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( ตกลงราคา ) ตงัแต่

วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/10/2012 ขอสังซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,990.00 ตกลงราคา ศูนยบ์ริการ มรช. 1,990.00 ศูนยบ์ริการ มรช.

01/10/2012 จา้งนายพิสิทธิ  คาํลือ  เลขที  หมู่   ต.ท่าสุด  

อ.เมือง  จ.เขียงราย  ติดตงัสายเมนไฟฟ้า 

หอ้งสถาบนัวิจยัชาติพนัธ์  มรช.

17,200.00 ตกลงราคา นายพิสิทธิ คาํลือ 17,200.00 นายพิสิทธิ คาํลือ

01/10/2012 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 45,000.00 ตกลงราคา ศรีวรรณ  มณีรัตน์ 45,000.00 ศรีวรรณ  มณีรัตน์

01/10/2012 เช่าเปียโน จากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย 

/ -  ถ.บรรพประการ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย  

รายการ

36,000.00 ตกลงราคา โรงเรียนดนตรีสยามกลก

าร

36,000.00 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ 

เชียงราย

01/10/2012 จา้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย / -  

ถ.บรรพประการ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 

ปรับเสียงเปียโน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา โรงเรียนดนตรีสยามกลก

าร

6,000.00 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ 

เชียงราย

03/10/2012 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว  เลขที  หมู่   ต.ดอยงาม  

อ.พาน  จ.เชียงราย  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนยว์ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท์อ้

งถิน

53,300.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 53,300.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

03/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที  งาน

14,600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

14,600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ   รายการ 2,521.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,521.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/10/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

2,123.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,123.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/10/2012 ซือชุดหลอดไฟพร้อมราง จาํนวน  ชุด จากร้าน 

เอแอนดเ์อน็ คอมพิวเตอร์ /  ม.  ซ.วดับา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,700.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

1,700.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

03/10/2012 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนกนัยายน  จาํนวน  รายการ

16,052.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,052.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านโมโนคอม เลขที  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

22,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 22,400.00 ร้านโมโนคอม

03/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเงียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล   

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 20,000.00 เพาเวอร์ ปริน

03/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านพาวเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,500.00 เพาเวอร์ ปริน

04/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.บิกซี เชียงราย เลขที  หมู่  

ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมือง เชียงราย  จาํนวน  

รายการ

1,150.00 ตกลงราคา บริษทั บิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั(สาขาเชียงราย)

1,150.00 บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั(สาขาเชียงราย)

05/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,461.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,461.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,324.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,324.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,242.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,242.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ต.ค. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,985.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/10/2012 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

3,561.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

3,561.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

06/10/2012 จา้งร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

6,511.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 6,511.00 ร้านโมโนคอม

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมระหว่างวนัที 

-  ตุลาคม 

60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,960.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 4,000.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 36,250.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

36,250.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 315.65 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

315.65 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 450.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 450.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,350.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,350.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

08/10/2012 จา้งร้านโยคอมพิวเตอร์ /  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํคู่มือนกัศึกษา (CD) จาํนวน  

ชุด

14,170.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 14,170.00 โยคอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 24,430.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,430.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/10/2012 ขอซือหนงัสือ  เล่ม 

จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,385.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 1,300.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

1,300.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

08/10/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 51,010.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 51,010.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

08/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.บริค เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  ม.  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

จาํนวน  รายการ

29,192.81 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

29,192.81 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

08/10/2012 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 3,366.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,366.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/10/2012 จา้งนายพิสิทธิ  คาํลือ  เลขที   หมู่ที   ต.ท่าสุด  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ขยายไฟฟ้าเขา้ป้อมยาม มรช.

61,400.00 ตกลงราคา นายพิสิทธิ คาํลือ 61,400.00 นายพิสิทธิ คาํลือ

09/10/2012 ขออนุมติัจา้งร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวอร์ค เลขที 

/  ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเครืองกรองนาํและลา้งไส้กรองนาํระบบอาร์โอ

24,628.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

24,628.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

09/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ     รายการ 3,281.69 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,281.69 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/10/2012 ขอซือวสัดุอุปกรณ์ จาํนวน  รายการ จาก 

  นางจิราพร บุญเมือง /  

ถ.แสงแกว้ ต.เวียง อ.เมืองเชียราย จ.เชียงราย

6,500.00 ตกลงราคา นางจิราพร บุญเมือง 6,500.00 นางจิราพร บุญเมือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,145.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,145.80 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/10/2012 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 480.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์ 480.00 สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์

09/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายนพพร  วิหคนอ้ย ทีอยู ่ /  ม.  

หมู่บา้นกอบแกว้  แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ  

ทาํเครืองหมายนกัศึกษา

43,000.00 ตกลงราคา นพพร  วิหคนอ้ย 43,000.00 นพพร  วิหคนอ้ย

10/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

63,840.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

63,840.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  งาน

5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 5,000.00 เพาเวอร์ ปริน

10/10/2012 ขออนุมติัจา้งร้านสายชลการช่าง เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนอะไหล่รถยนตโ์ตโยตา้ทะเบียน บฉ  

ชร.

7,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 7,750.00 สายชลการช่าง

10/10/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 321.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

321.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,809.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

2,809.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 535.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

535.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 370.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

370.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 677.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

677.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 2,224.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,224.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 ขออนุมติัจา้งร้านเรืองทวีการไฟฟ้า เลขที /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายซ่อมเปลียนท่อนาํและระบบวาวล์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 5,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 19,200.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

19,200.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 640.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

640.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 ขออนุมตัซือวสัดุ  รายการ 920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

920.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ จาก 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

11,280.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

11,280.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 779.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

779.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายสกล  จุ่มทา เลขที  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมเครืองซักผา้

1,000.00 ตกลงราคา นายสกล จุ่มทา 1,000.00 นายสกล จุ่มทา

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,245.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

4,245.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,659.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,659.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

10/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,553.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 6,553.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

10/10/2012 จดัซือนาํมนั  จาํนวน   รายการ 960.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

960.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/10/2012 จา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

1,749.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,749.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

10/10/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,880.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

8,880.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

10/10/2012 จา้งร้านสายชลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมรถตูท้ะเบียนนข  เชียงราย

15,180.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 15,180.00 สายชลการช่าง

11/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 27,285.00 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

27,285.00 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

11/10/2012 ขออนุญาตจา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํกระดานไวทย์อร์ด  

รายการ

4,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

11/10/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์ รายการ 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

11/10/2012 ขอจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง องเมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมเครืองพิมพค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  เครือง

1,194.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,194.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ จาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

2,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

11/10/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 6,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

11/10/2012 ซือการ์ดแสดงผล ASUS รุ่น ATI 5450 ขนาด  GB 

จากร้าน เอแอนดเ์อน็ คอมพิวเตอร์ /  ม.  

ซ.วดับา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,350.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

1,350.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

11/10/2012 ซือวสัดุตกแต่งสาํนกังาน จากร้าน Blossom House 

By Grace 63-63/2-3 ม.  ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

1,640.00 ตกลงราคา THE BLOSSOM 

HOUSE by GRACE

1,640.00 THE BLOSSOM HOUSE by 

GRACE

11/10/2012 ขอจา้งร้านเออาร์เทรดดิ งแอนดค์อมพิวเตอร์ / ต.ร

อบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายซ่อม-เปลียนอุปกรณ์ครุภณั

ฑเ์ครืองพิมพค์อมพิวเตอร์

4,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

4,850.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

11/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,741.90 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

8,741.90 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

11/10/2012 ขอจา้งร้าน ไดอารี /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร

2,270.00 ตกลงราคา ร้าน ไดอารี 2,270.00 ร้าน ไดอารี

11/10/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

2,880.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,880.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 50,980.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

50,980.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/10/2012 ขออนุมติัจา้งร้านแอนท ์ดีไซน์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํเสือคอกลมสีขาวพร้อมสกรีนกลางอก  สี

6,900.00 ตกลงราคา ร้าน แอนท ์ดีไซน์ 6,900.00 ร้าน แอนท ์ดีไซน์

11/10/2012 จา้งรัานพฒันาธุรกิจ  หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน    รายการ

4,830.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,830.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/10/2012 ขออนุยาตจา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ติดฟิลมก์นัแสง  งาน

15,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 15,200.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

12/10/2012 จา้งร้านเอแอนดเ์อน็ คอมพิวเตอร์ /  ม.  

ซ.วดับา้นดู่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จงเชียงราย 

ซ่อมเครืองพิมพ ์  เครือง

4,350.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

4,350.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

12/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 37,630.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

37,630.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายางประทบั  รายการ

660.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 660.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

12/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 380.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

380.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,440.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

5,440.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

12/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 59,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 59,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

12/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 6,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 77,910.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

บี.เค.เมท็ทอลชีท 

(เชียงราย)

77,910.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

บี.เค.เมท็ทอลชีท (เชียงราย)

12/10/2012 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 18,180.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

18,180.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

12/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 21,020.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

21,020.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ  รายการ 45,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 45,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

12/10/2012 ขอจา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

13,890.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 13,890.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/10/2012 ขอจา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,680.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,680.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 11,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/10/2012 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ม.

ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายซ่อม-เปลียนอุปกรณ์ลิฟ์โด

ยสารตึก

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

13/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที /  ม.  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   

ปูผา้ใบโต๊ะอาหาร

23,120.00 ตกลงราคา นายตะนุพล  

ทองธานีสกุล

23,120.00 นายตะนุพล  ทองธานีสกุล

13/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที /  ม.  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

ปรับปรุงหอ้งอาหารบวัตอง

27,360.00 ตกลงราคา นายตะนุพล  

ทองธานีสกุล

27,360.00 นายตะนุพล  ทองธานีสกุล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที /  ม.  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จงเชียงราย  

ปูพรมบริเวณชนั 

4,500.00 ตกลงราคา นายตะนุพล  

ทองธานีสกุล

4,500.00 นายตะนุพล  ทองธานีสกุล

14/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,956.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/10/2012 ขอจา้ง ร้านเมง็รายแลป็ เลขที /  ม.  

ถ.สันโคง้หลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

บริการตรวจเลือด จาํนวน  รายการ

1,540.00 ตกลงราคา เมง็รายแลบ็ 1,540.00 เมง็รายแลบ็

15/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 ขออนุมติัจา้งนายพงศธ์ร  เชือมสกุล ทีอยู ่  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเครืองตดัหญา้หมายเลข มรช. . . /

1,380.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 1,380.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

15/10/2012 ขอซ่อมเครืองพิมพค์อมพิวเตอร์ โดยจา้งร้าน 

พฒันพงษ ์ซัพพลาย เลขที  หมู่  ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั 

จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย 2,000.00 ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย

15/10/2012 ขออนุมติัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเเปลียนชุดอุปกรณ์ประตูบานสวิงเปลือย

7,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

15/10/2012 ขออนุมติัซ่อมปรินเตอร์ หมายเลข 

มรช. - . . /  คตก. โดย 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

220.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

220.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/10/2012 ขออนุญาตจา้งนายสมาน  ปันตนั เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

สูบสิงปฎิกูลหอ้งนาํสาํนกังานอธิการบดี จาํนวน  

งาน

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 6,400.00 นายสมาน  ปันตนั

15/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปรินเลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง องเมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  

รายการ

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,500.00 เพาเวอร์ ปริน

15/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,510.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,510.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

15/10/2012 ขอซือวสัดุ   รายการ 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,022.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,022.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,951.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็น

เตอร์

9,951.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็นเตอร์ 

เชียงราย

15/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 25,700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

25,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 20,591.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,591.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จาํนวน  

รายการ จากร้านนางสาวปวิชญา อริยะ เลขที  หมู่  

ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

1,428.00 ตกลงราคา นางสาวปวิชญา อริยะ 1,428.00 นางสาวปวิชญา อริยะ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ   รายการ 24,060.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,060.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ตาํบล ท่าสาย อาํเภอเมือง จงัหวดั เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑห์มายเลข . .  และ 

01.21.408

14,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 14,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

15/10/2012 ขอจดัซือ วสัดุ จาํนวน  รายการ 10,010.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,010.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/10/2012 จะเช่าบูธงานตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษาครังที มห

