/08/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน

รายการ

22/08/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ซีอาร์เลขที / ม. ต.เวียงชัย
อ.เมืองจ.เชียงราย จําดทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
22/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/08/2013 จ้างร้านถนัดก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
22/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

2,000.00
49,730.00
48,425.00
7,080.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

22,500.00 ตกลงราคา
13,432.00 ตกลงราคา
6,120.00 ตกลงราคา
4,795.00 ตกลงราคา

ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านตงฮัวโอสถ
เราช่วยคุณ(ร้าน
บาทหน้า ม.ราช)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านแอนท์ ซี อาร์

ราคาทีเสน
2,000.00
49,730.00
48,425.00
7,080.00
22,500.00
13,432.00
6,120.00
4,795.00

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ร้านตงฮัวโอสถ
เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า
ม.ราช)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านแอนท์ ซี อาร์

14,250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

14,250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม

ไมโคร
9,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
49,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ
4,308.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

ไมโคร
9,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
49,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

4,615.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,615.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย

4,308.00 ร้านถนัดก๊อปปี
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

22/08/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย

8,641.32 ตกลงราคา บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย

บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด เลขที / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์จาํ นวน ชิ น
22/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
22/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที ม.
ถ.สันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
22/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
22/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
22/08/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ ทีอยู่ /

หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมห้องนํา จํานวน รายการ
22/08/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมทางเดิน จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
22/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
22/08/2013 จัดจ้างทําขาแขวนกระโจมอบสมุนไพร จํานวน
รายการ จ้างร้านธนากรการช่าง เลขที
อ.เมือง จ.เชียงราย

ม. ต.บ้านดู่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,641.32 บริ ษทั โตโยต้าเชียงราย จํากัด

จํากัด

4,500.00 ตกลงราคา นายยงยุทธ เรื อนคํา
26,735.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
4,850.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,500.00 นายยงยุทธ เรื อนคํา
26,735.00 ร้านตังโจวการค้า
4,850.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
29,940.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
856.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
41,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ
20,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

งราย
29,940.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
856.00 ร้านทวีสินการเกษตร

9,980.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
4,985.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
15,000.00 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง

9,980.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
4,985.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
15,000.00 ร้านธนากรการช่าง

41,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ
20,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
22/08/2013 จ้างนายสุรพล นางแล ทีอยูเ่ ลขที หมู่ ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ย้ายและติดตังระบบไฟของจอLED จํานวน งาน
22/08/2013 ซือลูกเปตอง จํานวน ชุด
22/08/2013 จ้าง หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ ทีอยู่ / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ทาสี นามและเครื องเล่น จํานวน
รายการ
22/08/2013 ซือเครื องดืมเกลือแร่ หีบ
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/08/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
23/08/2013 จ้างทําสติ กเกอร์ติดฟิ วเจอร์บอร์ด เพาเวอร์ ปริ น
/ หมู่ ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
23/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที /
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
23/08/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

23/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,000.00 ตกลงราคา นายสุรพล นางแล

10,000.00 นายสุรพล นางแล

15,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา
37,960.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

15,200.00 ร้านเชียงรายกีฬา
37,960.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

9,776.00 ตกลงราคา นางสมศรี พันธุ
77,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
19,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

5,360.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง
885.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

จ

9,776.00 นางสมศรี พันธุ
77,500.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
1,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
19,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,360.00 ร้านจํานงค์ การช่าง
885.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/08/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
เลขที ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
23/08/2013 จ้าง ร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําแผ่นพับรณรงค์
ชุด
23/08/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

23/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ ง นายสิทธิเดช ใจจุมปา เลขที

หมู่ที
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
23/08/2013 จะจ้างร้านดินสอสีเลขที / ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายทําป้ ายโครงการแลกเปลียนเยาวชนจิตอาสา
23/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/08/2013 จ้าง ร้านเพา เวอร์ปริ น

/ ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ ายไว้นิลพร้อมโครงไม้ ขนาด . * .
เมตร จํานวน ชุด
23/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/08/2013 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจที

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมหอพักนศ.จีนจํานวน
งาน
23/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

70,340.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

70,340.00 มณฑลการช่าง

3,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

3,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

1,592.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,592.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
518.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช ใจจุมปา

518.00 นายสิทธิเดช ใจจุมปา

1,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี

1,000.00 ร้านดินสอสี

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

7,000.00 ร้านสายไหม

8,415.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,415.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
9,600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
9,600.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
4,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

4,300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

5,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

5,000.00 บริ ษทั

เชียงรายสหทวีกิจ(
จํากัด

)

จ

เชียงรายสหทวีกิจ(

) จํากัด

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
23/08/2013 จ้าง ร้าน บี พี สกรี น

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําป้ าย รายการ
23/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านโฟโต้ชอ้ พ เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายรู ปติดบัตรพนักงาน จํานวน งาน
23/08/2013 ซือวัสดุจดั กิจกรรมโครงการพฤกษศาสตร์ จํานวน
รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/08/2013 จัดซือนํามันเชือเพลิง จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอจัดจ้างหจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจที

/ ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมฝ้ าเพดานยูนิดอม
จํานวน งาน
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายกาาร
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
23/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์
23/08/2013 จัดทําประกันภัยรถยนต์และพ.ร.บ.รถยนต์หมายเลขท
ะเบียน
(มหาชน) สาขาเชียงราย / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรา
23/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรี น

27,000.00 ร้านบี.พี. สกรี น

30,520.00 ตกลงราคา โฟโต้ชอ้ พ

30,520.00 โฟโต้ชอ้ พ

1,140.00 ตกลงราคา สุรินทร์พนั ธุ์ไม้

1,140.00 สุรินทร์พนั ธุ์ไม้

900.00 ตกลงราคา บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

900.00 บริ ษทั เมดิเพ็ต จํากัด
440.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
9,459.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

9,459.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

2,418.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

2,418.20 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

จ

สงการไฟฟ้ า
19,590.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
91,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

รไฟฟ้ า
19,590.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
91,000.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

22,942.94 ตกลงราคา บริ ษทั ไทยประกันภัย

22,942.94 บริ ษทั ไทยประกันภัย

จํากัด(มหาชน)

15,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

จํากัด(มหาชน)

15,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์
23/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

45,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

จากร้านสบายอินเตอร์ เน็ตและการค้า เลขที /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/08/2013 ขอจ้างทําป้ าย จํานวน รายการ จากนายพีรยุทธ
แก้วกิริยา / ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/08/2013 ขอจ้างทําป้ าย จํานวน รายการ
จากร้านบานาน่าดีไซน์ เลขที
จ.เชียงราย
23/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
23/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

23/08/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัดเกือกูลธุรกิจ

และการค้า

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

45,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

3,949.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,949.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
1,773.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
2,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
1,000.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

เตอร์
1,773.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
1,000.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

7,560.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
9,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
700.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์

7,560.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
9,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
700.00 บานาน่าดีไซน์

ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ม.

ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงรายปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาวิทยาศา
สตร์ สุขภาพ
23/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

38,000.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
23,900.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
98,703.26 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

38,000.00 ร้านมนต์รัก
23,900.00 ร้านมนต์รัก
98,703.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

3,385.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

3,385.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
ํ าเกณฑ์ รายการ
23/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

23/08/2013 ขอซือวัสดุจดั กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
920.00 ตกลงราคา

จํานวน
รายการ
23/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

34,900.00 ตกลงราคา

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

11,997.00 ตกลงราคา

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

4,087.68 ตกลงราคา

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

30,000.00 ตกลงราคา

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั
นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดนิวสร้า
งสรรค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

23/08/2013 ขอจ้าง หจก.นิวสร้างสรรค์แอ๊คเวอร์ไทซิ ง ทีอยู่

11,556.00 ตกลงราคา

/ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย
จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14,290.00 ตกลงราคา บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

จํากัด
3,440.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
920.00
34,900.00
5,000.00
11,997.00
4,087.68

และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บริ ษทั สมาร์ ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด

30,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
11,556.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดนิวสร้างสรร
ค์แอ๊ดเวอร์ ไทซิ ง

14,290.00 บริ ษทั อภิวฒั น์เน็ทเวิร์ค จํากัด
3,440.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
5,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/08/2013 ขอซือวัดสุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอจ้าง หจก.ซี.บี.เอ็น. เอนจิเนียริ ง

/
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง อรุ ณอมริ นทร์ บางกอกน้อย
กทม. สอบเทียบเครื องทดสอบ จํานวน รายการ
รายการ
23/08/2013 ซือวัสดุ

23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ปะยางรถยนต์จาํ นวน คัน โดยห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส เค ยางยนต์เชียงราย ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
23/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
23/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

23/08/2013 ขอจ้างนายวิทยา วงศ์เทพเตียน

/ ม. อ.เมือง

จ.เชียงราย จัดทําป้ าย รายการ
23/08/2013 จ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตแะลการค้า เลขที / หมู
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,644.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

2,644.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

ยเทคโนคอม
2,440.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
93,090.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
ซี .บี.เอ็น เอ็นจิเนียริ ง

โนคอม
2,440.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
93,090.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น
เอ็นจิเนียริ ง

16,610.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

16,610.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,980.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

งราย
1,980.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

19,200.00 ตกลงราคา ร้านวสันต์วสั ดุ
960.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ
2,190.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

19,200.00 ร้านวสันต์วสั ดุ
960.00 ร้านโชคประสิทธิ
2,190.00 เพาเวอร์ ปริ น
5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ
24/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

24/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
24/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
24/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/08/2013 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ ม. ต.บ้านถํา

13,050.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

900.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

900.00 ร้านสินไพศาล
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
7,040.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
4,975.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,100.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล

งราย
7,040.00 นางสายทอง จายดา
4,975.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,100.00 ร้านสินไพศาล

2,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

2,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งเวที
24/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

25,381.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

25,381.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

24/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
24/08/2013 จ้างนายอภิชาติ คําเชือ

ฏเชียงราย
7,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา
10,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ คําเชือ

งราย
7,000.00 นางสายทอง จายดา
10,000.00 นายอภิชาติ คําเชือ

ม. ต.บ้านถํา
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา จ้างตกแต่งบูธชุมนุม
25/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

บูธ

25/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
25/08/2013 จ้าง ร้านดอกไม้เชียงราย เกรทโรส ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดพุ่มดอกไม้ ชุด

2,345.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,345.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

งราย
2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
25/08/2013 จ้างร้านสุทรากานต์ @ บัตเตอร์ฟลายคาบาเร่
ม. บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
จ้างตกแต่งสแตนเชียร์
25/08/2013 จ้างเหมาการแสดงชุดโยนกและชุดเชียงแสน
นายศุภชัย ศรี ธิ หมุ่ ตําบลแม่สรวย
อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
25/08/2013 ซือนําแข็ง กระสอบ

25/08/2013 ขอซือวัสดุ

รายการ

25/08/2013 จ้างร้านสุทรากานต์@บัตเตอร์ฟลายคาราบาเร่
25/08/2013
25/08/2013
26/08/2013
26/08/2013