าวิทยาลยัเชียงใหม่

4,500.00 ตกลงราคา สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึ

กษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

4,500.00 สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

16/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย บริษทั เอสวีพี 

ออโตเ้ซล จาํกดั /  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

7,012.78 ตกลงราคา บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล 

จาํกดั

7,012.78 บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั

16/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 16,212.00 ตกลงราคา บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั 16,212.00 บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั

16/10/2012 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,210.40 ตกลงราคา บริษทั 

เบญจมิตรบรรจุภณัฑ ์

จาํกดั

2,210.40 บริษทั เบญจมิตรบรรจุภณัฑ ์

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,452.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,452.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/10/2012 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองกรองเครืองและบาํรุงรัก

ษายานพาหนะ

รายการจากร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

11,385.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 11,385.00 มณฑลการช่าง

16/10/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน รายการ 28,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

28,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสท ์อีควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน  รายการ

6,620.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

6,620.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

16/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ. บริค เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  ม.  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

จาํนวน  รายการ

15,836.00 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

15,836.00 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

16/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสทอ์ะโกร คอมพาเนียน จาํกดั 

เลขที /  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก 

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพ ฯ 

จาํนวน  รายการ

10,480.00 ตกลงราคา บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

10,480.00 บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

16/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 13,616.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,616.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/10/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 24,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

24,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ. ควอลิเมต จาํกดั เลขที  

ซ.ไพศาล ถ.ประชาราษฎร์บาํเพญ็ หว้ยขวาง กรุงเทพ 

ฯ จาํนวน  รายการ

4,451.70 ตกลงราคา บริษทั ควอลิเมด จาํกดั 4,451.70 บริษทั ควอลิเมด จาํกดั

16/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ. ดีเคเอชเอซ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที  ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพนัธวงศ ์

เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพ ฯ จาํนวน  รายการ

11,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

11,000.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

16/10/2012 จา้งนายสมาน ปันตา  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย สูบส้วม

4,500.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,500.00 นายสมาน  ปันตนั

16/10/2012 จา้งร้านบีโอโฆษณา /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  ผืน

450.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 450.00 ร้านบีโอโฆษณา

17/10/2012 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  ม.  บา้นดู่เมืองใหม่ 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  อนั

270.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 270.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

17/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 45,400.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

45,400.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

17/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหาร,อาหารแหง้และเครืองดืม 45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

44,924.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา นางนิออน ทาสุรินทร์ 10,000.00 นางนิออน ทาสุรินทร์

17/10/2012 ขอนุมติัจา้งบริษทั ริโก(้ประเทศไทย)จาํกดั 

เลขที /  ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร

8,239.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

8,239.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

17/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 41,800.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

41,800.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/10/2012 ขอซือวสัดุประจาํสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 3,470.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,470.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,390.00 ตกลงราคา เชียงรายเภสัช 7,390.00 เชียงรายเภสัช

17/10/2012 จา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองสาํรองไฟ

770.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

770.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

17/10/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 24,580.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/10/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 25,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

17/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 9,000.00 ร้านโชคประสิทธิ

17/10/2012 จดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 1,929,000.00 ตกลงราคา บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

1,929,000.00 บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

17/10/2012 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  

ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลา้งและเติมนาํยาเครืองปรับอากาศ

700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

17/10/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 504.00 ตกลงราคา ร้านกาญจนาเครืองครัว 504.00 ร้านกาญจนาเครืองครัว

17/10/2012 จา้งอู่ช่างวฒัน์ บา้นป่ารวก  หมู่  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมบาํรุงรักษารถตู ้จาํนวน  

รายการ

12,900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

12,900.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 665.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

665.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/10/2012 ติดตงัประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียม จาํนวน  

รายการ จากร้านเชียงของอลูมิเนียม  ม.  ต.สถาน 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม 15,000.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

18/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 5,000.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

18/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,100.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,100.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

18/10/2012 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 4,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 จดัซือวสัดุ  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม 2,500.00 ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม

18/10/2012 จดัซือวสัดุ  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม 2,500.00 ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม

18/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารระหว่างวนัที -  ตุลาคม 

2555

80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,952.90 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 ขออนุญาตจา้ง นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา เลขที  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

5,700.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 5,700.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

18/10/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 12,210.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,210.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

2,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

18/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,090.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 29,090.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน เลขที /  ม.  

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํม่านปรับแสง  

รายการ

41,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 41,500.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/10/2012 ขอนุญาตจา้ง นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  

รายการ

1,600.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 1,600.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

18/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์  เลขที / -  

ถนนประสพสุข ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย ทาํตูอ้ลูมีเนียม จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์ 3,000.00 ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์

18/10/2012 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 19,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

19,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

18/10/2012 ขออนุญาตตรวจเชค็ครืองฉายโปรเจคเตอร์ จาํนวน  

รายการ จากบริษทั ทวียนตม์าร์เกต็ติ ง จาํกดั /  

ม.  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

963.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

963.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

18/10/2012 ซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 8,228.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,228.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 ขออนุญาตจา้ง นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ยา้ยป้ายศูนยว์ิจยัวฒันธรรม  

 งาน

600.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 600.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

18/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,365.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,365.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/10/2012 ขออนุญาตจา้งนายนพดล  สันธิ เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  งาน

4,281.50 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 4,281.50 นายนพดล สันธิ

18/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย บริษทั 

โตโยตา้เชียงราย จาํกดั /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

10,701.07 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

10,701.07 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,980.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

7,980.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

19/10/2012 ซือชุดวอร์มและชุดแข่งขนักีฬา จาํนวน  รายการ 21,960.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 21,960.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

19/10/2012 จดัซืออุปกรณ์กีฬาจาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 27,300.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

27,300.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

19/10/2012 ขอสังซือวสัดุสาํนกังาน 2,856.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,856.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุจาํนวน  รายการ 27,650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27,650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/10/2012 ซือยาเวชภณัฑ ์   รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 1,925.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

19/10/2012 ขอซือนาํมนัเชือเพลิง จาํวนน .  ลิตร 500.06 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

19/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,225.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,225.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

19/10/2012 จา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายซ่อมพดัลมและเครืองเสียงหอ้งเรียนจาํนวน 

 รายการ

3,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

19/10/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/10/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,054.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,054.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

19/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุจาํนวน  รายการ 33,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

33,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/10/2012 จดัจา้งเปลียนอะไหล่เครืองตดัหญา้ จาํนวน  

รายการจากนายพงศธ์ร เชือมสกุล บา้นเลขที  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,150.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 2,150.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

19/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,185.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,185.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

3,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

19/10/2012 จา้งณัชสากร ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,330.50 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 1,330.50 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

19/10/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านกาญจนาเครืองครัว 4,500.00 ร้านกาญจนาเครืองครัว

20/10/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 15,960.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

15,960.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

20/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

10,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 10,800.00 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/10/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขผูเ้สียภาษี 

 สูบส้วมจาํนวน  ลาํ

6,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

6,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

20/10/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/10/2012 ซือพุ่มดอกไมส้ด  ชุด 500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

20/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ควอลิตี เวท โปรดกัท ์จาํกดั เลขที 

 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 

กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

8,900.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิตี เวท 

โปรดกัท ์จาํกดั

8,900.00 บริษทั ควอลิตี เวท โปรดกัท ์

จาํกดั

20/10/2012 ขอจา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารสัญญา 

และหนงัสือแจง้ผูค้าํประกนั  

งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา

4,185.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 4,185.00 ร้านโมโนคอม

20/10/2012 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่  จดัพิมพว์ารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 

ฉบบัที  ปี 

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

50,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

20/10/2012 จา้งร้านอมัพรดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํพานพุ่มดอกไมส้ด  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา อมัพร ดอกไมส้ด 1,000.00 อมัพร ดอกไมส้ด

20/10/2012 ขอจดัซือหนงัสือเพือดาํเนินงานตามโครงการ จาํนวน 

 เล่ม

5,258.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/10/2012 ซือนาํดืม และนาํแขง็ จาํนวน  รายการ 1,770.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านบอลลูนฟาร์ม เลขที  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํลูกโป่งสวรรค ์จาํนวน 

 ลูก

1,120.00 ตกลงราคา บอลลูนฟาร์ม 1,120.00 บอลลูนฟาร์ม

21/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์ 

จดัดอกไมส้ดในพพิธีไหวส้าแม่ฟ้าหลวง จาํนวน  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 5,000.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

21/10/2012 จา้งร้านสไตลอ์ิฟอ๊อฟ  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  จา้งทาํพวงมาลา

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

21/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านอีฟอ๊อฟออกไมส้ด 1,000.00 ร้านอีฟอ๊อฟออกไมส้ด

21/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/10/2012 เช่าชุดพืนเมืองพร้อมเครืองประดบั จาํนวน  รายการ 

โดยนายศุภชยั  ศรีธิ    หมู่   ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 9,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

21/10/2012 จา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟเลขที / ม.ที ต.บา้นดู่อ.เมือง

จ.เชียงรายจดัทาํพานพุ่มดอกไมส้ดจาํนวน คู่

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

21/10/2012 จา้งเหมาตกแต่งพานพุ่มดอกไมส้ด จาํนวน  รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  ตลาดศิริกรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

1,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

22/10/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือ  รายการ 96,117.05 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

96,117.05 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

22/10/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

24,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 24,700.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/10/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

32,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 32,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

22/10/2012 ขออนุมติัจา้งศูนยบ์ริการ มรช. เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายภาพและอพัโหลดภาพนกัศึกษา

22,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

22,520.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/10/2012 ขออนุญาตจา้ง นายนพดล  สันธิ เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  งาน

20,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 20,000.00 นายนพดล สันธิ

22/10/2012 ขออนุญาตจา้ง บ.โฟร์ดีซัพพลาย เลขที / -  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํโบวช์วัร์  รายการ

17,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

17,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

22/10/2012 ขออนุญาตจา้งศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

76,050.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

76,050.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/10/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,849.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,849.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 10,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

22/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,130.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,130.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/10/2012 จา้งร้าน พี.เอน็ ซัพพลายเซอร์วิส  เลขที  หมู่   

ต.หว้ยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมเครืองถ่ายเอกสาร

9,400.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์

วิส

9,400.00 ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์วิส

22/10/2012 ถ่ายเอกสารการอบรมจากร้าน เฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท ์

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

4,800.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 4,800.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/10/2012 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 24,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

24,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22/10/2012 จา้งบริษทัสันติภาพแพค็ปรินทจ์าํกดัเลขที - อ.เ

มืองจ.เชียงใหม่ทาํสูจิบตัรจาํนวน

15,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

15,000.00 บริษทั สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

22/10/2012 ขอจา้ง ร้านไดแร็กส์ /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพส์มุดโน๊ต และใบปลิว

17,300.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 17,300.00 ร้านไดเร็กส์

22/10/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

22,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 22,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

22/10/2012 จา้งร้านไอดู ไอเดีย /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํเสือพร้อมสกรีน  จาํนวน  ตวั

9,000.00 ตกลงราคา ร้านไอดู ไอเดียเชียงราย 9,000.00 ร้านไอดู ไอเดียเชียงราย

22/10/2012 ขออนุมติัจา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตดักระจก

16,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

16,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

22/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,120.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,120.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,210.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

3,210.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

22/10/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 775.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

775.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

23/10/2012 จา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํพวงมาลาดอกไมส้ด

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

23/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.อีล่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั เลขที 

/  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายจาํนวน  

รายการ

24,619.16 ตกลงราคา บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั 

จาํกดั

24,619.16 บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,000.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

23/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.อีร่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั เลขที 

/  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

2,248.93 ตกลงราคา บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั 

จาํกดั

2,248.93 บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั

24/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/10/2012 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ เลขที  /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,000.00 เพาเวอร์ ปริน

24/10/2012 ขอจดัซือวสัดุประจาํสาํนกังาน 2,945.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,945.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/10/2012 จา้ง หจก.กลัยกร  บิลดิ ง เลขที   หมู่   ต.ท่าสุด  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  จดัทาํลาน คสล. 

หนา้อาคารศูนยบ์ริการนกัศึกษาพิการ มรช.

16,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดักลัยกร 

บิลดิ ง

16,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดักลัยกร 

บิลดิ ง

24/10/2012 ขอซือวสัดุประจาํสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 6,530.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

6,530.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

24/10/2012 จา้งร้าน สบายดี มีเดีย ตงัอยูเ่ลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายดี มีเดีย 1,000.00 ร้านสบายดี มีเดีย

24/10/2012 ซือวสัดุ    รายการ 14,700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 946.95 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

946.95 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/10/2012 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดยมณฑลการช่าง 

 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

98,125.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 98,125.00 มณฑลการช่าง

24/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

59,902.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

24/10/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 12,160.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12,160.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

24/10/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา บริษทั บิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั(สาขาเชียงราย)

3,990.00 บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั(สาขาเชียงราย)

24/10/2012 ขอจา้งนายสุรีย ์ใจเสมอ อยูบ่า้นเลขที  หมู่  

ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้อาคารเซรามิก

ส์

28,132.00 ตกลงราคา นายสุรีย ์ใจเสมอ 28,132.00 นายสุรีย ์ใจเสมอ

24/10/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

18,225.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 18,225.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

24/10/2012 เปลียนยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย เอส เค 

ยางยนตเ์ชียงราย  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

55,050.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

55,050.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

24/10/2012 ซือวสัดุ    รายการ 2,075.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,075.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/10/2012 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

4,990.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านดอยฟลอริสท ์ตลาดสดเทศบาล  

(ตลาดศิริกรณ์) อ.เมือง 

จ.เชียงรายจดัสถานพิธีมอบปริญญากิตติมศกัดิ 

Honorary Degree Doctorate ฯ จาํนวน  งาน

16,000.00 ตกลงราคา ร้านดอยฟลอรีสท์ 16,000.00 ร้านดอยฟลอรีสท์

24/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านดอยฟลอรีสท ์จดัช่อดอกไม ้

จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านดอยฟลอรีสท์ 1,500.00 ร้านดอยฟลอรีสท์

24/10/2012 ขออนุญาตเช่าชุดไทยจากร้านเอืองแกว้เลขที  ม.  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

เพือใชใ้นพิธีมอบปริญญากิตติมศกัดิ Honorary 

Degree Doctorate  จาํนวน ราย

2,500.00 ตกลงราคา ร้านเอืองแกว้ 2,500.00 ร้านเอืองแกว้

24/10/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 3,000.00 ร้านสินไพศาล

25/10/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,100.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

14,100.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

25/10/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

25/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,810.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 19,810.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

25/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 996.50 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

996.50 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

25/10/2012 จา้ง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ขดุบ่อขยะใหม่ จาํนวน  บ่อ 

และฝังกลบบ่อขยะเดิมใหเ้รียบร้อย

64,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เดชถาวร ก่อสร้าง

64,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดชถาวร 

ก่อสร้าง

25/10/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/10/2012 ขออนุญาตจา้งวิสาหกิจชุมชนตดัเยบ็เสือผา้สาํเร็จรูป 

ตาํบลเวียง เสือผา้ใยบวั ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย ตดัเสือเชิ ตแขนยาว จาํนวน  ตวั

98,000.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็

บเสือผา้สาํเร็จรูป

ตาํบลเวียง เสือผา้ใยบวั

98,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็เสือ

ผา้สาํเร็จรูป

เสือผา้ใยบวั

25/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 74,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

74,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

25/10/2012 ขอซือโทรศพัทแ์บบตงัโต๊ะ  เครือง 1,490.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

1,490.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

25/10/2012 ขอซือวดัสุ จาํนวน  รายกา ร 

บ.เรืองวาแสตนดาร์อินดสัตรี จาํกดั

1,950.00 ตกลงราคา บริษทั 

เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสั

ตรี

1,950.00 บริษทั 

เรืองวาแสตนดาร์ดอินดสัตรี 

จาํกดั

25/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,840.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 9,840.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

25/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,984.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,984.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,707.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

26,707.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

25/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 939.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

939.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้นอ้ย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 10,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

25/10/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 5,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

25/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,311.20 ตกลงราคา ธนชยัโลหะภณัฑ์ 2,311.20 ธนชยัโลหะภณัฑ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/10/2012 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณ์ จาํนวน ชุด 4,790.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

4,790.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

25/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 8,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,380.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,380.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,100.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

3,100.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

26/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,074.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

7,074.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

26/10/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกฑณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภณัฑ์ 4,000.00 ร้านอุดมภณัฑ์

26/10/2012 จา้ง ร้านเอสพี อิเลกทริค ทีอยู่ /  หมู่  

ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑ ์เครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ

321.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 321.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

26/10/2012 ขอจดัจา้งนายรัตชยั จนัทร์สุวรรณ์ เลขที  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปัมลูกบิดประตูพร้อมกุญแจยนิูเฮาส์จาํนวน  ชุด

900.00 ตกลงราคา นายรัตชยั จนัทร์สุวรรณ์ 900.00 นายรัตชยั จนัทร์สุวรรณ์

26/10/2012 ขอจดัซือของทีระลึกจาํนวน ายการ 500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/10/2012 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  เล่ม 

โดยจา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมุ่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

10,750.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,750.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/10/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,650.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,650.00 ร้านเทคโนปรินท์

26/10/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 31,193.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 31,193.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

26/10/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 93,780.05 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

93,780.05 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

26/10/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/10/2012 ซือวสัดุสาํนกังาน   รายการ 9,589.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,589.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/10/2012 ขอซือวสัดุในการผลิตเซรามิกส์ จาํนวน  รายการ 24,050.00 ตกลงราคา นายปัณณพฒัน์ คาํแปง 24,050.00 นายปัณณพฒัน์ คาํแปง

26/10/2012 ขอซือผลิตภณัฑสิ์งทอ จาํนวน  รายการ 15,750.00 ตกลงราคา นางสุขาวดี  ติยะธะ 15,750.00 นางสุขาวดี  ติยะธะ

26/10/2012 ขอจดัซือของทีระลึกจาํนวน ายการ 500.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

7,074.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

27/10/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 5,550.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,550.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/10/2012 ขอซือวสัดุจดังานเลียงขนัโตกประยกุต ์จาํนวน  

รายการ

11,640.00 ตกลงราคา นางสาวจิราพร  มะโนวงั 11,640.00 นางสาวจิราพร  มะโนวงั

27/10/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปี /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,450.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,450.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/10/2012 จา้งทาํซองซิป จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเทคโนปรินติ งเซ็นเตอร์  ถ. อุตรกิต 

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

96,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

96,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

27/10/2012 จา้งทาํซองซิปจาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเทคโนปรินติ งเซ็นเตอร์  ถ.อุตรกิต 

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

48,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

28/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เวท็แพลนเน็ท จาํกดั  เลขที /  

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพ ฯ จาํนวน  

รายการ

6,480.00 ตกลงราคา บริษทั เวท็ แพลนเน็ท 

จาํกดั

6,480.00 บริษทั เวท็ แพลนเน็ท จาํกดั

28/10/2012 ขออนุมติัจา้งศูนยบ์ริการ มรช.  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษา

62,700.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

62,700.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/10/2012 ขออนุญาตจา้งร้านกุญแจด่วน /  

หนา้โบสถค์ริตจกัร ตรงขา้มตลาดบา้นดู่ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย ทาํกุญแจหอ้งประชุม จาํนวน  

รายการ

150.00 ตกลงราคา ร้านกุญแจด่วน 150.00 ร้านกุญแจด่วน

29/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 20,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/10/2012 ขออนุญาตจา้งหอ้งภาพมนตรั์ก /  

ถนนพหลโยธิน ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย อดัภาพและทาํกรอบรูป จาํนวน  

รายการ

685.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 685.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

29/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/10/2012 ขออนุญาตซือตน้ไม ้

ตกแต่งภายในสาํนกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา วรนุชวนาพนัธ์ 600.00 วรนุชวนาพนัธ์

29/10/2012 ขอจา้งซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ 

หจก.แสนดีแอร์เซอร์วิส / -  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

13,520.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

13,520.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

29/10/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,634.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,634.00 ร้านทวีสินการเกษตร

29/10/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้สียภาษี 

 เปลียนระบบท่อนาํทิ งอ่างลา้งหนา้  จุด

4,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

29/10/2012 จา้งซ่อมเครืองปรับอากาศ 

โดยจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ตาํบลท่าสาย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,896.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,896.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/10/2012 จา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้เลขที / ม. ต.

บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่อมครุภณัฑจ์าํนวน รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

6,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/10/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,090.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,090.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/10/2012 ขอจา้งนางอาํไพ  รัตนจนัทร์ เลขที  ม.  

ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

5,510.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 5,510.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

30/10/2012 ขออนุญาตซือวสัดุจาํนวน    รายการ 13,750.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13,750.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/10/2012 จะขออนุญาตซือวสัดุจาํนวน   รายการ 1,305.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,305.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,092.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,092.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/10/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,650.00 ตกลงราคา นางนิธินนัท ์

ไตรพิบูลยสุ์ข

3,650.00 นางนิธินนัท ์ไตรพิบูลยสุ์ข

30/10/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 9,695.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,695.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/10/2012 ขอจดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,000.04 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/10/2012 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า 

โดยสถานีวิทยกุรมการรักษาดินแดนจงัหวดัเชียงราย 

 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจาํเดือน ตุลาคม 

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุรมการรักษาดิ

นแดน

15,000.00 สถานีวิทยกุรมการรักษาดินแด

น

31/10/2012 จา้งผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า ประจาํเดือน ตุลาคม  

โดยนายนนัทกร ตะติ /  หมู่  ต.ศรีดอนชยั 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนนัทกร ตะติ 5,000.00 นายนนัทกร ตะติ

31/10/2012 ขอซือวสัดุ จาก ร้านเพท็เวิร์ด เซ็นเตอร์ เลขที  

ซ.รามอินทรา /  ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา 

เขตคนันายาว กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

15,956.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 15,956.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

31/10/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,265.00 ร้านธนาทรัพย์

31/10/2012 ซ่อมเครืองฉายโปรเจคเตอร์ จาํนวน  รายการ จาก 

หจก.มิวนิคซัพพลาย /  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

25,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

25,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

31/10/2012 จา้งเหมานายสหภาพ  พรมแตง  ม.  ต.หว้ยสัก 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ปรับปรุงไฟแสงสว่างหอ้งประชุมคณะมนุษยศาสตร์  

รายการ

9,900.00 ตกลงราคา นายสหภาพ  พรมแตง 9,900.00 นายสหภาพ  พรมแตง

31/10/2012 ขออนุมติัจา้ง บ.นอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ป  /  ม.  

ถ.  มิถุนา ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายลงโฆษณาหนงัสือ Guidbook ประจาํเดือน 

ตุลาคม 

2,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเ

ดียกรุ๊ป

2,000.00 สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ป

31/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 28,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 28,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

31/10/2012 จา้งเหมานายวสันต ์ เขือนเพชร  ม.  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงเพดานหอ้งประชุมคณะมนุษยศาสตร์  

รายการ

49,000.00 ตกลงราคา นายวสันต ์เขือนเพชร 49,000.00 นายวสันต ์เขือนเพชร

31/10/2012 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 15,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

31/10/2012 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทย ุ

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัเชียงราย  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประจาํเดือน ตุลาคม 

12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุระจายเสียงแ

ห่งประเทศไทยจงัหวดัเชีย

งราย

12,840.00 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งปร

ะเทศไทยจงัหวดัเชียงราย

31/10/2012 ขออนุญาตจา้ง นางลาํดวน  รุณใจ เลขที  หมู่  

ต.เมืองจงั อ.ภูเพียง จ.น่าน ทาํความสะอาดศูนยน่์านฯ 

 งาน

2,500.00 ตกลงราคา นางลาํดวน  รุณใจ 2,500.00 นางลาํดวน  รุณใจ

31/10/2012 จา้งทาํสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU TODAY 

ประจาํเดือน ตุลาคม  โดยนางอาภากร ศรีนิม 

/  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรีนิม 5,000.00 นางอาภากร ศรีนิม

31/10/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 

ประจาํเดือนตุลาคม 

695.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

695.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/10/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือและนิตยสารประจาํเดือนตุลาคม 

2555

475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

475.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/10/2012 ซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน ตุลาคม 

5,215.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,215.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/10/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที  /   ม.   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ปรับปรุงลานเสลา  มรช.