ม. ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
จ้างตกแต่งขบวน
จ้างซ่ อมแซมตูส้ าขาโทรศัพท์ จํานวน รายการ
โดยจ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เชียงราย คอมมูนิเคชัน
ซิ สเต็ม
จ้างนายสุ ปรี ชา คําต๊ะ หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย แต่งหน้าเชียร์ ลีดเดอร์
จํานวน งาน
ขอจัดจ้างทําป้ ายไวนิล จากนายเจียระไน สันธิ /
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

26/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์
ฟลายคาบาเร่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา
ยคาบาเร่

8,000.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ศรี ธิ

8,000.00 นายศุภชัย ศรี ธิ

3,800.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
1,997.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,800.00 ร้านตูบสิงห์
1,997.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์
ฟลายคาบาเร่

งราย
4,000.00 ร้านสุทรากานต์&บัตเตอร์ฟลา
ยคาบาเร่

3,852.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

3,852.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายคอม

ยคอมมูนิเคชัน

มูนิเคชัน

4,000.00 ตกลงราคา นายสุปรี ชา คําต๊ะ

4,000.00 นายสุปรี ชา คําต๊ะ

900.00 ตกลงราคา นายเจียระไน สันธิ

900.00 นายเจียระไน สันธิ

2,100.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
72,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,100.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
72,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค เลขที
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013

26/08/2013

/ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ซ่ อมประปาระบบควบคุมเครื องสู บนํา ชัน บ่อพัก
จ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ เลขที / ม. ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ดําเนินการปรับปรุ งอาคารเรี ยนรวม ปี
จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ขอจ้างนายพรต แก้วหล้า ทีอยู่ ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ทาสี ภายในห้องเรี ยน จํานวน
รายการ
ขอจ้างร้านออมทรัพย์การค้า เลขที หมู่
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
จ้าง หจก.ฐิติพนั ธุ์ ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโ
ลยี
ขออนุญาตซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ จํานวน
รายการ
ซื อวัสดุ จํานวน รายการ

26/08/2013
26/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
รายการ
26/08/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน
26/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
8,461.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

8,461.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

ค

21,000.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์
3,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
17,100.00 ตกลงราคา นายพรต แก้วหล้า
2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
99,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

21,000.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์
3,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
17,040.00 นายพรต แก้วหล้า
2,500.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
99,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
16,900.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
2,194.00 ตกลงราคา ร้านสมเกียรติสังฆภัณฑ์

และการค้า
16,900.00 ไอเดียโซลูชนั
2,194.00 ร้านสมเกียรติสังฆภัณฑ์

15,300.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

15,300.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
10,000.00 ร้าน เอส เอ็ม อี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
26/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (ตูบ้ านเลือน) จํานวน
รายการ
26/08/2013 ขอจ้างร้านถนัดก๊อปปี เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

26/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
26/08/2013 จ้างร้านโชคดีโทรศัพท์ / ถ.ศรี เกิด ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย เดินสายและติดตัง จํานวน งาน
ํ าเกณฑ์ จํานวน
26/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
26/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน
26/08/2013 ขออนุญาต ซือวัสดุ

รายการ
รายการ

26/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

56,700.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
16,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

56,700.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
16,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

28,000.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

28,000.00 ร้านถนัดก๊อปปี

27,930.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

27,930.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
3,030.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

เซ็นเตอร์
3,030.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,000.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

17,940.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

17,940.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์

2,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู

2,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์

ลย์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

สุ ขภัณฑ์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

1,800.00 ตกลงราคา
10,500.00 ตกลงราคา
7,630.00 ตกลงราคา
950.00 ตกลงราคา

1,800.00
10,500.00
7,630.00
950.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
26/08/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสาร ก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
26/08/2013 จ้างซักอบรี ด จํานวน รายการ
โดยจ้างนางธัญลักษณ์ อาซอง เลขที / หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
26/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

26/08/2013 ขอจ้าง ร้านโปรชอฟก๊อปปี

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย ปริ นแผนปฏิบตั ิราชการปี
จํานวน เล่ม
26/08/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

26/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
26/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
26/08/2013 ขอจัดจ้างนายศุภชัย ลิ มวงศ์ ซ่อมครุ ภณั ฑ์หมายเลข
.
/ รถจักรยานยนต์ยห้ี อ HONDA ดรี ม
สตาร์ เท้า
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
26/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
9,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
15,000.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
15,000.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

1,815.00 ตกลงราคา นางธัญลักษณ์ อาซอง

1,815.00 นางธัญลักษณ์ อาซอง

8,843.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

8,843.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
8,320.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี

งราย
8,320.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี
6,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
30,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
2,750.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

1,120.00 ตกลงราคา นายศุภชัย ลิ มวงศ์
72,690.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์

10,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี
6,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
30,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,750.00 ร้าน ปรัชญาเครื องเขียน

800.00 นายศุภชัย ลิ มวงศ์
72,690.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
26/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ (เครื องพิมพ์
27/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ปริ นเตอร์ ) จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอจ้างบริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ พิมพ์ภาพวาดนก
จํานวน แผ่น
27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์
27/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
(เครื องสํารองไฟ) จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ (ไดร์
27/08/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
DVDพกพา) จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

27/08/2013 ขอซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ
27/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน

รายการ

27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
27/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

9,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,985.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
14,970.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์

งราย
2,985.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14,970.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

10,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

10,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
3,542.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
25,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

3,542.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
25,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

2,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์

2,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

9,289.00 ตกลงราคา บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย

9,289.00 บริ ษทั เคมิคอล พานาเซีย

3,875.00 ตกลงราคา
24,000.00 ตกลงราคา
22,500.00 ตกลงราคา
1,408.00 ตกลงราคา

จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
เอ แอนด์ เอ็น
คอมพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์

จํากัด
3,875.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
24,000.00 เอ แอนด์ เอ็น คอมพิวเตอร์

22,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
1,408.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

14,981.00 ตกลงราคา บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์

27/08/2013 ขอจ้าง นายณรงค์ สมุดความ

เชียงราย จํากัด
2,150.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

จํากัด
2,150.00 นายณรงค์ สมุดความ

5,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

5,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
31,458.00 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์
2,235.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
50,000.00 ตกลงราคา นายผดุงศักดิ ศรี สัมพันธ์

เตอร์
31,458.00 ร้าน แอ๊ทสมายด์
2,235.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
50,000.00 นายผดุงศักดิ ศรี สัมพันธ์

20,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

20,000.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

2,031.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

2,031.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

หมู่

ต.แม่ขา้ วต้ม

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมประตู
27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
27/08/2013 จ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ หมู่ ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
27/08/2013 จ้างเปลียนสายไฟห้องประชุม จํานวน รายการ
โดยจ้างร้านเพือนพรรณเซอร์ วิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย
27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/08/2013 จ้างร้านดาวเรื องดอกไม้ เลขที

/ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
ตกแต่งสถานที งาน
ํ าเกณฑ์ รายการ
27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

14,981.00 บริ ษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย

98,054.80 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

98,054.80 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ภักดีธุวนิช

ภักดีธุวนิช การค้าเทรดดิ ง
2,980.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
10,000.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรื องดอกไม้

การค้าเทรดดิ ง
2,980.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง
จํากัด
10,000.00 ร้านดาวเรื องดอกไม้

19,450.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

19,450.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์

เตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,465.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

11,465.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านเชียงรายเครื องเขียน

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านเชียงรายเครื องเขียน

13,000.00 ตกลงราคา
1,617.00 ตกลงราคา

13,000.00
1,617.00

27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

11,300.00 ตกลงราคา

27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,000.00 ตกลงราคา
19,215.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,000.00
19,215.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
38,440.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด รุ่ งเรื อง
ไลท์ติ ง
3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน

งราย
38,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด รุ่ งเรื อง
ไลท์ติ ง
3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,400.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน

76,800.00 ตกลงราคา นายยิงยง คําปันปู่

76,800.00 นายยิงยง คําปันปู่

14,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

14,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

27/08/2013 จัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน รายการ
27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/08/2013 จ้างนายยิงยง คําปันปู่ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
จัดทําโครงเหล็กรู ปช้างตกแต่งบริ เวณมหาวิทยาลัยฯ
รายการ
27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

ฏเชียงราย

11,300.00

งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/08/2013 จ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ เลขที /

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
ม. ต.คูคต

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ดําเนินการปรับปรุ งฝ้ าเพดานอาคารพุทธสถาน
มร.ชร.
27/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
27/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
27/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์
ฯ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

27/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
27/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
27/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/08/2013 จ้างหนังสือพิมพ์ฟ้าล้านนา

/ ถนนอุตรกิจ
การเคหะอภิสแควร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
28/08/2013 จ้างร้านห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จ้างซ่ อมรอยรั วหลังคา
ซ่ อมฝ้ าเพดานห้องนําชาย ติดตังกระจกบาน

29,500.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

6,906.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29,500.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

6,906.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
71,177.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แม่กกวิศวกรรม
6,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
90,825.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
2,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
98,110.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
9,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

งราย
71,177.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
แม่กกวิศวกรรม
6,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

49,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

49,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

พิมพ์ทรัพย์ทวี
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์ฟ้าล้านนา

13,874.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

90,825.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
98,110.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
9,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
พิมพ์ทรัพย์ทวี
1,000.00 หนังสือพิมพ์ฟ้าล้านนา

13,874.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสาร เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
28/08/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / ม. ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย จ้างย้าย ล้าง
ติดตังเครื องปรับอากาศ
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน
รายการ
28/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดจ้างเย็บผ้าปูทีนอน จํานวน รายการ จ้างร้านเวส
เลขที / ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
28/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์การช่าง เลขที
ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
2,390.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
5,995.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

9,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
14,236.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค
3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
3,000.00
590.00
24,000.00
8,000.00

และการค้า
ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

18,700.00 ตกลงราคา ร้านเวส
1,030.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,390.00 ร้านทวีสินการเกษตร
5,995.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

9,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส
14,236.00 ร้านเชียงรายมิวสิค
3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
3,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์
590.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
24,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
8,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

18,700.00 ร้านเวส
1,030.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
28/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน

รายการ

28/08/2013 จัดจ้างเปลียนถ่ายนํามันเครื องกรองเครื อง จํานวน
รายการ จ้างร้านมณฑลการช่าง เลขที ม.
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
28/08/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

28/08/2013 ขอซือหนังสือคําพิพากษาศาลฎีกา จํานวน ชุด
28/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดจ้างทําป้ ายSticker PVC Indoor ติดโฟมบอร์ด
จํานวน รายการ จ้างบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
7,536.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

960.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

84,426.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7,536.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,610.00 มณฑลการช่าง

960.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,000.00 ตกลงราคา ศูนย์หนังสือเนติบณั ฑิตย
สภา
28,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
1,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย
จํากัด

28,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

48,330.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวียงพา

48,330.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเวียงพานทวี

3,000.00
40,600.00
1,810.00
7,650.00

นทวีภณ
ั ฑ์
ตกลงราคา ร้านสินไพศาล
ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค

5,100.00 ศูนย์หนังสือเนติบณั ฑิตยสภา
โนคอม
1,500.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

ภัณฑ์
3,000.00 ร้านสินไพศาล
40,600.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์

1,810.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
7,650.00 ร้านเชียงรายมิวสิค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
28/08/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013

จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างนายนพดล สันธิ ม. ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,845.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