83,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

83,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/10/2012 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิสเลขที

60

ม ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายประจาํเดือนตุลาคม ดูแ

ลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยสารตึก คณะเทคโนโลยอีุตสา

หกรรม

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/10/2012 จา้งนายณรงค ์ สมุดความ  เลขที  หมู่    

ต.แม่ขา้วตม้  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

จดัทาํเสริมโครงเหลก็ตน้คริตส์มาส มรช.

60,000.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 60,000.00 นายณรงค ์ สมุดความ

31/10/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนตุลาคม 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/10/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนตุล

าคม

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/10/2012 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์เดือน ตุลาคม  จาํนวน  

รายการ

1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,160.00 ร้านธนาทรัพย์

31/10/2012 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนตุลาคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์

31/10/2012 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

31/10/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 1,173.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,173.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

31/10/2012 จา้ง หจก.แสนภูธร กรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/10/2012 ขอจา้ง บ.ซีเอม็ซีไบโอเทค็จาํกดั เลขที  

หมู่บา้นทาวน์อินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว  ถ.ลาดพร้าว 

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 

ซ่อมครุภณัฑ ์จาํนวน  ราย การ

29,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ 

จาํกดั

29,000.00 บริษทั ซี เอม็ ซี ไบโอเทค็ 

จาํกดั

31/10/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,584.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,584.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

01/11/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท ์เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

5,550.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 5,550.00 ร้านเทคโนปรินท์

01/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุเครืองบริวารกฐิน จาํนวน  

รายการ

12,653.00 ตกลงราคา ร้านทองนพคุณ 12,653.00 ร้านทองนพคุณ

01/11/2012 ขอซือวสัดุ    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 2,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

01/11/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 83,230.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 83,230.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

01/11/2012 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 1,680.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,680.00 ร้านธนาทรัพย์

01/11/2012 ซือหนงัสือ  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั 40,000.00 บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั

01/11/2012 จา้งซักอบรีด  รายการ  โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  

อาซอง  /  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

1,280.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,280.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

01/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 17,500.00 ตกลงราคา นายประสงค ์

แสงบุญเรือง

17,500.00 นายประสงค ์แสงบุญเรือง

01/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,985.55 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/11/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/11/2012 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณ์  รายการ 23,400.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 23,400.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/11/2012 ขอจา้ง ร้านเชียงรายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เชค็ 

ลา้งทาํความสะอาดเครืองปรับอากาศ พร้อมเติมนาํยา 

 เครือง

3,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

3,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

01/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

9,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

01/11/2012 เช่าการใหบ้ริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 261,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

261,000.00 บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

01/11/2012 จา้งถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ  

โดยจา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

01/11/2012 ซือหนงัสือและวารสารประจาํเดือนตุลาคม  

จาํนวน  รายการ

2,735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,735.00 ร้านธนาทรัพย์

01/11/2012 ขอจา้ง ร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,237.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 8,237.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

01/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,021.06 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

4,021.06 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

01/11/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 270.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

270.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/11/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 18,066.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,066.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  ต.ค. -  พ.ย. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,993.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 12,060.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,060.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/11/2012 ขออนุญาตต่ออายสุมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ 

จาํนวน  รายการ

77,037.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จาํกดั 77,037.00 บริษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จาํกดั

02/11/2012 จา้งคุณอาํไพ  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,200.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 5,200.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

02/11/2012 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

6,060.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 6,060.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

02/11/2012 จา้งทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  แผ่น 

จากร้าน เชียงรายซิลคส์กรีน /   ถ. รัตนาเขต  

อ.เมือง จ.เชียงราย

37,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 37,500.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

02/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/11/2012 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  ต. 

รอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์แผ่นไวนิล จาํนวน  รายการ

9,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,000.00 เพาเวอร์ ปริน

02/11/2012 ขอซือครุภณัฑ ์ศาลาทรงไทย จาํนวน  หลงั 40,000.00 ตกลงราคา ร้านสมนึกศาลาไทย 40,000.00 ร้านสมนึกศาลาไทย

02/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

3,350.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/11/2012 ขออนุญาตซือสือโสตทศัน์ดา้นมนุษยศาสตร์ฯ 

จาํนวน  รายการ

79,965.00 ตกลงราคา บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป 

จาํกดั

79,965.00 บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป จาํกดั

02/11/2012 ขอซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

02/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

13,500.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

03/11/2012 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนตุ

ลาคม

15,047.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

15,047.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

1,200.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

04/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,765.75 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,765.75 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/11/2012 จา้ง ร้านเอส พี อิเลคทริค ทีอยู ่ /  หมู่  

ถนนพหลโยธิน ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ

3,691.50 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 3,691.50 ร้านเอสพี อิเลคทริค

04/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,289.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,289.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

04/11/2012 จา้ง หจก.ชอบพิมพ ์ทีอยู ่ /  หมู่  ถนนหนองบวั 

ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย ทาํใบประกาศ 

จาํนวน รายการ

9,630.00 ตกลงราคา ร้านชอบพิมพ์ 9,630.00 ร้านชอบพิมพ์

04/11/2012 จา้งช่างแต่งหนา้นกัแสดงละครเวที จาก นายศุภกร  

พงษอ์ิน  .  ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

13,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,185.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,185.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/11/2012 จา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,200.00 ร้านโมโนคอม

05/11/2012 ขออนุมติัจา้งนายตะนุพล ทองธานีสกุล เลขที /  ม.  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

ปรับปรุงหอ้งอาหารบวัตอง

96,421.00 ตกลงราคา นายตะนุพล  

ทองธานีสกุล

96,421.00 นายตะนุพล  ทองธานีสกุล

05/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,310.00 ตกลงราคา บริษทั สุชาวรรณ จาํกดั 7,310.00 บริษทั สุชาวรรณ จาํกดั

05/11/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 99,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

99,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

05/11/2012 จา้งถ่ายเอกสารบทความ และแบบสอบถาม 

จากร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

5,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 5,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

05/11/2012 ขอซ่อมแซมรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย 

สายชลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

87,225.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 87,225.00 สายชลการช่าง

05/11/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 7,000.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

05/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา หจก.กนัจีนะพานิช 20,000.00 หจก.กนัจีนะพานิช

05/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,840.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,840.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 87,850.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 87,850.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

05/11/2012 ถ่ายเอกสารรายงานผลการดาํเนินงานโครงการฐานขอ้

มูลศิลปวฒันธรรมทอ้งถินจงัหวดัเชียงราย

ACT Copy 84  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,400.00 ตกลงราคา ร้าน ACT COPY 2,400.00 ร้าน ACT COPY



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/11/2012 ขออนุมติัจา้งนายสุพจน์  ทนทาน เลขที ม.  

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชยั จ.เชียงราย ปรับปรุงร้านTop 

of siam และทาํตูไ้ปรษณียโ์บราณ

44,400.00 ตกลงราคา นายสุพจน์ ทนทาน 44,400.00 นายสุพจน์ ทนทาน

05/11/2012 ขอจา้ง ร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย /  ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,000.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

05/11/2012 จา้งนายวินยั กองแสง  หมู่ที  ต.จาํปี อ.ศรีธาตุ 

จ.อุดรธานีติดฟลิมกรองแสงรถตู ้นข  เชียงราย

6,000.00 ตกลงราคา นายวินยั กองแสง 6,000.00 นายวินยั กองแสง

05/11/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้าน เอ.อาร์ มีเดีย เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล

6,530.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 6,530.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

05/11/2012 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านเพาเวอร์ ปริน /  หมู่  ถ.พฟลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

29,750.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 29,750.00 เพาเวอร์ ปริน

05/11/2012 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณ์  จาํนวน  รายการ 8,400.00 ตกลงราคา ร้านเค.แอล.บี.เซ็นเตอร์ 8,400.00 ร้านเค.แอล.บี.เซ็นเตอร์

05/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เวท อะกริเทค จาํกดั เลขที /  ม. 

 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

จาํนวน  รายการ

410.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

410.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

05/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

7,736.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 7,736.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/11/2012 ขอซือครุภณัฑ ์     รายการ 66,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 66,250.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/11/2012 ขอจา้ง ร้านโปรชอฟก๊อปปี /  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย ปรินบทความวิจยั

11,000.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 11,000.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/11/2012 ขอจา้ง ร้านอาร์ตแอนดอ์ิมมเจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย พิมพป้์าย

13,200.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ 13,200.00 ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ

05/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

05/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ ร้านเวียงชยัสหภณัฑ ์เลขที  

หมู่  ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั จ.เชียงราย   จาํนวน   

รายการ

15,495.00 ตกลงราคา ร้าน เวียงชยัสหภณัฑ์ 15,495.00 ร้าน เวียงชยัสหภณัฑ์

06/11/2012 ขอวสัดุหอ้งปฏิบติัการ จาํนวน  รายการ 23,045.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค 

ซายน์ เอน็

23,045.30 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค ซายน์ 

เอน็

06/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

56,779.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

06/11/2012 จดัทาํประกนัภยัรถยนต ์และ พ.ร.บ.รถยนต ์โดย 

บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สาขาเชียงราย 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

68,997.88 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

68,997.88 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

06/11/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี ตงัอยูเ่ลขที  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

06/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/11/2012 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองทาํนาํเยน็ 

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

06/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,040.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,040.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/11/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,460.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,460.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

06/11/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,135.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

3,135.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

06/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,425.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,425.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,492.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

8,492.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

06/11/2012 จา้งทาํใบประกาศจาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเทคโนปรินติ ง  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

06/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,850.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

12,850.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

06/11/2012 จา้งทาํใบรายงานผลการศึกษาจาํนวน  รายการ 

โดยจา้นร้านปรินติ งเซ็นเตอร์  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

40,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

40,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

06/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 30,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

06/11/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้สอบ  จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารกีอปปีเซ็นเตอร์ บา้นเลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย

1,972.50 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,972.50 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/11/2012 จา้งทาํไปรับรองคุณวุฒิ จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเทคโนปรินติ งเซ็นเตอร์  ถ. อุตรกิจ 

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

25,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

25,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

06/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

870.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 870.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านคอมดีดี ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  

รายการ

1,700.00 ตกลงราคา ร้านคอมดีดี 1,700.00 ร้านคอมดีดี

07/11/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายเปลียนโคมไฟสปอร์ตไลทห์อพกันกัศึกษา 

จาํนวน  ชุด

9,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

9,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,075.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,075.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,250.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

9,250.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

07/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,124.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,124.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

 รายการ

2,248.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,248.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

07/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,915.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,915.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/11/2012 จะซือครุภณัฑโ์ต๊ะคอมพิวเตอร์จาํนวน รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

2,500.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

07/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 30,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

07/11/2012 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

30,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน รายการ 4,280.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เค.บี.เอม็ วิศวกรรม

4,280.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เค.บี.เอม็ 

วิศวกรรม

08/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,505.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,505.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 ขออนุมติัจา้งนิวฒัน์เคมีคอล ทีอยูเ่ลขที  ม.  

ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั จ.เชียงราย  

ตรวจเชค็ถงัดบัเพลิงและเติมสารเคมี

500.00 ตกลงราคา นิวฒัน์เคมีคอล 500.00 นิวฒัน์เคมีคอล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,787.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,787.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 ขออนุมติัจา้งบริษทัซี.อาร์. พลาสติกจาํกดั เลขที  ม. 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํฉลากซีลขวดเพท

21,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

21,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

08/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 595.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 ขอซือวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน      รายการ 21,840.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,840.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 ขอซือวสัดุ/อุปกรณ์จาํนวน ราย 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 5,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

08/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 6,540.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,540.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/11/2012 ขอซือวสัดุ   รายการ 1,573.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,573.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/11/2012 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ 

ใหส้ามารถใชง้านไดดี้ตามปรกติ

3,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

08/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 12,200.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 12,200.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

08/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 2,590.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,590.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/11/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,993.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 9,993.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/11/2012 จา้งจดัพุ่มดอกไม ้จากร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6,250.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 6,250.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

08/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,626.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,626.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/11/2012 ขอจา้ง ร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม กยศ.  

งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา

1,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,500.00 ร้านโมโนคอม

08/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 900.00 ตกลงราคา บริษทั ปรฉัตร จาํกดั 900.00 บริษทั ปรฉัตร จาํกดั

08/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ 

จาํนวน  ตวั

16,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 16,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

08/11/2012 ขออนุมติัจา้ง หจก.ฐิติพนัธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ยา้ยอาคารร้านขายของทีระลึก

15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

08/11/2012 จะขออนุญาตซือครุภณัฑต่์กว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

4,650.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

4,650.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

08/11/2012 ขอซ่อมครุภณัฑ ์    รายการ จา้ง 

หจก.เชียงรายโปรเฟสชนัแนล กรุ๊ป  ทีอยู ่ /  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

8,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

8,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

08/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 11,250.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

11,250.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

08/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 23,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

23,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/11/2012 ขอจา้ง บ. เชียงใหม่ดอคคิเวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

พิมพห์นงัสืออาหารพืนบา้น

30,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

30,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

08/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์ 

จดัดอกไมโ้ต๊ะหมู่บูชา จาํนวน  ชุด

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 1,500.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

08/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,773.00 ตกลงราคา บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป 

( ) จาํกดั

5,773.00 บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป ( ) 

จาํกดั

08/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

3,990.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

08/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 432.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

432.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/11/2012 จา้ง ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ /  ม.  ชุมชนเกาะทอง 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนอุปกรณ์เครืองปรับอากาศ  รายการ

4,780.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ 4,780.00 ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็

08/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,100.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

08/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,080.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 4,080.00 ร้านโชคประสิทธิ

08/11/2012 ขออนุญาติจา้งนายฉัตรชยั ธนะสังฆ ์  หมู่  

ต.เจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ

1,700.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,700.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

09/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน     รายการ 20,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 6,219.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

6,219.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

3,600.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

09/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

20,000.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

09/11/2012 จา้งทาํเอกสารการอบรม และ กรอบรูป จากร้าน 

เฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

13,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 13,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์

09/11/2012 ขออนุญาตจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,380.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,380.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,328.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 1,328.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

09/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,761.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,761.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,376.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,376.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที  ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพ ฯ จาํนวน  รายการ

8,940.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

8,940.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

09/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 19,150.00 ตกลงราคา เชียงรายเภสัช 19,150.00 เชียงรายเภสัช

09/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  พ.ย. -  พ.ย. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,996.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,250.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,187.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,187.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,186.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,186.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/11/2012 จา้งทาํป้ายโฟมหอ้งประชุม จาํนวน  หอ้ง 

จากนายสกล  จุ่มทา  หมู่  ต.นางเล อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

6,300.00 ตกลงราคา บา้นดู่โฆษณา 6,300.00 บา้นดู่โฆษณา

09/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,231.75 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

9,231.75 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

09/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,240.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,240.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/11/2012 จะจา้งนายสกลชนก เผือนพงษ ์

เลขที / หมู่บา้บวัทองซ. / ต.บางรักพฒันาอ.บ

างบวัทองจ.นนทบุรีออกแบบเอกสารประชาสัมพนัธ์

หลกัสูตร

13,000.00 ตกลงราคา นายสกลชนก เผือนพงษ์ 13,000.00 นายสกลชนก เผือนพงษ์

09/11/2012 จา้งทาํป้ายรูปทูลกระหม่อม จากร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,395.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 1,395.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

09/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เลขที  

อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ ชนั -  ถ.สุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. จาํนวน  รายการ

8,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั

8,500.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั

09/11/2012 ขออนุญาตซือพรมปูพืน จาํนวน  ผืนๆ ละ  บาท 12,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 12,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

09/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้าน เพอร์ลา  แฟบบริค เลขที  ม.  

ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ติดตงัม่านปรับแสง จาํนวน  ชุด

13,030.00 ตกลงราคา เพอร์ลา แฟบบริค 13,030.00 เพอร์ลา แฟบบริค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เวท อะกริเทค จาํกดั เลขที /  ม. 

 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

5,000.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

09/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,205.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,205.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 6,990.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

6,990.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

09/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสท ์อีควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน   รายการ

6,869.10 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

6,869.10 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

09/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่เากณฑ ์จาํนวน  รายการ 18,380.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

18,380.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

09/11/2012 ซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศชนิดตงัแขวนพร้อมติดตั

ง

34,999.70 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 34,999.70 ร้านเอสพี อิเลคทริค

09/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,520.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,520.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ขอซือวสัดุจาก กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,805.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 7,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/11/2012 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งเรียนสาํนกัวิชาคอมพิวเตอร์ จาํนวน  

งาน

89,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 89,800.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

09/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 28,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 28,900.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

10/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,754.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

6,754.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

10/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,800.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/11/2012 จา้งทาํสูจิบตัรละครเวที นิเทศฯ จากร้าน เฟรนด ์

กอ็ปปี ปรินท ์ /  ม.   ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

16,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,730.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,730.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

10/11/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,200.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/11/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

10,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,029.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,029.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 360.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

360.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/11/2012 ขออนุญาตจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค 

ซายน์ เอน็

6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค ซายน์ 

เอน็

11/11/2012 จดัซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

7,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

11/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 8,590.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,590.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/11/2012 ขออนุมติัจา้งนายณรงค ์สมุดความ เลขที  ม.  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํร่องระบบนาํทิ ง

12,700.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 12,700.00 นายณรงค ์ สมุดความ

12/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

12/11/2012 จา้งอู่ช่างวฒัน์  บา้นป่ารวก  มหู่  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมรถตู ้นข.

8,100.00 ตกลงราคา อู่ช่างวฒัน์ บ.ป่ารวก 8,100.00 อู่ช่างวฒัน์ บ.ป่ารวก



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,538.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,538.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,950.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

12/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านคอม แอนท ์อาร์ต การพิมพ ์

ทีอยูเ่ลขที /  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพคู์ปองศูนยอ์าหาร

7,500.00 ตกลงราคา ร้านคอมพแ์อนดอ์าร์ตการ

พิมพ์

7,500.00 ร้านคอมพแ์อนดอ์าร์ตการพิม

พ์

12/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,545.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,545.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

12/11/2012 จา้งนายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ  

รายการ

14,300.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 14,300.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

12/11/2012 ขออนุมติัจา้ง สูตรไพศาลบิวเดอร์ เลขที /  

ถ.เลียบคลองภาษีเจริญเหนือ เขต หนองแขม 

กรุงเทพฯ พิมพห์นงัสือพร้อมเขา้เล่ม

47,347.50 ตกลงราคา สูตรไพศาลบิวเดอร์ 47,347.50 สูตรไพศาลบิวเดอร์

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 11,658.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 11,658.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

12/11/2012 จะจา้งบริษทัเชียงรายรุ่งโรจน์จาํกดัเลขที ม. ต.รอ

บเวียงอ.เมืองจงเชียงรายทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์หลั

กสูตร

36,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ 

จาํกดั

36,000.00 บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั

12/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 98,040.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 98,040.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

12/11/2012 จดัซือนาํมนั จาํนวน   รายการ 480.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

480.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,160.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,160.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 14,802.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

14,802.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

12/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,390.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

9,390.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12/11/2012 ซืออุปกรณ์สาํนกังาน รายการ 3,657.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,657.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,390.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 4,390.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

12/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จากร้านทรัพยรุ่์งเรือง 

จาํนวน  รายการ

7,530.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 7,530.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

12/11/2012 จะจา้งบริษทัโฟร์ดีซัพพลายจาํกดัเลขที / - ต.เวียง

อ.เมืองจ.เชียงรายทาํป้ายประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร หลั

กสูตร

6,000.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

6,000.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

12/11/2012 จดัซือวสัดุ(ยาสมุนไพร) จาํนวน   รายการ 4,080.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 4,080.00 ร้านตงฮวัโอสถ

12/11/2012 จา้งนายพงศธ์ร  เชือมสกุล  เลขที  หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ซ่อมแซมรถตดัหญา้

6,000.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 6,000.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

12/11/2012 ขออนุญาตจา้งนายพฒั  ดอนลาว เลขที /  หมู่ที  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตีเส้นแบ่งทีจอดรถยนต์

3,000.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 3,000.00 นายพฒั ดอนลาว

12/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ. เบสท ์อีควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน   รายการ

6,600.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

6,600.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,645.49 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,645.49 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

12/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,500.00 ตกลงราคา นายประสงค ์

แสงบุญเรือง

8,500.00 นายประสงค ์แสงบุญเรือง

12/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 824.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

824.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

12/11/2012 ขออนุญาตจา้งนายมานพ  ชาตรีนนัท ์  หมู่  

ต.ยางฮอม อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 

ทาํชนัหนงัสือและตูเ้กบ็แผ่น CD จาํนวน  รายการ

64,000.00 ตกลงราคา นายมานพ  ชาตรีนนัท์ 64,000.00 นายมานพ  ชาตรีนนัท์

12/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 1,990.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

1,990.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

12/11/2012 ขอจา้ง นางสุพรรณ ปากหวาน ◌ํ า ทาํกระเป๋าผา้ 

จาํนวน  ถุง

19,000.00 ตกลงราคา นางสุพรรณ์  ปากหวาน 19,000.00 นางสุพรรณ์  ปากหวาน

12/11/2012 ขอจา้งนายณรงค ์ สมุดความ่ 

ซ่อมแซมประตูหนา้สาํนกังาน  ม.  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,800.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 2,800.00 นายณรงค ์ สมุดความ

12/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านสายชลการช่าง เลขที  ม.   

บา้นสันตาเหลือง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนไดสตาร์ด

5,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 5,750.00 สายชลการช่าง

12/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,698.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,698.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

12/11/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 24,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

12/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,512.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 4,512.00 ร้านทวีสินการเกษตร

12/11/2012 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,950.00 ตกลงราคา บุญชูคา้ไม้ 1,950.00 บุญชูคา้ไม้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/11/2012 ขอซือวสุัดุ จาํนวน  รายกา 2,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 ขอซ่อมครุภณัฑ ์   รายการ   

จา้งบริษทัทวียนตม์าร์เกต็ติ ง จาํกดั /  ม.  

ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

4,090.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

4,090.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

12/11/2012 จา้งเหมานายศุภชยั  ศรีธิ  ม.  ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จดัทาํเวที  รายการ

5,500.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 5,500.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 21,510.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

21,510.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

12/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 จดัซือวสัดุอุปกรณ์จากร้านสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลั

ยราชภฎัเชียงราย

2,861.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,861.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 จา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายสูบส้วม

13,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

13,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

12/11/2012 ซือวสัดุ อุปกรณ์   รายการ 18,890.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,890.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/11/2012 จา้งโรงพิมพ ์พิมพน์านา เลขที  ซ.  ถ.ศรีภูมิ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทาํวารสารบณัฑิตศึกษา ฉบบัที 

7-9

90,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ ์พิมพน์านา 90,000.00 โรงพิมพ ์พิมพน์านา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/11/2012 ขออนุมติัจา้งนายสมาน  ปันตนัเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  สูบสิงปฎิกูล

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 6,400.00 นายสมาน  ปันตนั

12/11/2012 จา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนอุกรณ์ปรินเตอร์  รายการ

1,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

12/11/2012 จา้ง หจก.นิวสร้างสรรคแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง เลขที  /  

ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

พร้อมติดตงั

69,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้า

งสรรคแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

69,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้างสรร

คแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

12/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,642.45 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,642.45 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

13/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 12,140.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 12,625.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,625.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก ร้าน เค.อาร์ เทรดดิ ง จาํกดั เลขที 

/  ม.  ถ.คนัคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ จาํนวน  รายการ

10,750.00 ตกลงราคา ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง 10,750.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง

13/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ  รายการ 5,180.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

5,180.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/11/2012 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชอบพิมพ ์เลขที /  ม.  