13,845.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
40,935.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
13,650.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

งราย
500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
40,935.50 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
13,650.00 ร้านบ้านเอกสาร
ก๊อปปี เซ็นเตอร์

5,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ

5,400.00 นายนพดล สันธิ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

9,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

24,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

24,500.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

29,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั พรหมนิมิตร

29,800.00 บริ ษทั พรหมนิมิตร

คอมเพล็กซ์ จํากัด
24,800.00 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง
1,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

คอมเพล็กซ์ จํากัด
24,800.00 ร้านธนากรการช่าง
1,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
28/08/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

28/08/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที
จ.เชียงราย
28/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

หมู่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

11,250.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

11,250.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

4,440.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,440.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

งราย
3,000.00 ร้านตังโจวการค้า

9,730.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

9,730.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บานาน่าดีไซน์

งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บานาน่าดีไซน์

ต.เวียง อ.เมือง

28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
28/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

16,000.00 ตกลงราคา
9,800.00 ตกลงราคา
48,956.00 ตกลงราคา

28/08/2013 จ้างทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ

6,000.00 ตกลงราคา

จากร้านบานาน่าดีไซน์ เลขที หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
28/08/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

1,160.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

16,000.00
9,800.00
48,956.00
6,000.00

1,160.00 ร้านตังโจวการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

28/08/2013 ซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา จํานวน รายการ
28/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
28/08/2013 จ้างร้าาน ปี แอนด์นอ้ ง เลขที / หมู่ ต.บ้านดู่

96,300.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา
10,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด์ น้อง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

96,300.00 ร้านเชียงรายกีฬา
10,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
10,000.00 ปี แอนด์ น้อง

อ.เมือง จ.เชียงราย.ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
28/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

3,509.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,509.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

28/08/2013 ขอจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

มพิวเตอร์
1,605.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

เตอร์
1,605.00 ร้านตังโจวการค้า

จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่
จ.เชียงราย
28/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

ต.เวียง อ.เมือง

28/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
29/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
29/08/2013 ซือวัสดุตวั อย่างสําหรับสมัครเข้าร่ วมทดสอบความชํา
นาญ
ซอยสมเด็จพระปิ นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ นเกล้า
กทม. จํานวน
29/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

49,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
2,310.00 ตกลงราคา
25,756.00 ตกลงราคา
2,100.00 ตกลงราคา
26,750.00 ตกลงราคา

เดชถาวร ก่อสร้าง
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอ็ม เค
เอ็น ซัพพลาย
บริ ษทั แสงวิทย์ ซายน์
จํากัด

5,341.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

49,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เดชถาวร
2,308.00
25,756.00
2,100.00
26,750.00

ก่อสร้าง
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอ็ม เค เอ็น
ซัพพลาย
บริ ษทั แสงวิทย์ ซายน์ จํากัด

5,341.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/08/2013 ขอจ้างร้าน ตังโจวการค้า

หมู่ ถ.สันโค้งน้อย
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
29/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค เลขที
/ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ตรวจเช็คปัมดูดและปรับปรุ งระบบเครื องสู บนํา
ชันใต้ดิน
29/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/08/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
29/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/08/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
29/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

29/08/2013 จัดซือวัสดุจาํ นวน รายการ
29/08/2013 ขอซือหนังสือ จํานวน รายการ
29/08/2013 จ้างร้านทรัพย์รุ่งเรื อง / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ํ ากเณฑ์ จํานวน รายการ
29/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
13,570.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า
9,514.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

13,570.00 ร้านตังโจวการค้า
9,514.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

ค

14,190.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

14,190.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
29,430.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
479.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
495.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
29,430.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
479.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
22,248.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
9,268.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,250.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง

5,700.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย

495.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
งราย
22,248.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
9,268.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,250.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
5,700.00 เค แอล บี ซัพพลาย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์พร้อมติดตัง จํานวน
29/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013

รายการ
จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ขอจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่อ.เมือง
จัดทําตรายางจํานวน รายการ
จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
จ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
ขอซื อหนังสื อ รายการ

29/08/2013 จ้างติดตังม่านม้วน รายการ ร้านเม็งรายผ้าม่าน
/ หมู่ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย
29/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
8,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
11,342.00 ตกลงราคา ร้านฮัวฮะฮวด
23,980.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
12,000.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

งราย
8,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
11,342.00 ร้านฮัวฮะฮวด

23,980.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
12,000.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

5,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

2,360.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

2,360.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

7,050.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

7,050.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,980.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

4,980.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง

5,790.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

5,790.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
6,300.00 ตกลงราคา ร้านเม็งรายผ้าม่าน

6,300.00 ร้านเม็งรายผ้าม่าน

10,570.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

10,570.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

29/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
29/08/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

10,330.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

10,330.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
29/08/2013 จ้างติดตังผ้าม่าน จํานวน รายการ

าย
3,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
39,100.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน

3,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
39,100.00 ร้านหนึงผ้าม่าน

12,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

12,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

จากร้านหนึงผ้าม่าน เลขที / ถ.หนองบัว อ.เมือง
จ.เชียงราย
29/08/2013 จ้างร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / หมู่ ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมเครื องปรับอากาศ รายการ
29/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/08/2013 ขอจ้างนายเชาว์ ปัญญา บ้านเลขที หมู่ ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปรับปรุ งสํานักงานอธิการบดี
จํานวน งาน
30/08/2013 ขอจ้างนายอภิชยั รักสุข บ้านเลขที หมู่
ต.ป่ าซาง อ.เวียงเชียงรุ ้ง จ.เชียงราย
ปรับปรุ งห้องสํานักงานอธิการ จํานวน งาน
30/08/2013 จ้างทําประตูบานเลือนสํานักวิชาการท่องเทียว โดย
หจก.ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.
เชียงราย
30/08/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ปริ น / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล รายการ

3,712.90 ตกลงราคา บริ ษทั ไบโอจีโนเมต

3,712.90 บริ ษทั ไบโอจีโนเมต จํากัด

จํากัด
85,300.00 ตกลงราคา นายเชาว์ ปัญญา

85,300.00 นายเชาว์ ปัญญา

87,650.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข

87,650.00 นายอภิชยั รักสุข

16,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

16,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ

30,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

จ

25,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30/08/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู่ /

1,300.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

1,300.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

หมู่ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
เปลียนโบว์พดั ลมคอยล์ เลขครุ ภณ
ั ฑ์ . .
30/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,343.00 ตกลงราคา ร้าน ซี เอ

3,343.00 ร้าน ซี เอ

30/08/2013 จ้างนายธีรภัทร รัตน์ไตร

ม. ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย จ้างคียข์ อ้ มูล รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

30/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ
30/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ชุดไมค์ลอย จํานวน ชุด
30/08/2013 ขอจ้างร้านเอ ก๊อปปี เลขที หมู่ ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย
ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน รายการ

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์
25,000.00 ตกลงราคา นายธีรภัทร รัตนไตร

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์
25,000.00 นายธีรภัทร รัตนไตร

5,980.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

5,980.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
6,000.00 ร้านสายไหม

12,761.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
6,485.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
30,739.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,761.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
6,485.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
30,739.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
4,125.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
15,129.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

งราย
4,125.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

9,600.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
3,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,129.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
9,600.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์

3,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
30/08/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจงเชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน
30/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/08/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
30/08/2013 ขอจ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ ทีอยู่ / หมู่ที ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ทาสี ป้อมยาม จํานวน ป้ อม
30/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านตังโจวการค้า เลขที หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
30/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

30/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
ั
งสื อห้องสมุด จํานวน หลัง
30/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ชนวางหนั

30/08/2013 ซือต้นกล้าสักทอง จํานวน

ต้น

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

1,000.00 ร้านสายไหม

1,670.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

1,458.00 ร้านโมโนคอม

9,390.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน

9,390.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า

บาทหน้า ม.ราช)
150.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
68,000.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

ม.ราช)
150.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
68,000.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

19,321.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

19,321.00 ร้านตังโจวการค้า

29,500.00 ตกลงราคา ร้านบ้านคอม
28,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

29,500.00 ร้านบ้านคอม
28,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
83,490.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

เซ็นเตอร์
83,490.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
25,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
5,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

30/08/2013 จ้างบริ การตรวจแก้ระบบโทรศัพท์ VOIP

1,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์

ร้านโชคดีโทรศัพท์ / ถ.ศรี เกิด ตําบลเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
30/08/2013 ขอจ้าง บริ ษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด
/ ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พิมพ์หนังสื อพรรณไม้ฯ จํานวน , เล่ม
30/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

30/08/2013 จ้างร้านถนัดก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

30/08/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/08/2013 จ้างร้านห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ม.

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้างติดตังม่านปรับแสง รายการ
30/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

30/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทร เน็ตเวอร์ค เลขที /
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
รื อถอนและติดตังเครื องปรับอากาศแบบตูต้ งั

99,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์
99,500.00 บริ ษทั เชียงใหม่

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์
1,500.00 ตกลงราคา ร้านถนัดก๊อปปี

900.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์
1,500.00 ร้านถนัดก๊อปปี

5,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

5,800.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
14,780.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
10,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

9,300.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
23,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
17,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค
13,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

รไฟฟ้ า
14,780.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
10,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

9,300.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
23,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
17,250.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

13,600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
30/08/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

30/08/2013 ขอจ้าง ร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย พิมพ์เอกสาร
30/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์เครื องขยายเสียง จํานวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
30/08/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

30/08/2013 ขออนุญาตจ้างห้างหุน้ ส่วน จํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังแผงกระจกกันชัน
30/08/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

30/08/2013 ขอซือหนังสือ นิตยสารและวารสาร จํานวน
รายการ ประจําเดือน สิ งหาคม
30/08/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/08/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

30/08/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

15,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

52,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

52,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

16,100.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
850.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

าย
5,000.00 ร้านโมโนคอม

16,100.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
850.00 ร้านสายไหม

2,985.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2,985.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
74,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

74,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

4,880.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
15,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

4,880.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
15,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

มพิวเตอร์
4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
98,900.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
25,680.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เวิร์ค
ไอที
1,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

เตอร์
4,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จ

98,900.00 ร้านสายัณท์
25,680.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เวิร์ค ไอที
1,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
30/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
30/08/2013 ขอจ้างร้านแอนท์ซีอาร์เลขที / ม. ถ่ายเอกสารเย็บ
มุมโครงการ
30/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
31/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

31/08/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป /

หมู่

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จงเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
31/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/08/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
31/08/2013 จ้างร้านวริ ศราผ้าม่าน
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ติดตังผ้าม่านทรงหลุย รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง จํานวน รายการ
ขออนุมตั ิซือวัสดุหนังสื อพิมพ์ประจําเดือนสิ งหาคม
2556
จ้างร้านวริ ศราผ้าม่าน ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย รื อและติดวอเปเปอร์ พร้อม งาน

4,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศัพท์
1,380.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,900.00 ร้านโชคดีโทรศัพท์
1,380.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์

10,650.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
96,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

10,650.00 ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์
96,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

และการค้า
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

1,165.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

1,165.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
16,800.00 ตกลงราคา ร้านวริ ศราผ้าม่าน

1,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
16,800.00 ร้านวริ ศราผ้าม่าน