ถ.หนองบวั ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํใบประกาศนียบตัรจาํนวน ,  แผ่น

8,025.00 ตกลงราคา ร้านชอบพิมพ์ 8,025.00 ร้านชอบพิมพ์

13/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านศกัดิมอเตอร์ไซด ์เลขที /  

ถ.หนา้ค่าย ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเครืองตดัหญา้

5,515.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,515.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,184.00 ตกลงราคา บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป 

( ) จาํกดั

1,184.00 บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป ( ) 

จาํกดั

13/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 20,610.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,610.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 6,900.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 6,900.00 ร้านวสันตว์สัดุ

13/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

4,900.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

13/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา 1,000.00 ร้านฟูเจา

13/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,060.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

8,060.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

13/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,400.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,400.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

13/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 11,970.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เจ.แอล.อิเลคทริคไบค์

90,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เจ.แอล.อิเลคทริคไบค์

13/11/2012 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 10,000.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

13/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

13/11/2012 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 14,950.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

14,950.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

13/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่า  จาํนวน    รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 4,000.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

13/11/2012 ซือครุภนัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,990.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

13/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จาํนวน  

รายการ ใชง้านในหอ้ง Server ตึกณบดี 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

2,865.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,865.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,314.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,314.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,744.55 ตกลงราคา เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง 2,744.55 เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง

13/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,790.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

3,790.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

13/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านวริศราผา้ม่าน ทีอยูเ่ลขที /  

บา้นเด่น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํผา้คลุมโต๊ะ

10,400.00 ตกลงราคา ร้านวริศราผา้ม่าน 10,400.00 ร้านวริศราผา้ม่าน

13/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,990.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

2,990.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

14/11/2012 ขอจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

11,080.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 11,080.00 ร้านสายไหม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,690.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

3,690.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

14/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,345.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

4,345.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

14/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 5,980.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

5,980.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

14/11/2012 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 จดัซือของทีระลึก จาํนวน   รายการ 1,347.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,347.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขอจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

8,115.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 8,115.00 ร้านสายไหม

14/11/2012 ขออนุมติัซือนาํมนัเชือเพลิง 1,324.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,324.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

14/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

14/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 7,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/11/2012 ขออนุญาตจา้งกลุ่มตดัเยบ็เสือผา้สาํเร็จรูป เลขที / -  

หมู่   ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ตดัเสือเชิ ตแขนยาว สีฟ้า จาํนวน  ตวั

99,400.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็

บเสือผา้สาํเร็จรูป

ตาํบลเวียง เสือผา้ใยบวั

99,400.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็เสือ

ผา้สาํเร็จรูป

เสือผา้ใยบวั

14/11/2012 ขอซือถว้ยรางวลัจาํนวน  ถว้ย 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 5,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,590.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

4,590.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

14/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขออนุญาตจา้งศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

 คนั

62,300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

62,300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 40,000.00 ตกลงราคา นายนพพล  จนัต๊ะชยั 40,000.00 นายนพพล  จนัต๊ะชยั

14/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  

ม.  ต.ท่าสาย อ.เมืองจ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนวสัดุเครืองปรับอากาศ

3,300.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,300.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

14/11/2012 จะขออนุญาตซือวสัดุ จาํนว น  รายการ 2,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 781.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

781.10 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 8,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

8,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

14/11/2012 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 8,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

14/11/2012 จา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  ม.  ต.รอบเวียง  

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

726.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

726.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/11/2012 จดัจา้งทาํกรอบอลูมิเนียมกระจกกนัหอ้งและฝ้าเพดาน 

พร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ จากนายแกว้  ยอ่มยา 

 ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

34,262.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 34,262.00 นายแกว้  ยอ่มยา

14/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 3,165.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,165.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/11/2012 ขอซือถว้ยรางวลั จาํนวน  ถว้ย 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 5,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,071.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

4,071.35 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

14/11/2012 ขอจา้ง  ร้านเชียงราย ซิลคส์กีน /   ต.เวียง  อ.เมือง  

จ. เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 5,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

15/11/2012 จา้งร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค เลขที /   

ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการยา้ยเครืองสูบนาํพร้อมติดตงัใหม่

37,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

37,000.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

15/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 5,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

15/11/2012 จะซือครุภณัฑเ์ครืองพิมพ ์HPP1102 

สาํหรับพิมพบ์าโคต จาํนวน  รายการ

5,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

3,500.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

15/11/2012 ขอจา้งถ่ายเอกสารร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

175.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 175.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

15/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านพฒันาธุรกิจเลขที  

หมู่ที  ต.บา้นดู่ อ.เมือง

 จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

4,170.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,170.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

15/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

8,830.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 8,830.00 ร้านสายไหม

15/11/2012 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันอร์ทเ

ทอร์น

กลาสแวร์

50,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันอร์ทเทอร์

น

15/11/2012 ขอซือครุภณัฑ(์ตูเ้ยน็) จาํนวน  รายการ 6,590.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

6,590.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

15/11/2012 ขอจา้งนางวิมลรัตน์ จนัทะสาร อยูบ่า้นเลขที  หมู่  

ตาํบลริมกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 2,000.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

15/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 11,699.00 ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์

ซายน์ จาํกดั

11,699.00 บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ 

จาํกดั

15/11/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 2,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

2,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้หลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 25,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

15/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,930.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 8,930.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์

15/11/2012 จา้ง ร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

15/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

15/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ จาก 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

3,619.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,619.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 32,100.00 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

32,100.00 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,910.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เมดิเพท็ จาํกดั เลขที /  

ลาดพร้าววิวแมนชนั หอ้ง  ถ.ลาดพร้าว 

แขวงคลองจนั เขตบางกระปิ กรุงเทพ จาํนวน  

รายการ

8,650.00 ตกลงราคา บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั 8,650.00 บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั

15/11/2012 ขอจา้งนายวินยั วงศป์ระเสริฐ  หมู่  ต.นาํแวน 

อ.เชียงคาํ จ.พะเยา ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภณัฑ ์มรช. . . /

1,300.00 ตกลงราคา นายวินยั วงศป์ระเสริฐ 1,300.00 นายวินยั วงศป์ระเสริฐ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ จาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,079.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,079.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

15/11/2012 ชือวสัดุโรงเรือนและหอ้งปฏิบติัการ 15,000.00 ตกลงราคา นางมาลิกา อินไชย 15,000.00 นางมาลิกา อินไชย

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา Miss Yu Nanwang 3,000.00 Miss Yu Nanwang

15/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ 

เลขที  หมู่ที  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถายเอกสาร  งาน

2,560.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,560.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

15/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเมเจอร์มีเดีย เลขที /   

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํรูปเล่มรายงานผลการประเมินฯปี  จาํนวน  

งาน

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 30,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

15/11/2012 ซือสเปรยย์าชา จาํนวน  กระป๋อง 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 5,000.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

15/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/11/2012 ซือชุดแข่งขนักีฬา จาํนวน  รายการ 66,390.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 66,390.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

16/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,140.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

7,140.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

12,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

16/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 27,385.00 ตกลงราคา นายพีรพนัธ์  จาโรทก 27,385.00 นายพีรพนัธ์  จาโรทก



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ   รายการ 4,190.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,190.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 21,145.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 21,145.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

16/11/2012 ขออนุญาตจา้งศูนยบ์ริการมรช เลขที   หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย  ทาํบตัรพนกังาน  

รายการ

3,120.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,120.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ซือการ์ดจอ จาํนวน  ตวั ติดตงัเครืองคอมพิวเตอร์ 

หมายเลข มรช. . . /

1,200.00 ตกลงราคา อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และ

แอสเซ็ตเซอรี

1,200.00 อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเ

ซ็ตเซอรี

16/11/2012 จา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ จากร้านตงัโจการคา้ 

 หมู่  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,200.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,200.00 ร้านตงัโจวการคา้

16/11/2012 ขอซือว้สัดุ จาํนวน  รายการ 2,375.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,375.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

99,821.00 ตกลงราคา บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั 99,821.00 บริษทั ประไพกรุ๊ป จาํกดั

16/11/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

5,384.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,384.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 จา้งร้านโชคดีโทรศพัท ์ /  ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

8,500.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 8,500.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

16/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรืองดอกไม้ 4,900.00 ร้านดาวเรืองดอกไม้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/11/2012 ซ่อมเครืองปรินเตอร์ จาํนวน  รายการ จากร้าน 

อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเซ็ตเซอรี /  หมู่  

ถ.หนา้ม.ราชภฏัเชียงราย ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

400.00 ตกลงราคา อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และ

แอสเซ็ตเซอรี

400.00 อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเ

ซ็ตเซอรี

16/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 7,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

16/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 8,850.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

8,850.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

16/11/2012 ขอซือวสัดุ   รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  พ.ย. -  พ.ย. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,998.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

3,900.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

16/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงค ์การช่าง เลขที  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

840.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 840.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

16/11/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/11/2012 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

3,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

3,900.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

17/11/2012 ขอจา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  สูบสิงปฎิกูล จาํนวน  

ลาํ

9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  เครือง 60,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

60,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองปรุงอาหารและเครืองดืม 30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

29,324.75 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 9,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

9,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

17/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 20,000.00 ตกลงราคา นางกรรณิการ์  ธิขาว 20,000.00 นางกรรณิการ์  ธิขาว

17/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,913.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,913.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ 

จากร้านออมทรัพยก์ารคา้ จาํนวน  รายการ

40,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 40,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/11/2012 ขออนุมติัซือครุภฑัต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,950.00 ตกลงราคา ร้านริมกกเฟอร์นิเจอร์ 3,950.00 ร้านริมกกเฟอร์นิเจอร์

18/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,184.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 40,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

18/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,939.00 ตกลงราคา บริษทัออฟฟิซ คลบั(ไทย) 

จาํกดั สาขาพญาไท

1,939.00 บริษทัออฟฟิซ คลบั(ไทย) 

จาํกดั สาขาพญาไท

19/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

19/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

19/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านสายไหม  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

2,737.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,737.00 ร้านสายไหม

19/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงค ์การช่าง เลขที  

ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

780.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 780.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,715.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,715.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขอนุมติัจา้งนายสมชยั ริมสวสัดิ เลขที /  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํเหลก็ดดั

48,200.00 ตกลงราคา นายสมชยั  ริมสวสัดิ 48,200.00 นายสมชยั  ริมสวสัดิ

19/11/2012 ขออนุมติัจา้งนายสมชยั  ลิ มสวสัดิ เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํเหลก็ดดั,ประตูเลือนและตดักระจกหนา้ต่างบานเลื

อน

22,600.00 ตกลงราคา นายสมชยั  ริมสวสัดิ 22,600.00 นายสมชยั  ริมสวสัดิ

19/11/2012 ขออนุมติัจา้งร้านกลินสีโฆษณา เลขที /  

ถงพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายทาํป้ายอะคริลิค

15,240.00 ตกลงราคา ร้าน กลินสีโฆษณา 15,240.00 ร้าน กลินสีโฆษณา

19/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 26,100.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

26,100.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

19/11/2012 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 21,200.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

21,200.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

19/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,700.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

3,700.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

19/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

19/11/2012 พิมพห์นงัสือโครงการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมอนุภูมิ

ภาคลุ่มนาํโขง

 ถ.ชา้งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

35,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

35,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

19/11/2012 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  ผืน

20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 20,000.00 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 9,103.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,103.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,464.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,464.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

19/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 3,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

5,700.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

5,700.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

19/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 8,422.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,422.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 760.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

760.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขอซือครุภณัฑ ์ตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,970.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

8,970.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

19/11/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,530.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,530.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/11/2012 ขอจดัจา้งร้านชุมพลอีเลคโทรนิคส์ซ่อมแซมเครืองโท

รสาร

อ.เมือง จ.เชียงราย

400.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 400.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

19/11/2012 ซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 3,185.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,185.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/11/2012 ขออนุญาตซืออุปกรณ์กีฬา จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 10,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

19/11/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 30,644.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 30,644.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