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

3,500.00 ร้านสายไหม

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

5,000.00 ร้านสายไหม

250.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
10,360.00 ตกลงราคา ร้านวริ ศราผ้าม่าน

250.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10,360.00 ร้านวริ ศราผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

31/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือ

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

นสิ งหาคม
31/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือ
นสิ งหาคม
31/08/2013 จ้างร้านวริ ศราผ้าม่าน ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย รื อและติดวอเปเปอร์ พร้อม งาน
31/08/2013 ซือวัสดุ รายการ

าย
470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
13,740.00 ตกลงราคา ร้านวริ ศราผ้าม่าน

ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
31/08/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

31/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือ
นสิ งหาคม
31/08/2013 ขอสั งซือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ส.ค. จํานวน
จํานวน รายการ
31/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

31/08/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
1,890.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,040.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
20,200.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช

300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

540.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13,740.00 ร้านวริ ศราผ้าม่าน
3,265.00 ร้านธนาทรัพย์
1,890.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซีสเต็ม
ไมโคร
485.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,040.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20,200.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช
300.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

31/08/2013 ขออนุญาตซือหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

าย
19,945.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

ประจําเดือนสิ งหาคม
31/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

99,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

99,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
37,609.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

และการค้า
37,609.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

31/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

ํ าเกณฑ์ รายการ
31/08/2013 จัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19,945.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
735.00 ร้านธนาทรัพย์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
31/08/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือน ส.ค.
จํานวน รายการ
31/08/2013 จะขออนุญาตจ้าง บริ ษทั โอทิส เอเลเวเทอร์
(ประเทศไทย)จํากัด ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพ บํารุ งรักษาลิฟท์อาคารเรี ยนรวม
ชัน จํานวน ปี
31/08/2013 ขอจัดซือวัสดุอุปกรณ์เพือใช้การบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
ของอาคารสํานักวิชากฎหมาย จํานวน รายการ
31/08/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

31/08/2013 ขอจ้างนายวสันต์ เขือนเพชร บ้านเลขที

หมู่
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุ งห้องผูบ้ ริ หาร
จํานวน งาน
ํ าเกณฑ์ รายการ
31/08/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

01/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
01/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
01/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
01/09/2013 ขอจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน ฉบับ

02/09/2013 ซือวัสดุสาํ นักงาน
02/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

9,795.85 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

600.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3,210.00 บริ ษทั โอทิส
เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

9,795.85 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

สงการไฟฟ้ า
2,045.00 ตกลงราคา ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟ
ฟ้ า
85,900.00 ตกลงราคา นายวสันต์ เขือนเพชร

85,900.00 นายวสันต์ เขือนเพชร

2,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

2,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

และการค้า
3,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,000.00 ร้านสายไหม

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

7,000.00 ร้านสายไหม

2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
22,575.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
7,200.00 ตกลงราคา นางมยุรีย ์ ภาเตชะ

รไฟฟ้ า
2,045.00 ร้านพลภัณฑ์เครื องมือไฟฟ้ า

2,170.00 ร้านธนาทรัพย์
22,575.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,400.00 นางมยุรีย ์ ภาเตชะ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/09/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
02/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
02/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

02/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที

ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

3,000.00 ร้านโมโนคอม

10,990.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์
7,990.00 ตกลงราคา ห้องภาพมนต์รัก
3,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

10,990.00 ปูลมคอมพิวเตอร์
7,990.00 ห้องภาพมนต์รัก
3,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

3,102.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

3,102.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว

02/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

มพิวเตอร์
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

เตอร์
1,000.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
02/09/2013 ขอซือวัสดุสาํ นักงาน

1,806.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,806.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้าน เชียงรายเซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
บริ ษทั
สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
ร้านเพาเวอร์ ปริ น

งราย
8,981.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
7,546.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,480.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

02/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

8,981.00 ตกลงราคา

02/09/2013 ซืออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน

7,546.00 ตกลงราคา

รายการ
02/09/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ จํานวน รายการ

5,480.00 ตกลงราคา

02/09/2013 ขออนุญาตจ้างทําป้ ายไวนิล ร้านเพาเวอร์ปริ น
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
02/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

/

2,500.00 ตกลงราคา

2,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์

2,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น
2,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

02/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,397.00 ตกลงราคา บริ ษทั

02/09/2013 ซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําเดือนสิงหาคม

สิ นธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด
2,915.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

จํานวน รายการ
02/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
02/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

02/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/09/2013 จัดจ้างปรับปรุ งห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์ฯ
จํานวน รายการ จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเกือกูลธุรกิจ
ม. ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
02/09/2013 จัดจ้างทําร่ องระบายนํา จํานวน รายการ
จ้างหจก.เดชถาวร ก่อสร้าง เลขที ม. ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
02/09/2013 เปลียนยางรถยนต์ จํานวน คัน โดย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เอส เค ยางยนต์เชียงราย เลขที
/ - ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
02/09/2013 จ้างนายณรงค์ สมุดความ เลขที ม. ต.แม่ขา้ วต้ม
อ.เมือง จ.เชียงราย
จัดทําราวบันไดทางขึนอาคารสํานักงานอธิการบดี

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,397.00 บริ ษทั สินธานีอีเล็คทรอนิกค์
จํากัด

2,915.00 ร้านธนาทรัพย์

2,563.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์
26,970.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

2,563.00 ร้านธนาทรัพย์
26,970.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
18,630.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต
จํากัด
35,910.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต
72,498.35 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ

เซ็นเตอร์
18,630.00 บริ ษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จํากัด

98,226.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

98,226.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เดชถาวร

เดชถาวร ก่อสร้าง

5,150.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

65,700.00 ตกลงราคา นายณรงค์ สมุดความ

35,910.00 ร้านภรนิรมิต
72,498.35 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

ก่อสร้าง

5,150.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

65,700.00 นายณรงค์ สมุดความ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
02/09/2013 จ้างร้านโมโนคอม เลขที

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
02/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

02/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
02/09/2013 เติมแก๊สหุงต้ม รายการ
02/09/2013 ปะยางรถยนต์ จํานวน คัน โดย ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เอส เค ยางยนต์เชียงราย เลขที / - ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
02/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน ตัว

02/09/2013 จ้างผลิตแผ่น DVD จํานวน รายการ ช่างภาพไทย
จํากัด / ม.ไกลด้นเพลช ซอย ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางแขน กทม.
02/09/2013 จ้างหนังสือพิมพ์ดิอินไซด์เดอร์ เลขที /
หมู่บา้ นสิ นธานี ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
02/09/2013 ขอซือ พ.ร.บ.และต่อภาษี รถจักรยานยนต์ ปี
หมายเลขทะเบียน กขษ ชร จํานวน รายการ
02/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

02/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,000.00 ร้านโมโนคอม

14,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

14,800.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

ธุรกิจ
19,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,980.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์
250.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

จ
19,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
1,980.00 สิงห์บุษ รุ่ งเรื องพาณิชย์

14,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

14,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
99,510.00 ตกลงราคา บริ ษทั ช่างภาพไทย จํากัด

และการค้า
99,510.00 บริ ษทั ช่างภาพไทย จํากัด

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์ ดิ

250.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

1,000.00 หนังสือพิมพ์ ดิ อินไซด์เดอร์

อินไซด์เดอร์

510.00 ตกลงราคา สถานตรวจสภาพรถ

510.00 สถานตรวจสภาพรถ

นางแลมอเตอร์
2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
1,590.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

นางแลมอเตอร์
2,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
1,590.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

02/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์

3,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ

03/09/2013 ขออนุญาตจ้างหจก.แฟนคลับ เลขที

ธุรกิจ
6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลับ

จ
6,000.00 หจก. แฟนคลับ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

9,000.00 ร้านโมโนคอม

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯบนจอ LED
จํานวน งาน
03/09/2013 จ้างร้านโมโนคอม ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
03/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

03/09/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จํานวน รายการ
03/09/2013 ขอซือวัสดุ-อุปกรณ์จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
03/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

03/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
03/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
03/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

03/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

15,640.00 ตกลงราคา บีเฟิ ร์สท
36,550.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

19,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

15,640.00 บีเฟิ ร์สท
36,550.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,000.00 ร้านสายไหม

19,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
860.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
2,020.00 ตกลงราคา บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด

งราย
860.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
2,020.00 บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด

1,760.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
1,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,760.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
1,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,806.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
10,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

งราย
3,806.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
10,000.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

03/09/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
03/09/2013 จ้างนายสมาน ปันตัน เลขที

3,400.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท
หมู่ ต.บ้านดู่

อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการสู บสิ งปฏิกูลบ่อเกรอะห้องนํา
03/09/2013 จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
03/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

03/09/2013 ขอจ้าง หจก.สมาร์ท ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์
อินเตอร์ ปริ นท์ เลขที / หมู่ ตําบลบ้านดู่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ
03/09/2013 จ้างหนังสือพิมพ์นครเชียงรายในนาม แฟมิลีมีเดียปริ น
เลขที / ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
03/09/2013 จ้างหนังสือพิมพ์เชียงรายธุริกจ เลขที /
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
03/09/2013 จ้างร้านทําไม เลขที หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําไวนีล จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,400.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์
20,000.00 ตกลงราคา นายสมาน ปันตัน

20,000.00 นายสมาน ปันตัน

3,600.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

3,600.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

7,600.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
4,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

7,600.00 ไอเดียโซลูชนั
4,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมาร์ท

ทีแอนด์เอ็น
อินเตอร์ ปริ นท์

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

ทีแอนด์เอ็น อินเตอร์ ปริ นท์

1,000.00 ตกลงราคา แฟมิลีมีเดียปริ น

1,000.00 แฟมิลีมีเดียปริ น

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์เชียงรายธุรกิ

1,000.00 หนังสือพิมพ์เชียงรายธุรกิจ

จ

240.00 ตกลงราคา ร้านทําไม

240.00 ร้านทําไม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/09/2013 ขออนุญาตจ้างนายสุวิชชา มนัสโก เลขที / หมู่

03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ม.ผ่านสื อวิทยุ จํานวน เดือน
(ส.ค. )
จ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างทําตรายาง รายการ
ขออนุญาตจ้างทําวารสาร บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด / ต. ป่ าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ จํานวน รายการ
ขอจ้างร้านเพาเวอร์ ปลิ น / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
ขอซื อครุ ภณ
ั ฑ์ รายการ

03/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ ากเณฑ์
03/09/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
03/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุเครื องปรุ งและเครื องดืม

03/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
03/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา นมัสโก

2,200.00 นายสุวิชชา นมัสโก

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,200.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

80,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์
จํากัด
600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

19,690.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

4,790.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์
50,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
1,550.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
15,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

80,000.00 บริ ษทั เชียงใหม่
ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จํากัด

600.00 เพาเวอร์ ปริ น
19,690.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
5,000.00 ร้านสายไหม

4,790.00 โยคอมพิวเตอร์
49,645.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,550.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
15,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
03/09/2013 จ้างหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เลขที

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
/

ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
03/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

03/09/2013 จ้างหนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ เลขที /
ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ลงบทความถวายพระพรฯ สิ งหา ครัง
04/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสารแผ่นผับ ร้านตังโจวการค้า
ม. ต.สันโค้งน้อย อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
04/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

04/09/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนังสือพิมพ์ประจําเดือนสิ
งหาคม
04/09/2013 ขอจ้างนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
04/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

04/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
04/09/2013 จ้างร้านณัฐมอเตอร์แอร์

/ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรายล้างระบบท่อเครื องปรับอากาศรถตู ้
ทะเบียน นข ชร

1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์เชียงรายนิว

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,000.00 หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

ส์

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื

4,000.00 ร้านสหภัณฑ์เครื องครัวเรื อน

อน
1,000.00 ตกลงราคา หนังสือพิมพ์อาณาจักรพา
ยัพ

1,000.00 หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายัพ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

6,000.00 ร้านตังโจวการค้า

350.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
15,835.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา เตชะอิง

9,650.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต์
เฟอร์ นิเจอร์
5,680.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
540.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

350.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
15,835.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15,000.00 นางฉัตรประภา เตชะอิง
9,650.00 ร้านเกียรติกานต์ เฟอร์นิเจอร์
5,680.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
540.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
04/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
04/09/2013 จ้างร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

/ ต.รอบเวียง อ.เมือง

จ.เชียงราย
ซ่ อมเปลียนระบบเครื องปรับอากาศรถตูท้ ะเบียน
นข ชรจํานวน รายการ( . .
/ )
04/09/2013 จะซือวัสดุ จํานวน รายการ

04/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/09/2013 ขอจ้างนางวิมลรัตน์ จันทะสาร ทีอยู่ ม. ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
04/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
04/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

04/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
04/09/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
05/09/2013 ขออนุมตั ิจา้ งบริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด เลขที
หมู่ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทําซี ลคอถัง
05/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
30,000.00 ตกลงราคา The Engineering Craft
Co.,Ltd
6,660.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

30,000.00 The Engineering Craft Co.,Ltd
6,660.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

12,786.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

12,786.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
34,130.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

งราย
10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
34,130.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร

50,000.00 ตกลงราคา ส.เจริ ญทรัพย์
1,294.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร
18,389.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

50,000.00 ส.เจริ ญทรัพย์
1,294.00 ร้านทวีสินการเกษตร
18,389.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
2,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
13,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก
จํากัด
2,240.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน
บาทหน้า ม.ราช)

งราย
2,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
13,000.00 บริ ษทั ซี.อาร์.พลาสติก จํากัด

2,240.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหน้า
ม.ราช)

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/09/2013 ขออนุญาตต่ออายุวารสารการเงินการคลัง จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
280.00 ตกลงราคา วารสารการเงินการคลัง

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

280.00 วารสารการเงินการคลัง

05/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/09/2013 จ้างร้านโมโนคอม เลขที / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

สํานักงานเศรษฐกิจการค
ลัง
34,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
3,980.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
34,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
3,980.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

22,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

22,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

05/09/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง

และการค้า
7,964.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
14,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

และการค้า
7,964.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
14,000.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

05/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

5,000.00 ร้านโมโนคอม

เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
05/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ

5,765.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,550.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

5,765.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
4,550.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

05/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

ฏเชียงราย
9,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

งราย
9,400.00 ร้านสายไหม

43,700.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง

43,700.00 มณฑลการช่าง

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
05/09/2013 ซ่อมแซมรถยนต์จาํ นวน คัน โดย มณฑลการช่าง
เลขที ม. ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
05/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

220.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

220.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
05/09/2013 ขอจ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ /

ม. ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ทําป้ ายประชาสัมพันธ์จาํ นวน
งาน
05/09/2013 ขอจ้างทําสือประชาสัมพันธ์ จํานวน รายการ
จากบริ ษทั โฟร์ ดี ซัพพลาย จํากัด เลขที
/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
05/09/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ(สวัสดิการ กพ.) จํานวน
รายการ
05/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

05/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน

รายการ

05/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
05/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
06/09/2013 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จากร้านตังโจการค้า เลขที หมู่ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
06/09/2013 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ
จ้างร้านบ้านเอกสารก๊อปปี เซ็นเตอร์ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
06/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

6,000.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

6,000.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

7,180.00 ตกลงราคา บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย

7,180.00 บริ ษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จํากัด

จํากัด

3,195.00 ตกลงราคา สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
35,200.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
เกือกูลธุรกิจ
10,011.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
72,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล
ซัพพลาย จํากัด
19,390.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา

3,195.00 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
35,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ
10,011.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
72,500.00 บริ ษทั เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
จํากัด
19,390.00 ร้านสวนธรรมรักษา

12,891.00 ตกลงราคา ร้านตังโจวการค้า

12,891.00 ร้านตังโจวการค้า

24,999.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเอกสาร

24,999.00 ร้านบ้านเอกสาร

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

540.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

ก๊อปปี เซ็นเตอร์

540.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

2,950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
30,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
74,100.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาก
ารพิมพ์

งราย
30,800.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
74,100.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวนิดาการพิม
พ์

26,135.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา

26,135.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค

06/09/2013 ขออนุญาตจ้างถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม ม.

ยเทคโนคอม
4,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั
13,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม

โนคอม
4,000.00 ไอเดียโซลูชนั
13,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
5,000.00 ร้านสายไหม

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
06/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15,100.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

15,100.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
36,350.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
99,300.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย

เซ็นเตอร์
36,350.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
99,300.00 ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย

11,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

11,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค

06/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/09/2013 จัดจ้างพิมพ์ตาํ ราการแพทย์พืนบ้านล้านนา จํานวน
รายการ จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด วนิดาการพิมพ์ เลขที
/ ม. ต.สันผีเสื อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
06/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
06/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

06/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
06/09/2013 ขออนุมตั ิซือจ้างหจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงรายเลขที
/ - หมู่ ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อมเปลียนยา
งรถยนต์
ํ าเกณฑ์ จํานวน
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
06/09/2013 ขอจัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

06/09/2013 ขอจัดซือวัสดุไฟฟ้ า จํานวน รายการ

ยางยนต์ เชียงราย

ยางยนต์ เชียงราย

56,870.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

56,870.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
6,784.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,066.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

และการค้า
6,784.00 ร้านทรัพย์รุ่งเรื อง
4,066.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
06/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน รายการ
06/09/2013 ขอซือเครื องขยายเสียง จํานวน ชุด เพือใช้ในห้องนิติ
และห้องนิติ สํานักวิชากฎหมาย
06/09/2013 จัดซือวัสดุ รายการ
06/09/2013 ขอสั งซือวัสดุจากบริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
(ชันวางหนังสื อ) จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์(โต๊ะและเก้าอีห้
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
องเรี ยนรวม)
ํ าเกณฑ์(โต๊ะทํางาน)จํา
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
นวน
06/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
2,982.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า
9,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
2,982.00 ร้านออมทรัพย์การค้า
9,900.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

5,679.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ
6,900.00 ตกลงราคา บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

5,679.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
6,900.00 บริ ษทั วิทวัสการค้า จํากัด

17,160.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

17,160.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

99,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

99,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

3,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

3,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

2,164.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,164.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
ร้านชัยรัตน์เฟอร์ นิเจอร์

งราย
18,200.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

ํ าเกณฑ์(พัดลมสํานักงา
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

18,200.00 ตกลงราคา

น)
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (Tablet) จํานวน รายการ

16,700.00 ตกลงราคา

06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์(Sacanner) จํานวน

21,500.00 ตกลงราคา

รายการ
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์(ตูบ้ านเลือน)จํานวน
รายการ

5,500.00 ตกลงราคา

16,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
21,500.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

5,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ํ าเกณฑ์(ตูเ้ ก็บเอกสาร)
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
จํานวน รายการ
06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ จํานวน

รายการ

06/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)จํานว
06/09/2013
06/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013

น
ขออนุญาตจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์ (ชันวางหนังสื อ) จํานวน
รายการ
จ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย
ทําปายไวนิล ผืน
ขออนุญาตจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที / ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เขียงราย ทําตรายาง จํานวน
รายการ
ขออนุมตั ิจดั ซื อครุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์จาํ นวน
รายการ
ขออนุญาตจัดซื อหนังสื อ(ซี เอ็ดยูเคชัน) จํานวน
รายการ
จัดซื อวัสดุ จํานวน รายการ

22,200.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
9,995.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
19,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
27,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22,200.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
9,995.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
19,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
27,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

8,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

8,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

3,290.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

3,290.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

27,079.30 ตกลงราคา
1,760.00 ตกลงราคา

07/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ

6,785.00 ตกลงราคา

07/09/2013 ขออนุญาตจัดซือหนังสือ(ซีเอ็ดยูเคชัน)จํานวน

5,900.70 ตกลงราคา

รายการ
07/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

785.00 ตกลงราคา

27,079.30
1,760.00
6,785.00
5,900.70
785.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
07/09/2013 จัดซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

รายการ

21,308.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ
มพิวเตอร์
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

งราย
2,540.00 ร้านเชียรโฆษณา
3,361.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
3,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
13,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

2,540.00
3,361.00

08/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

3,500.00

08/09/2013 ขออนุมตั ิจา้ งร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า ทีอยู่

/
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เช็คล้างระบบท่อนําร้อน
09/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

09/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
09/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
09/09/2013 จัดซือวัสดุ รายการ

09/09/2013 จ้างร้านรุ่ งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค เลขที

/

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งระบบนําประปาอาคารศูนย์ภาษาแ
ละคอมพิวเตอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

21,308.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

07/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
08/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

08/09/2013 ขออนุญาตจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์จาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

13,500.00
1,000.00

9,715.00 ตกลงราคา ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
29,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ไออาร์ซี
เทคโนโลยีส์ จํากัด
3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
24,600.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

9,715.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน
29,500.00 บริ ษทั ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์
จํากัด
3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
24,600.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
50,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์
ค

งราย
50,000.00 ร้านรุ่ งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

09/09/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

7,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

09/09/2013 ซือวัสดุจากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน
09/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

09/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที

รายการ

/ หมู่

เซ็นเตอร์
20,409.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,889.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
590.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
20,409.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,889.00 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
590.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย
09/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านโยคอมพิวเตอร์ เลขที / ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน งาน
09/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

23,500.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

23,500.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

09/09/2013 จ้างพิมพ์วารสารสํานักวิชาการท่องเทียว

ฏเชียงราย
35,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย

งราย
35,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร ◌้ านเมเจอร์ มีเดีย
/ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ํ าเกณฑ์ รายการ
09/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

09/09/2013 ซือวัสดุ

รายการ

09/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
09/09/2013 ชือวัสดุ รายการ

4,740.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์

4,740.00 โยคอมพิวเตอร์

3,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

3,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
9,875.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,200.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
9,875.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,200.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
09/09/2013 ชือวัสดุ รายการ
09/09/2013 ซือหนังสือ รายการ
09/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
09/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
09/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
09/09/2013 ขอซือวัสดุสาํ หรับการเรี ยนการสอนศูนย์ฯ พะเยา
จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

09/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
09/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,740.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

4,740.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
790.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
60,000.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย
4,800.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
22,010.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
8,054.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

งราย
790.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7,600.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
11,750.00
2,590.00

10/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

1,750.00

10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,109.00

10/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
10/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
10/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