19/11/2012 ขอจดัจา้งร้านสบายอินเตอรเน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายซ่อมคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ หมายเลข 

15.069.000056/53

250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/11/2012 เช่าเครืองสุขอนามยั จาํนวน  รายการ จากบริษทั 

เร็นโทเคิล อินนิเซียล (ประเทศไทย) จาํกดั อาคาร 

พี.บี.ทาวเวอร์ ชนั  /  ถ.สุขมุวิท กรุงเทพฯ

7,800.30 ตกลงราคา บริษทั เร็นโทคิล 

อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั

7,800.30 บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั

19/11/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ / หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  ชุด

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 4,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

19/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/11/2012 ซือหนงัสือ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

10,000.00 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั

20/11/2012 จา้ง หจก.เชียงรายแอร์คอน /  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรับอากาศ

1,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงราย แอร์ คอน

1,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงราย 

แอร์ คอน

20/11/2012 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์   ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,005.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 5,005.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

20/11/2012 ซือหนงัสือ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

10,000.00 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั

20/11/2012 ซือวสัดุ   จาํนวน     รายกาาร 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 10,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

20/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 430.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

430.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

20/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ   รายการ 4,910.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/11/2012 จดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 3,062,100.00 ตกลงราคา บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

3,062,100.00 บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

20/11/2012 จดัซือวสัดุ-อุปกณ์ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

20/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน   รายการ 20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

20/11/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 15,765.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,765.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 270.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,731.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,731.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,360.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,578.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

20/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 37,880.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 37,880.00 ไอเดียโซลูชนั

20/11/2012 ขออนุญาติจดัซือวสัดุอุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/11/2012 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 6,500.00 ร้านทวีสินการเกษตร

20/11/2012 จดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 1,114,400.00 ตกลงราคา บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

1,114,400.00 บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

20/11/2012 ขอจา้ง ร้านทาํไม เลขที  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ. 

เชียงราย  ทาํของทีระลึก    ชิ น

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 5,000.00 ร้านทาํไม

20/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร     รายการ

4,278.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,278.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/11/2012 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 38,960.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 38,960.00 ร้านทวีสินการเกษตร

21/11/2012 ขออนุญาติจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 2,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

21/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,340.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,340.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ขอจา้งซ่อมแซมตูส้าขาโทรศพัท ์ 

โดยจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงราย คอมมูนิเคชนั 

ซีสเตม็ เลขที /  หมู่  ถ.ฝังหมิน ต.ริมกก อ.เมือง  

จ.เชียงราย

3,852.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

3,852.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

21/11/2012 ขออนุญาติจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

11,300.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 11,300.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

21/11/2012 จา้งนายพีระพงษ ์อินนนัชยั อยูบ่า้นเลขที /  ม.  

ต.กลว้ยแพะ อ.เมือง ลาํปาง ทาํโครงสร้างกระทง  

รายการ

30,000.00 ตกลงราคา นายพีระพงษ ์   อินนนัชยั 30,000.00 นายพีระพงษ ์   อินนนัชยั

21/11/2012 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,765.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,765.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,290.08 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

5,290.08 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,660.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,660.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,725.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,725.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,940.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,940.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

21/11/2012 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ถ.พหลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 10,000.00 เพาเวอร์ ปริน

21/11/2012 ขอซือครุภณัฑ ์  จาํนวน    รายการ 17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 17,500.00 ร้านสายณัท์

21/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกรา (กิจกรรมสหกรณ์มรช) 1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/11/2012 ขอจา้งร้านเพือนพรรรณ เซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสุด 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมครุถณัฑเ์ครืองปรับอากาศ 

หมายเลข รภ.ชร. . .  จาํนวน  รายการ

2,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

21/11/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  เล่ม

3,600.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 3,600.00 ร้านเทคโนปรินท์

21/11/2012 ชอซือวสัดุ  รายการ 690.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

690.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

21/11/2012 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

พิมพเ์กียรติบตัรการประกวดโคมแขวนและกระทงเล็

กพร้อมกรอบ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,000.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/11/2012 ขอเช่าชุดแต่งกายเพือใชใ้นงานลอยกระทงประจาํปี 

 ของมหาวิทยาลยั โดยเช่าจากนายจุฬา มาหาญ 

เลขที  หมู่  ต.ปลอ้ง อ.เทิง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา นายจุฬา มาหาญ 10,000.00 นายจุฬา มาหาญ

22/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,982.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 9,982.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

22/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

20,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

22/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 79,258.55 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

79,258.55 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

22/11/2012 จา้งนายสมาน  ปันตนั  เลขที    หมู่ที   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูลบ่อเกรอะ 

อาคารเรียนรวม  มรช.

12,000.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 12,000.00 นายสมาน  ปันตนั

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 99,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

99,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

22/11/2012 ขอนุญาตเช่าเครืองเสียง จากนางพรรณนารายณ์  

ธุวะคาํ เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย 

จาํนวน  ครัง

8,000.00 ตกลงราคา นางพรรณนารายณ์  

ธุวะคาํ

8,000.00 นางพรรณนารายณ์  ธุวะคาํ

22/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 47,790.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

47,790.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 2,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้าน พีบี สกรีน เลขที  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรีน 8,000.00 ร้านบี.พี. สกรีน

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา ร้านสิงห์บุษพานิชย์ 800.00 ร้านสิงห์บุษพานิชย์

22/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,750.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 3,750.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

22/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,000.00 ร้านสายไหม

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 3,900.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,900.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

22/11/2012 จดัจา้งเปลียนอะไหล่รถโดยสารมินิบสั  จาํนวน  

รายการ จากร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก  

อ.เมือง  จ.เชียงราย

16,800.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 16,800.00 มณฑลการช่าง

22/11/2012 ขอจา้งร้านเมง็รายแลบ็ เลขที /  ม.  

ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

 รายการ

1,740.00 ตกลงราคา เมง็รายแลบ็ 1,740.00 เมง็รายแลบ็



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จากร้าน แอนท ์ดีไซน์ เลขที /  ม.  

ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน แอนท ์ดีไซน์ 2,000.00 ร้าน แอนท ์ดีไซน์

22/11/2012 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์ตูจ้ดัเกบ็เอกสารงานประกั

นคุณภาพ)จาํนวน รายการ

7,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,120.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 6,120.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

22/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,655.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,655.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ    ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,130.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,130.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

990.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 990.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/11/2012 จดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 193,000.00 ตกลงราคา บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

193,000.00 บริษทั คอนเวอร์แซนต ์

เทคโนโลย ีจาํกดั

22/11/2012 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  

รายการ

7,100.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 7,100.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

22/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/11/2012 ขอจา้งร้านนายนพดล สันธิ  ม. ต.ริมกก 

อ.เมืองจ.เชียงรายถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มหลกัสูตรฉ

บบัปรับปรุงฯ

5,370.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 5,370.00 นายนพดล สันธิ

22/11/2012 ขออนุญาตจดัซือครุภนัฑ ์จาํนวน  รายการ 22,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

22,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/11/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้สอบ จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารก๊อปปีเซนเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

23,432.50 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

23,432.50 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

22/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 4,000.00 ร้านสายไหม

22/11/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เวท เรคคอมเมนต ์จาํกดั เลขที 

/ -  ซ.ลาดพร้าว  (ซอย  ) แขวงคลองจนั 

เขตบางกระปิ กรุงเทพ ฯ จาํนวน  รายการ

16,071.00 ตกลงราคา บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

16,071.00 บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

22/11/2012 จา้งร้านเพือนพรรณเซอวิส /  ม.   ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศจาํนวน  รายการ

19,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 19,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

23/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,750.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,750.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

23/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์ เลขที  

ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก จาํนวน  รายการ

47,647.50 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

47,647.50 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

23/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 6,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

23/11/2012 เช่าชุดแต่งกายจากนายสุกิจ แกว้วงคว์าล อยูบ่า้นเลขที 

 ม.  ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั  เชียงราย จาํนวน  ชุด

15,000.00 ตกลงราคา นายสุกิจ  แกว้วงคว์าล 15,000.00 นายสุกิจ  แกว้วงคว์าล

23/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 834.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

834.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน

3,493.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,493.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/11/2012 จดัซือวสัดุสาํนกังาน 2,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 84,958.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

84,958.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

23/11/2012 จา้ง หจก.เชียงรายแอร์ /  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมเปลียนแผงคอนโทรล 

เครืองปรับอากาศ โคกนั รุ่น CCK-32

2,557.01 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงราย แอร์ คอน

2,557.01 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงราย 

แอร์ คอน

23/11/2012 จา้งร้านพทัเตอร์ก๊อปปีโฮม  /  ม.    ต.บา้นดู่  

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

3,933.00 ตกลงราคา ร้านพทัเตอร์ ก๊อปปีโฮม 3,933.00 ร้านพทัเตอร์ ก๊อปปีโฮม

23/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

23/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,956.00 ตกลงราคา นางยพุิน วงศว์ุฒิ 4,956.00 นางยพุิน วงศว์ุฒิ

23/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 24,960.00 ตกลงราคา นายมงคล ไชยปันติ 24,960.00 นายมงคล ไชยปันติ

23/11/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

23/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,032.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,980.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,255.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

38,255.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 2,200.00 ร้านโชคประสิทธิ

23/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

23/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /  หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,700.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,700.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

23/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,596.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,596.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือไมด้อก ไมป้ระดบั  จาํนวน   รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

25,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

23/11/2012 ขอซือวสัดุ    รายการ 2,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

2,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

23/11/2012 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 59,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป

59,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป

23/11/2012 ขอจา้งร้านเรืองทวีการไฟฟ้า /  บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํระบบไฟฟ้า จาํนวน  รายการ

19,270.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 19,270.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

4,500.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

24/11/2012 จา้งร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,470.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,470.00 ร้านโมโนคอม

24/11/2012 เช่าชุดจากนายศุภชยั ศรีธิ อยูบ่า้นเลขที  ม.  

ต.แม่สรวย เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 4,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

24/11/2012 เช่าชุดจากนายศุภชยั ศรีธิ อยูบ่า้นเลขที  ม.  

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย เชียงราย  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 4,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

24/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 6,269.13 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

6,269.13 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

24/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24/11/2012 จา้งร้านเอทูมีเดีย เลขที  ม.  ต.สันทราย อ.เมือง 

เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

3,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

3,380.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

24/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 8,270.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/11/2012 ขอจา้งร้านเอก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

16,915.50 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 16,915.50 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ อาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,994.75 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/11/2012 ขอจา้งนางอาํไพ  รัตนจนัทร์ เลขที  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน    

รายการ

16,915.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 16,915.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

25/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 98,985.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 98,985.00 บีเฟิร์สท

25/11/2012 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา   จา้งตกแต่งขบวนกระทง

10,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 10,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

25/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านวินยัอิเลก็ทรอนิกส์ 3,500.00 ร้านวินยัอิเลก็ทรอนิกส์

25/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน    รายการ 45,240.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

45,240.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

25/11/2012 ซือวสัดุ   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 5,000.00 ร้านโชคประสิทธิ

25/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ประจาํวนัที  -  พ.ย. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,999.25 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/11/2012 จา้งนายยงิยง  คาํปันปู่  เลขที    หมู่    ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย จดัทาํรูปปันโครงเหลก็รูปนก 

และรูปแกะ

96,000.00 ตกลงราคา นายยงิยง  คาํปันปู่ 96,000.00 นายยงิยง  คาํปันปู่

26/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 7,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

26/11/2012 จา้งร้านเกรทโรสฟลอริส ตลากศิริกรณ์ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัช่อดอกไม้

2,400.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 2,400.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

26/11/2012 จา้งเหมาทาํฉากพิธีเปิด ฉากเวที จาก นายธีระศกัดิ  

วิงวรรณ   ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

55,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 55,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/11/2012 ขอเช่าชุดพิธีกรจากนางลิลา  ราชเมืองมูล เลขที 

/  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

1,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล 1,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

26/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,880.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,880.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,550.00 ตกลงราคา นางสีเรียม  บุญยอด 4,550.00 นางสีเรียม  บุญยอด

26/11/2012 ขอจา้งร้านสบายอิเตอร์เน็ตและการคา้ / ม. ต.บา้

นดู่อ.เมืองจ.เชียงราย

ซ่อม-เปลียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 

แนบหมายเลขครุภณัฑด์า้นหลงั

47,740.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

47,740.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

15,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

26/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,368.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 8,368.00 ร้านทวีสินการเกษตร

26/11/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 3,540.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,540.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

26/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

4,000.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

26/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 2,450.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,450.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

26/11/2012 ขออนุญาตจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,995.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 9,995.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

26/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

15,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/11/2012 ขอจา้งร้านเอก๊อปปี  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

4,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 4,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/11/2012 ขอซือวสัดุในการผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ จาํนวน  

รายการ

9,700.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์ 9,700.00 สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์

26/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 12,700.00 ตกลงราคา ร้านพลพลมิวสิค 12,700.00 ร้านพลพลมิวสิค

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

อ.เมือง จ.เชียงรายลา้งเครืองปรับอากาศ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

26/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/11/2012 จา้งเหมานายเอกชยั  ใจอา้ย  ม.  ต.ดอยลาน 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํแคร่ไมไ้ผ่

8,000.00 ตกลงราคา นายเอกชยั ใจอา้ย 8,000.00 นายเอกชยั ใจอา้ย

26/11/2012 เช่าชุดการแสดงจากร้านบา้นครูจา เลขที /  ม.  