ราคาทีเสน

จํากัด
ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

6,500.00
15,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
8,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

60,000.00 ร้านพัฒนพงษ์ ซัพพลาย
4,800.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
22,010.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,054.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

7,600.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด
11,750.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
2,590.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
1,750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,109.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
8,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

2,070.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,070.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

10/09/2013 จ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น ทําป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

งราย
6,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

ขนาด * . เมตร จํานวน ผืน
10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

1,660.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,660.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
1,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
10,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

งราย
1,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,000.00 ร้านโมโนคอม

98,000.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

98,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/09/2013 จ้าง ร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําบัตรเลือกตัง
บัตร
ํ าเกณฑ์(เก้าอี)จํานวน
10/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
10/09/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / ม. ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ . * .
เมตร จํานวน รายการ
10/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

10/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
10/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/09/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

2,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

16,013.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

16,013.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
3,600.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,750.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

งราย
3,600.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,750.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

920.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

920.00 ร้านโมโนคอม

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
10/09/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/09/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

10/09/2013 จ้างร้านเอ ก๊อปปี

ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

2,900.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

2,900.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

699.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี

585.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

80,000.00 ตกลงราคา

10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

8,065.00 ตกลงราคา

10/09/2013 ขอนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

4,112.01 ตกลงราคา

ฏเชียงราย
บริ ษทั
ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์
แอน
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญเจริ ญแ
สงการไฟฟ้ า
ร้านพัฒนาธุรกิจ

10/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
10/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

9,930.00 ตกลงราคา
1,579.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอ

10/09/2013 จ้างร้านพัฒนาธุรกิจ

มพิวเตอร์
2,450.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

699.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

585.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
79,891.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม
จํากัด
8,065.00 ร้านผ้าขนหนู เอ แอนด์ แอน

4,112.01 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา
รไฟฟ้ า
9,930.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ
1,579.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเควีซีคอมพิว
เตอร์
2,450.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

10/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
10/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
10/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/09/2013 เปลียนประตู อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน รายการ โดยนายศราวุธ อินทร์ ไชย
ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
11/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

11/09/2013 เช่าการให้บริ การเชือมต่ออินเทอร์เน็ต เดือน สิงหาคม
2556
11/09/2013 ซือวัสดุ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

58,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

58,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
10,455.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
ยเทคโนคอม
17,435.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพย์การค้า

และการค้า
10,455.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณั ฑ์
1,980.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายเทค
โนคอม
17,435.00 ร้านออมทรัพย์การค้า

11,400.00 ตกลงราคา นายศราวุธ อินทร์ไชย

11,400.00 นายศราวุธ อินทร์ไชย

15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

15,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

261,000.00 ตกลงราคา

รายการ

1,800.00 ตกลงราคา

11/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

59,700.00 ตกลงราคา

คอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซั
พพลาย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านพัฒนาธุรกิจ

261,000.00
1,800.00
59,700.00

คอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ
จํากัด(มหาชน)
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดมิวนิคซัพพล
าย
ร้านสบายอินเตอร์ เน็ต
และการค้า
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ร้านพัฒนาธุรกิจ

จํานวน รายการ
11/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

4,720.00 ตกลงราคา

11/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
11/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์ การช่าง เลขที

1,000.00 ตกลงราคา
1,650.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

1,000.00
1,650.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

33,400.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

33,400.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

อ.เมือง

จ.เชียงราย ทําตรายาง จํานวน รายการ
11/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์( Tablet ) จํานวน รายการ

และการค้า

4,720.00

และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

11/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
11/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
รายการ
11/09/2013 ขอซือวัสดุ
11/09/2013 ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นขโดยบริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด เลขที
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
11/09/2013 ซือตูเ้ ก็บเอกสาร จํานวน ตู้

เชียงราย
ม.

11/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ
12/09/2013 ซือวัสดุ

รายการ

12/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,660.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

1,660.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
28,000.00 ตกลงราคา ร้านสายัณท์
6,865.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบู
ลย์
4,296.05 ตกลงราคา บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล
จํากัด

งราย
28,000.00 ร้านสายัณท์
6,865.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
4,296.05 บริ ษทั เอสวีพี ออโต้เซล จํากัด

196,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรา
28,669.30 ตกลงราคา
5,000.00 ตกลงราคา
4,990.00 ตกลงราคา

ยสุ วรรณการค้า
ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์ม
หาวิทยาลัย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบู
ลย์
สหอีเล็คโทรนิคส์

196,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเชียงรายสุวร
28,669.30
5,000.00
4,990.00

ํ าเกณฑ์
12/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

40,800.00 ตกลงราคา

(ชุดไมค์หอ้ งประชุม) จํานวน รายการ
12/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

19,915.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง

19,915.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด์

12/09/2013 จ้างร้านชาตรี ศิลป์ ทีอยู่ / ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง

แอนด์ คอมพิวเตอร์
18,800.00 ตกลงราคา ร้านชาตรี ศิลป์

คอมพิวเตอร์
18,800.00 ร้านชาตรี ศิลป์

จ.เชียงราย ทําป้ ายไวนิล จํานวน รายการ
12/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,700.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

40,800.00

รณการค้า
ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิ
ทยาลัย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดสหไพบูลย์
สุ ขภัณฑ์
สหอีเล็คโทรนิคส์

1,700.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
7,455.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซั

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

7,455.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิวนิคซัพพล

พพลาย
ร้านลานนาเซ็นเตอร์ มาร์
ท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
ร้านสุ รินทร์ ซักอบรี ด

าย
18,200.00 ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท

12/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

18,200.00 ตกลงราคา

12/09/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

4,097.00 ตกลงราคา

12/09/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

1,470.00 ตกลงราคา

12/09/2013 จ้างซักชุดครุ ย จํานวน ตัว
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
12/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

2,600.00 ตกลงราคา
2,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

2,600.00 ร้านสุรินทร์ ซักอบรี ด
2,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
บริ ษทั
ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

งราย
15,100.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
8,763.30 บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด

12/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

15,100.00 ตกลงราคา

12/09/2013 จ้างสอบเทียบเครื องมือบริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง(ปร

8,763.30 ตกลงราคา

ะเทศไทย)จํากัด
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
12/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,000.00 ตกลงราคา

12/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
12/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
12/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

1,440.00 ตกลงราคา

6,000.00 ตกลงราคา
48,830.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

4,097.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1,470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
1,440.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,000.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย

48,830.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/09/2013 จ้างนายอนุรักษ์ ไชยมงคล เลขที

ม. ต.นางแล
อ.เมือง จ.เชียงราย ดําเนินการปรับปรุ งระบบท่อนําดี
อาคารศิลปะการแสดง มร.ชร.
12/09/2013 ขอจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์สาํ นักงาน จํานวน รายการ
12/09/2013 จ้างนายแก้วมา รวดเร็ว เลขที ม. ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย
ปรับปรุ งระบบเมนไฟฟ้ าเข้ากลุ่มอาคารวิทยาลัยแพทย์
พืนบ้าน
12/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

12/09/2013 จัดซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
12/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
12/09/2013 จ้างนางอรทัย นาหมู่ ม. ต.ศรี ดอนมูล อ.เมือง
จ.เชียงราย จ้างจัดสวนหย่อม จุด
12/09/2013 จ้างนายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ เลขที หมู่
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการตัดแต่งริ ดรานกิ งไม้ โดยใช้รถเครน
พร้อมขนทิ ง จํานวน ต้น
12/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านพัฒนาธุรกิจ เลขที ม.
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จํานวน
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

66,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

66,000.00 นายอนุรักษ์ ไชยมงคล

4,771.00 ตกลงราคา ร้านแอนท์ ซีอาร์
84,800.00 ตกลงราคา นายแก้วมา รวดเร็ว

4,771.00 ร้านแอนท์ ซีอาร์
84,800.00 นายแก้วมา รวดเร็ว

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

880.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,300.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
26,290.00 ตกลงราคา ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
48,000.00 ตกลงราคา นางอรทัย นาหมู่

งราย
26,290.00 ร้านเค เอ็น ซัพพลาย
48,000.00 นางอรทัย นาหมู่

26,700.00 ตกลงราคา นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ

26,700.00 นายอินเถียร แก้วเตจ๊ะ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

1,300.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

1,500.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
12/09/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารรายงานสรุ ปโครงการจํานวน รายก
าร
12/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
12/09/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด ฐิติพนั ธ์ธุรกิจ เลขที /
ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ดําเนินการปรับปรุ งโครงหลังคาทีจอดรถอาคารยุพรา
ชวิทยมงคล
12/09/2013 จ้างนายอภิชยั รักสุข ม. ต.ป่ าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย ติดสติ กเกอร์ และวอลเปเปอร์ รายการ
13/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

13/09/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ รายการ
13/09/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
13/09/2013 จะจ้างร้านไดเร็กส์เลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียง
รายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
13/09/2013 ขอจัดซือวัสดุเพือใช้ในการดําเนินงาน

13/09/2013 จะจ้างร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชี
ยงรายถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
13/09/2013 จะจ้างบริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์จาํ กัดเลขที / ม. ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายจัดพิมพ์วารสารพร้อมออก
แบบ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,950.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
12,960.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครื องเขียน
96,700.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์
ธุรกิจ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,950.00 ร้านโมโนคอม
12,960.00 ร้านเชียงรายเครื องเขียน
96,700.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดฐิติพนั ธ์ธุรกิ
จ

12,500.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข

12,500.00 นายอภิชยั รักสุข

2,800.00 ตกลงราคา นายดนัย ไชยกุหลาบ
39,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
2,809.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

2,800.00 นายดนัย ไชยกุหลาบ
39,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
2,809.00 ร้านโมโนคอม

7,660.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์
675.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

90,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์
จํากัด

7,660.00 ร้านไดเร็กส์
675.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,000.00 ร้านโมโนคอม

90,000.00 บริ ษทั เชียงรายรุ่ งโรจน์ จํากัด

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/09/2013 จะจ้างร้านสบายดีอินเตอร์เน็ตและการค้าเลขที / ม
. ต.บ้านดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่ อมครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน เครื อง
13/09/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ รายการ
13/09/2013 ซือเครื องโทรทัศน์ ขนาด นิ ว จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
1,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

19,500.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
46,560.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

13/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

49,800.00
8,744.00

13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

10,020.00

13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

9,928.00

13/09/2013 ขอนุมตั ิซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์รถยนต์กระบะบรรทุก

300.00

เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

1,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า

19,500.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
46,560.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
49,800.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค
8,744.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
10,020.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
9,928.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
300.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเอส เค
ยางยนต์ เชียงราย

หมายเลข . . เนืองจากมีปัญหาน็อตล้อหัก
ต้องใส่ สกรู หลังซ้าย
โดยขออนุมตั ิจา้ งหจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย
13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ

90,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทรงสมัย ราชเทวี

90,000.00 บริ ษทั ทรงสมัย ราชเทวี

13/09/2013 ชือครุ ภณั ฑ์ รายการ
13/09/2013 จ้างทําสติ กเกอร์ จํานวน รายการ จากนายพีรยุทธ

จํากัด
19,500.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
250.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

จํากัด
19,500.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
250.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

30,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม

30,000.00 ร้านโมโนคอม

แก้วกิริยา
13/09/2013 ขอจ้างร้านโมโนคอม / หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําวารสาร รายการ

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
13/09/2013 จะซือวัสดุจาํ นวน รายการ
13/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านจํานงค์ การช่าง เลขที

อ.เมือง

จ.เชียงราย โลโก้ทองเหลือง
กัดกรดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ จํานวน รายการ
13/09/2013 ขอจ้างซ่อมระบบไฟฟ้ าจํานวน รายการ
จากนายดนัย ไชยกุหลาบ เลขที / ต.ท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย
13/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการค้า ทีอยู่
/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร
จํานวน รายการ
13/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ รายการ

13/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
13/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธนภัทรเน็ตเวิร์ค ทีอยู่ / ม.
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ย้าย
ติดตังกล้องวงจรปิ ด, จอมอนิเตอร์ งาน
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
13/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

13/09/2013 จ้างร้านวริ ศราผ้าม่าน / ม. ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

10,861.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

10,861.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
6,000.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
6,500.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

งราย
6,000.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
6,500.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

24,705.00 ตกลงราคา นายดนัย ไชยกุหลาบ

24,705.00 นายดนัย ไชยกุหลาบ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

27,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
8,175.36 ตกลงราคา บริ ษทั
นอร์ ทเทิร์นดรากอน
จํากัด
9,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

และการค้า

27,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
8,175.36 บริ ษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน
จํากัด

9,500.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

39,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

39,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
3,500.00 ตกลงราคา ร้านวริ ศราผ้าม่าน

เซ็นเตอร์
3,500.00 ร้านวริ ศราผ้าม่าน

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
13/09/2013 จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน รายการ
13/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (Sacanner) จํานวน
รายการ
13/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
4,500.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์
21,500.00 ตกลงราคา บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์)
จํากัด
4,840.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์
9,400.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

4,500.00 ร้านเทคโนปริ นท์
21,500.00 บริ ษทั ที.วี. (ไทยแลนด์) จํากัด

ํ าเกณฑ์ จํานวน รานการ
14/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
ํ าเกณฑ์ รายการ
14/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

4,840.00 ร้านจินดาพาณิชย์
9,400.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
10,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

14/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
14/09/2013 จ้างสินอักษรการพิมพ์

เซ็นเตอร์
5,300.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
40,000.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

เซ็นเตอร์
5,300.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
40,000.00 สินอักษรการพิมพ์

9,100.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
8,600.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

9,100.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
8,600.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

ม. ต.ท่าสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย จัดทําหนังสื อ รายการ
14/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
14/09/2013 ขอจ้างร้านตังหลัก ก๊อปปี ถ่ายเอกสาร เลขที /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
14/09/2013 ขอจ้างร้านตังหลัก ก๊อปปี ถ่ายเอกสาร เลขที /
หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
14/09/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

14/09/2013 จ้างร้านตังหลักก๊อปปี

/ ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน รายการ
14/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
14/09/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ

14/09/2013 ซือวัสดุ รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

15,000.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,080.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
10,250.00 ตกลงราคา ร้านตังหลัก ก๊อปปี

8,080.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์
10,250.00 ร้านตังหลัก ก๊อปปี

29,500.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
48,900.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

29,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
48,900.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
25,350.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย

งราย
25,350.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
14/09/2013 ซือวัสดุ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
49,750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

รายการ

15/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านปานตองเฟรมส์

/ ซ.หอมนวล

ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
15/09/2013 ขออนุญาตเช่าพระพุทธรู ป พระสิงห์ เชียงแสน
วันพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน องค์
15/09/2013 ซือเครื องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป
จํานวน รายการ
15/09/2013 ซือกล้องถ่ายภาพนิ งระบบดิจิตอล จํานวน รายการ

15/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุอาหารและเครื องดืม
15/09/2013 ขออนุญาตจ้างทําป้ ายไวนิล ร้านเพาเวอร์ปริ น

/
ม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์ รายการ
15/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

15/09/2013 จัดซือวัสดุสาํ นักงาน
จากร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ

16/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์เครื องปรับอากาศ จํานวน รายการ
16/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (Taplet) รายการ

ฏเชียงราย
4,940.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

49,750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
4,940.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

26,000.00 ตกลงราคา วัดพระสิงห์

24,700.00 วัดพระสิงห์

22,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

22,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
12,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

เซ็นเตอร์
12,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
84,957.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

12,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
8,180.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
5,819.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
43,500.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

เซ็นเตอร์
8,180.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
5,819.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
43,500.00 ร้านเอสพี อิเลคทริ ค

83,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

83,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า

5,000.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

และการค้า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

16/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้าน บี.พี.สกรี น ทําธงคณะพร้อมสกรี น
จํานวน รายการ
16/09/2013 ขอจ้าง นางวิมลรัตน์ จันทะสาร เลขที หมู่
ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจํานวน
รายการ
16/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ

16,500.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรี น
2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จันทะสาร
17,061.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
ตกลงราคา ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์

16/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
16/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ

35,000.00
1,200.00

16/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุสาํ นักงาน จํานวน รายการ

15,751.00

16/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ รายการ
16/09/2013 มีความประสงค์ขอจ้างร้าน จํานงค์การช่าง เลขที

51,000.00
19,500.00 ตกลงราคา ร้านจํานงค์ การช่าง

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโล่อะคิลิค จํานวน
ํ าเกณฑ์ รายการ
16/09/2013 ขออนุมตั ิซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

16,500.00 ร้านบี.พี. สกรี น
2,000.00 นางวิมลรัตน์ จันทะสาร
17,061.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต
และการค้า
35,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
1,200.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดวิรัช
ออกซิ เจน
15,751.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
51,000.00 ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์

19,500.00 ร้านจํานงค์ การช่าง

โล่

16,050.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

16,050.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต

และการค้า
ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

และการค้า
72,450.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
51,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
37,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
56,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์

16/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
16/09/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์จาํ นวน รายการ

72,450.00
51,000.00

16/09/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์จาํ นวน รายการ

37,000.00

16/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

56,000.00

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
16/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
16/09/2013 ขออนุญาตซืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ จํานวน
รายการ
17/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

17/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์พร้อมติดตัง จํานวน
17/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
รายการ
17/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

17/09/2013 ขอซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
17/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
17/09/2013 ซือสิทธิในการใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ Microsoft
Campus Agreement
17/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
18/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
22,752.00 ตกลงราคา บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
6,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

22,752.00 บริ ษทั เบสท์ อีควิปเม้นท์
เซ็นเตอร์ จํากัด
6,600.00 ร้านธนภัทร เน็ตเวิร์ค

38,400.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

38,400.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
30,860.00 ตกลงราคา บริ ษทั สยามพารากอน
รี เทล จํากัด
8,100.00 ตกลงราคา ร้านแฟชันแฟบริ ค
4,790.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
60,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,750.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
25,500.00 ตกลงราคา นายนิธิรุจน์ กีรติชยั พันธ์

งราย
30,860.00 บริ ษทั สยามพารากอน รี เทล
จํากัด
8,100.00 ร้านแฟชันแฟบริ ค

4,790.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
60,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส
เซ็นเตอร์
1,750.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
25,500.00 นายนิธิรุจน์ กีรติชยั พันธ์

12,800.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน
259,418.59 ตกลงราคา บริ ษทั ลานนาคอม จํากัด

12,800.00 ร้านหนึงผ้าม่าน
259,418.60 บริ ษทั ลานนาคอม จํากัด

13,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
3,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

13,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
3,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์

เซ็นเตอร์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

วิธีการได้มา

18/09/2013 ขอจ้างปรับปรุ งห้องพัก จํานวน รายการ

45,800.00 ตกลงราคา นายยุทธพงษ์ เห็นแก้ว

45,800.00 นายยุทธพงษ์ เห็นแก้ว

จากนายยุทธพงษ์ เห็นแก้ว เลขที / หมู่
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
18/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ (Tablet) จํานวน รายการ
18/09/2013 จะซือหนังสือประกอบการเรี ยนการสอนและบริ การห้
องสมุดจากศูนย์หนังสื อจุฬามรช.จํานวน รายการ
18/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

33,400.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์
45,755.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

33,400.00 ปูลมคอมพิวเตอร์
45,755.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18/09/2013 ขออนุญาตจ้าง บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด เลขที
/ - ม. ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดทําหนังสื อผูเ้ กษียณอายุราชการ ปี จํานวน
รายการ
18/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ ( กล้องถ่ายรู ป ) จํานวน
รายการ
ํ าเกณฑ์ จํานวน ตัว
19/09/2013 ขอจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
19/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
19/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
19/09/2013 ซือวัสดุ จํานวน รายการ

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

าย
42,902.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
75,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง
จํากัด

35,000.00 ตกลงราคา ร้านวิมลคาเมร่ าเซอร์วิสเ

42,902.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
75,000.00 บริ ษทั นันทพันธ์พริ นติ ง จํากัด

35,000.00 ร้านวิมลคาเมร่ าเซอร์วิสเซ็นเต

ซ็นเตอร์
4,708.00 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์
9,990.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

อร์
4,708.00 ร้าน แอ๊ทสมายด์
9,990.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

13,500.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

13,500.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

26,900.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

26,900.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

5,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั
เชียงรายสหทวีกิจ( )
จํากัด
23,900.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

5,000.00 บริ ษทั
เชียงรายสหทวีกิจ(

23,900.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

) จํากัด

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
19/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
19/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการจากร้านมนต์รัก
19/09/2013 จ้าง ร้านเพาเวอร์ปริ นท์ / หมู่ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ าย ผืน
19/09/2013 ขออนุญาตจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เชียงรายเอกธานี
เลขที ม. ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดตังโคมไฟถนน รายการ
19/09/2013 ขออนุมตั ิซือวัสดุ รายการ

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
19/09/2013 ขอจ้างติดตังผ้าม่าน จํานวน รายการ
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013

จากร้านหนึงผ้าม่าน / ถ.หนองบัว อ.เมือง
จ.เชียงราย
เช่าไฟและอุปกรณ์ประกอบฉากเวที จาก นายธีระศักดิ
วิงวรรณ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
จ้าง นายพิตรพิบูล หมืนไชยวงค์ ม. ต.ดอยลาน
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดการแสดง ชุด
จ้าง ร้านเกรทโรส ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ดอกไม้ตกแต่งสถานที ชุด
จ้างวงดนตรี โดยของนายธีรพัฒน์ ลักขนาวงศ์ เลขที
ถ.อนุวิถี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เพือแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ผเู ้ กษียณ ครัง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

15,900.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

15,900.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

19,900.00 ตกลงราคา ร้านมนต์รัก
4,800.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

19,900.00 ร้านมนต์รัก
4,800.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

19,923.40 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

19,923.40 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

เชียงรายเอกธานี

เชียงรายเอกธานี

35,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั

34,932.00 บริ ษทั ยอดเหนือปิ โตเลียม

ยอดเหนือปิ โตเลียม จํากัด
64,900.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
85,000.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผ้าม่าน

จํากัด
64,900.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
85,000.00 ร้านหนึงผ้าม่าน

30,000.00 ตกลงราคา นายธีระศักดิ วิงวรรณ

30,000.00 นายธีระศักดิ วิงวรรณ

10,000.00 ตกลงราคา นายพิตรพิบูล

10,000.00 นายพิตรพิบูล หมืนไชยวงค์

หมืนไชยวงค์
8,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

8,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริ สท์

25,000.00 ตกลงราคา นายธีรพัฒน์ ลักขณาวงศ์

25,000.00 นายธีรพัฒน์ ลักขณาวงศ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
20/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที

/ หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําฉากถ่ายภาพจํานวน รายการ
20/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ

20/09/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์จาํ นวน รายการ
20/09/2013 ขอซือวัสดุ รายการ
20/09/2013 ขอซือวัสดุจาํ นวน รายการ
20/09/2013 ซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
จากร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
22/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
ํ าเกณฑ์
23/09/2013 ขออนุญาตจัดซือครุ ภณั ฑ์ตากว่
(โต๊ะเอนกประสงค์) จํานวน รายการ
23/09/2013 ขออนุญาตจ้าง บ.คริ สตัล ซิมโฟนี จํากัด เลขที
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ ติดตังโคมไฟ
จํานวน รายการ
23/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ รายการ
23/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

23/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

19,970.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

19,970.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

ฏเชียงราย
56,700.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
8,130.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
3,250.00 ตกลงราคา นายอินตา สลีสองสม

งราย
56,700.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
8,130.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
3,250.00 นายอินตา สลีสองสม

42,100.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

42,100.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
51,800.00 ตกลงราคา ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

3,210.00 ตกลงราคา บริ ษทั คริ สตัล ซิมโฟนี

1,500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
51,800.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
3,140.00 บริ ษทั คริ สตัล ซิมโฟนี จํากัด

จํากัด

27,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น
4,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

27,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
4,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
5,000.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

23/09/2013 ขออนุญาตจ้างนายพีระยุทธ แก้วกิริยา เลขที

/
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายโฟม จํานวน ชุด
23/09/2013 จ้างถ่ายเอกสาร ร้านนายฉัตรชัย ธนะสังข์ ม.
ต.เจริ ญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
23/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

23/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
24/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ
24/09/2013 ขอซือวัสดุ จํานวน รายการ
24/09/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่

ตําบล

รอบเวียง อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
ทําป้ าย รายการ
24/09/2013 ขอจัดซือของทีระลึก จํานวน รายการ

24/09/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น

/ หมู่
ตําบล
รอบเวียง อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
ทําป้ าย รายการ
24/09/2013 ซือวัสดุจาํ นวน รายการ

25/09/2013 จะจ้างนายธนัตถ์ ประวงษ์ เลขที
/ ม. ต.คูคตอ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีปรับปรุ หอ้ งนํา
วิทยาลัย

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

5,000.00 ตกลงราคา นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

5,000.00 นายพีระยุทธ แก้วกิริยา

1,700.00 ตกลงราคา นายฉัตรชัย ธนะสังข์

1,700.00 นายฉัตรชัย ธนะสังข์

15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

15,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส

เซ็นเตอร์
37,500.00 ตกลงราคา ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
90,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
3,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษ์เภสัช

เซ็นเตอร์
37,500.00 ร้านเรื องทวีการไฟฟ้ า
90,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั
คอมพิวเตอร์ จํากัด
3,000.00 ร้านอนุรักษ์เภสัช

30,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

30,000.00 เพาเวอร์ ปริ น

1,460.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
15,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

1,299.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั
ฏเชียงราย
19,200.00 ตกลงราคา นายธนัตถ์ ประวงษ์

1,460.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15,000.00 เพาเวอร์ ปริ น
1,299.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
งราย
19,200.00 นายธนัตถ์ ประวงษ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

ํ าเกณฑ์จาํ นวน รายการ
25/09/2013 จะซือครุ ภณั ฑ์ตากว่

22,880.00 ตกลงราคา บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

22,880.00 บริ ษทั ทวียนต์ มาร์เก็ตติ ง

25/09/2013 ขอจ้างร้าน พัฒนาธุรกิจ

จํากัด
22,088.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนาธุรกิจ

จํากัด
22,088.00 ร้านพัฒนาธุรกิจ

15,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

15,000.00 บริ ษทั สมาร์ท โซลูชนั

คอมพิวเตอร์ จํากัด
25,000.00 ตกลงราคา นายธนกิต พรหมอยู่

คอมพิวเตอร์ จํากัด
25,000.00 นายธนกิต พรหมอยู่

หมู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ
26/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

27/09/2013 ขออนุญาตจ้าง นายธนกิต พรหมอยู่ ทีอยู่
27/09/2013
27/09/2013
27/09/2013

หมู่
ต.ป่ าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ทําโล่รางวัล
จํานวน รางวัล
ขอจ้างร้านโมโนคอม / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ทําเกียรติบตั ร
จ้างเหมานางสาวณปภัช ขันจันทร์ แสง ม.
ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จัดเตรี ยมวัสดุจาํ นวน
รายการดําเนินโครงการ
จ้างร้านเทคโนปริ นท์ / ม. ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายกการ
ขออนุญาติซือวัสดุ จํานวน รายการ

27/09/2013
27/09/2013 ขอจ้างร้านเกียรติยศ ถ้วยรางวัล / ถนนเจริ ญเมือง
ตําบล ในเวียง อําเภอ เมือง จังหวัด แพร่
ทําเหรี ยญทีระลึก
27/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

27/09/2013 ขออนุมตั ิจดั ซือวัสดุอาหารและเครื องดืม

2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม
36,000.00 ตกลงราคา นางสาวณปภัช

2,000.00 ร้านโมโนคอม
36,000.00 นางสาวณปภัช ขันจันทร์แสง

ขันจันทร์ แสง

14,250.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

14,250.00 ร้านเทคโนปริ นท์

540.00 ตกลงราคา ร้านไอเปเปอร์
25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

540.00 ร้านไอเปเปอร์
25,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

6,937.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

84,995.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
27/09/2013 จ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลกูลธุรกิจ

ม.
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เทพืนคอนกรี ต
หน้าห้องโปรแกรมภาษาจีน
28/09/2013 ขอจ้างร้านเพาเวอร์ ปริ น / หมู่ ตําบล
รอบเวียง อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย
ทําป้ าย รายการ
28/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพาเวอร์ปริ น เลขที / หมู่
ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําฉากถ่ายภาพ รายการ และทําสู จิบตั รงาน ปี
28/09/2013 ขอจ้างห้างหุน้ ส่วนจํากัด เทคโนปริ นติ งเซ็นเตอร์
ถ.อุตรกิจ ตําบล รอบเวียง อําเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ทําแผ่นพับ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
12,547.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

12,547.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกือกูลธุรกิจ

เกือกูลธุรกิจ

11,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริ น

11,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริ น

36,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริ น

36,500.00 เพาเวอร์ ปริ น

5,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโน
ปริ นติ งเซ็นเตอร์

5,000.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดเทคโนปริ น
ติ งเซ็นเตอร์

28/09/2013 ชือวัสดุจาํ นวน รายการ

9,967.05 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแ

9,967.05 ห้างหุน้ ส่วนสามัญเจริ ญแสงกา

28/09/2013 จัดซือของทีระลึกสําหรับแจกสือมวลชนในงาน ปี

สงการไฟฟ้ า
3,000.00 ตกลงราคา นายพงษฑร มาลา

รไฟฟ้ า
3,000.00 นายพงษฑร มาลา

จากนายพงษฑร มาลา เลขที หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย
28/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านทีแอนด์พี ปริ นติ ง เลขที /
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทําแฟ้ มเอกสาร ครัง จํานวน แฟ้ ม
29/09/2013 จ้างร้านสินอักษรการพิมพ์ เลขที ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทําป้ ายประชาสัมพันธ์
รายการ

22,500.00 ตกลงราคา T&P PRINTING

22,500.00 T&P PRINTING

2,500.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์

2,500.00 สินอักษรการพิมพ์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง
29/09/2013 ซือนําแข็งก้อน ก้อน
29/09/2013 ซือวัสดุ รายการ
30/09/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกั
30/09/2013
30/09/2013

30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013

นยายน
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกั
นยายน
ขออนุญาตจ้างร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส หมู่ ซอย ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย ตรวจเช็คและบํารุ งรักษาลิฟท์
อาคารยุพราชวิทยมงคล
จ้างร้านสิ นอักษรการพิมพ์ เลขที ม.
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ทําสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ รายการ
ขออนุญาตเช่าชุดพืนเมืองเมือง ร้านเอืองแก้ว ม.
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน ชุด
ขออนุญาตซื อหนังสื อพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
ประจําเดือนกันยายน
ขออนุมตั ิซือหนังสื อพิมพ์ประจําเดือนกันยายน

30/09/2013 จ้างร้านเทคโนปริ น เลขที

/ หมู่ ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย จัดทําเอกสารรายงานโครงการ
รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา
700.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์
5,292.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย
36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

17,500.00 ตกลงราคา สินอักษรการพิมพ์
5,000.00 ตกลงราคา ร้านเอืองแก้ว

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

700.00 ร้านตูบสิงห์
5,292.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
485.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
500.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

17,500.00 สินอักษรการพิมพ์
2,400.00 ร้านเอืองแก้ว

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์

725.00 ร้านธนาทรัพย์

260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

260.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย
1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปริ นท์

1,000.00 ร้านเทคโนปริ นท์

วิธีการได้มา

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดซือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จ้าง ผูเ้ สนอราคา

30/09/2013 ขออนุญาตซือวัสดุ จํานวน รายการ
30/09/2013 ขอจ้างบํารุ งดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร จํานวน ตัวๆ ละ
, บาท
โดยจ้างร้านเชียงรายลิฟท์อินเตอร์ แอนด์เซอร์ วิส ทีอยู่
หมู่ ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
30/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านเพทายดอกไม้สด ตลาดสดเทศบาล
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดอกไม้จาํ นวน งาน
30/09/2013 ซือกล้องถ่ายรู ป จํานวน ชุด

30/09/2013 จ้าง หจก.แสนภูธรกรุ๊ ป /

หมู่

ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
30/09/2013 ขออนุญาตจ้างร้านธารพระพรโฮมเซ็นเตอร์เชียงราย
เลขที / - ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทําผ้าม่าน
จํานวน งาน
30/09/2013 ขออนุมตั ิซือหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจําเดือนกั
นยายน
30/09/2013 ขออนุญาตซือครุ ภณั ฑ์ จํานวน รายการ

ราคาทีเสน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

77,950.00 ตกลงราคา ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภั

77,950.00 ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

26,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไม้สด

16,000.00 ร้านเพทายดอกไม้สด

ฏเชียงราย
12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย
ลิฟท์อินเตอร์ แอนด์
เซอร์ วิส

116,800.00 ตกลงราคา บริ ษทั

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
12,500.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธ
ร

19,210.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

งราย
12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟท์อินเตอร์
แอนด์ เซอร์ วิส

116,800.00 บริ ษทั

พ.พานิชอีเลคทริ คสแควร์
จํากัด
12,500.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัดแสนภูธร
กรุ๊ ป

19,210.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

าย

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

าย
33,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร
าย

470.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีการได้มา