ต.แม่สรวย จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา บา้นครูจา 4,000.00 บา้นครูจา

26/11/2012 จา้งร้าน บี.พี.สกรีน  ม.  ถ.เชียงราย-เวียงชยั  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล

3,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรีน 3,000.00 ร้านบี.พี. สกรีน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/11/2012 ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จากร้านนายฉัตรชยั  

ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

56130

500.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 500.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

26/11/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,500.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

26/11/2012 จา้งนางสาวชญัญา ตีรณวฒันากูล /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองจ.เชียงราย ถ่ายภาพพิพิธภณัฑห์นงัสือ

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวชญัญา  

ตีรณวฒันากูล

5,000.00 นางสาวชญัญา  ตีรณวฒันากูล

26/11/2012 จา้งร้านเชียงรายการดบัเพลิง  ถ.ราชดาํรง ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย บรรจุเครืองดบัเพลิงผงเคมีแหง้

2,000.00 ตกลงราคา เชียงรายการดบัเพลิง 2,000.00 เชียงรายการดบัเพลิง

26/11/2012 จา้งร้านทาํไม เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ 

เชียงรายทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 5,000.00 ร้านทาํไม

26/11/2012 ขอเช่าชุดการแสดงจากนางลิลา ราชเมืองมูล ทีอยู ่

/  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล 2,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

26/11/2012 ขอจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ ทีอยู ่ /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัดอกไมแ้ละโบวติ์ดเบอร์ จาํนวน 

 รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

26/11/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  กนัผนเับาหอ้งเกบ็ของ 

ทางลงบนัไดชนัที  อาคารยพุราชวิทยมงคล มรช.

17,549.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

17,549.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

26/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,140.00 ตกลงราคา ร้านพลพลมิวสิค 5,140.00 ร้านพลพลมิวสิค

26/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 18,750.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 18,750.00 บีเฟิร์สท

26/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 27,050.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

27,050.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

26/11/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 14,160.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 14,160.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

26/11/2012 ขอจา้งนางรัตนา  ประเสริฐ ทีอยู ่  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํสายสะพาย จาํนวน  

รายการ

1,600.00 ตกลงราคา นางรัตนา ประเสริฐ 1,600.00 นางรัตนา ประเสริฐ

26/11/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ 13,000.00 นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ

26/11/2012 จา้งเหมาการแสดงพิธีเปิด จาก นายพิทกัษพ์งษ ์ 

เตม็ใจ  /   ม.  ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

15,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 15,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

26/11/2012 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํป้าย สายสะพาย และเกียรติบตัร 

จาํนวน  รายการ

19,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 19,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

26/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา นายโสภิญ  ไชยมงคล 3,000.00 นายโสภิญ  ไชยมงคล

26/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/11/2012 จา้งนางดาวเรือง ใจบุญ บา้นเลขที /  หมู่  

ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่จดัทาํขบวนกระทง

20,000.00 ตกลงราคา นางดาวเรือง ใจบุญ 20,000.00 นางดาวเรือง ใจบุญ

27/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,232.02 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,232.02 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

27/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,822.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,822.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/11/2012 จา้งเหมานายพิรุฬห์  สาลี  ม.   ต.นาเกลือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทาํกระทงใหญ่  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา นายพิรุฬห์  สาลี 30,000.00 นายพิรุฬห์  สาลี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

27/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 321.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

321.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

27/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน   รายการ 20,000.00 ตกลงราคา บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป 

( ) จาํกดั

20,000.00 บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป ( ) 

จาํกดั

27/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,240.00 ตกลงราคา นายพิพฒัน์ ทองปินตา 2,240.00 นายพิพฒัน์ ทองปินตา

27/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 18,579.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

18,579.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 5,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

27/11/2012 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํสมุดคาํตอบ  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 3,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

27/11/2012 ซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 14,950.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 14,950.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

27/11/2012 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํสมุดคาํตอบ   รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

27/11/2012 ขอจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์คเลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งเรียนสาํนกัวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จาํนวน  

รายการ

53,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 53,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

27/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา นางกมลลกัษณ์ โพธิพ่วง 1,200.00 นางกมลลกัษณ์ โพธิพ่วง

27/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,180.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

3,180.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/11/2012 ซือโต๊ะประชุมโล่ง ขนาด * *  ซม. 6,600.00 ตกลงราคา ร้านปางค่า 

เฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

6,600.00 ร้านปางค่า 

เฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

27/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,890.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป

8,890.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป

27/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

27/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 415.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

415.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/11/2012 ขอถ่ายเอกสาร  รายการ จากร้านตงัโจ  ม.  

ถ.สันโคง้นอ้ย ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายในลาํดบัที การถ่ายขอ้สอบมีอาจารยป์ระภ

าพรรณ

7,986.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 7,986.00 ร้านตงัโจวการคา้

27/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,963.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/11/2012 จา้างนายพิเชษฐ์ ศรีสุวรรณ ทีอยู ่  หมู่  ต.ทุ่งก่อ 

อ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จา้งทาํวงดนตรีลูกทุ่ง

70,000.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ  ศรีสุวรรณ 70,000.00 นายพิเชษฐ  ศรีสุวรรณ

27/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,240.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

9,240.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,616.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,616.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/11/2012 ขอซือวสัดุร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

วสัดุประกอบการอบรมภาษาอาเซียน

10,250.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,250.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/11/2012 ค่าจา้งเหมาตกแต่งขบวนกระทงและรถกระทง 

จาํนวน  รายการ จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ 

/  ตลาดศิริกรณ์ อ.เมืองจ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

15,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

28/11/2012 เช่าชุดจากนายพีระพงษ ์อินนนัชยั อยูบ่า้นเลขที /  

ม.  ต.กลว้ยแพะ อ.เมือง ลาํปาง  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นายพีระพงษ ์   อินนนัชยั 4,000.00 นายพีระพงษ ์   อินนนัชยั

28/11/2012 จะจา้งนายปริเยศร์ สุนนัต๊ะ 

เลขที ม. ต.ออยอ.ปงจฬพะเยาจดัทาํและตกแต่งขบ

วนกระทงยเีป็ง

30,000.00 ตกลงราคา นายปริเยศร์  สุนนัต๊ะ 30,000.00 นายปริเยศร์  สุนนัต๊ะ

28/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

990.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 990.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 6,696.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 6,696.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

28/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,540.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

25,540.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 ขอจา้งนางรัตนา  ประเสริฐ ทีอยู ่  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํเสือประจาํสี จาํนวน  

รายการ

3,600.00 ตกลงราคา นางรัตนา ประเสริฐ 3,600.00 นางรัตนา ประเสริฐ

28/11/2012 ขอเช่าชุดนางนพมาศและชุดลา้นนา 

จากร้านวาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นางสตูดิโอ เลขที 

/ -  ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

3,500.00 ตกลงราคา วาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นาง

สตูดิโอ

3,500.00 วาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นางสตูดิ

โอ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

44,892.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 เช่าเครืองเสียงจากนายพูลสวสัดิ จงตรอง บา้นเลขที 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย ชุด

15,000.00 ตกลงราคา นายพูลสวสัดิ  จงตรอง 15,000.00 นายพูลสวสัดิ  จงตรอง

28/11/2012 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  เช่าชุดเครืองเสียง

25,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 25,500.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

28/11/2012 เช่าชุดพืนเมืองจากกบัตน้ออ้สตูดิโอ เลขที /  

ถ.ธนาลยั ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตน้ออ้สตูดิโอ 4,000.00 ร้านตน้ออ้สตูดิโอ

28/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 12,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

28/11/2012 ขออนุมติซือวสัดุ   รายการ 1,011.15 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,011.15 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

28/11/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 11,254.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,254.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,980.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย 8,980.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย

28/11/2012 เช่าเหมารถแห่ขบวนพร้อมนาํมนัเชือเพลิง โดย 

คุณจกัรกฤษ กนัยวง  หมู่  ต.สันมะเคด็ อ.พาน 

จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นายจกัรกฤษ กนัยวง 2,000.00 นายจกัรกฤษ กนัยวง

28/11/2012 ขอจา้ง ร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอาเซียน

29,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 29,300.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

28/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

1,200.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/11/2012 อนุอนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

21,650.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 21,650.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

28/11/2012 จา้งเหมาจดัตกแต่งสถานที 

นิทรรศการบูชาสายนาํและความเชือ 

โดยร้านอุดมดอกไมส้ด(ทิพย)์ /  ถ.พหลโยธิน 

ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

9,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

28/11/2012 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 69,860.00 ตกลงราคา หจก. เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์เน็ตเวิร์ค

69,860.00 หจก. เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 

แอนด ์เน็ตเวิร์ค

28/11/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,390.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 11,390.00 ร้านโชคประสิทธิ

28/11/2012 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

10,750.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 10,750.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

28/11/2012 จา้งทาํป้ายไวนิล โครงการป๋าเวณียเีป็ง  ปี 

ราชภฏัเชียงราย  จาํนวน  ผืน โดยร้านดินสอสี /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

8,625.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 8,625.00 ร้านดินสอสี

28/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 8,027.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,027.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 เช่าชุดจากนายสุกิจ แกว้วงคว์าล เลขที  ม.  

ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั เชียงราย  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นายสุกิจ  แกว้วงคว์าล 4,000.00 นายสุกิจ  แกว้วงคว์าล

28/11/2012 เช่าชุดพร้อมแต่งหนา้ นกัศึกษาร่วมขบวน จาํนวน  

ชุดโดย ร้านสุทรากานต ์บตัเตอร์ฟลายคาบาเร่  

บา้นดา้ยกู่แกว้ อ.เวียงชยั จ.เชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

8,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

28/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/11/2012 จดัซือวสัดุและอุปกรณ์ในการจดันิทรรศการ  

รายการ

12,300.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

12,300.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

28/11/2012 จา้งเหมานายศราวุฒิ  เวียงลอ  ม.  ต.หยว่น 

อ.เชียงคาํ จ.พะเยา 

จดัทาํกระทงใหญ่และตกแต่งขบวนแห่กระทง

20,000.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ 20,000.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ

28/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

2,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

28/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านเคพี มิวสิค 1,000.00 ร้านเคพี มิวสิค

28/11/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,680.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,680.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,360.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

6,360.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 เช่าชุดพิธีกร  จาก นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ   ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 5,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

28/11/2012 เช่าเตน้ จาํนวน  หลงั จาก นายพยอม ส่งทบัใหม่ 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

24,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทบัใหม่ 24,000.00 นายพยอม ส่งทบัใหม่

28/11/2012 เช่าหลอดไฟพาร์   ชุด จาก นายอุดร  ทองดี   หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

6,000.00 ตกลงราคา นายอุดร  ทองดี 6,000.00 นายอุดร  ทองดี

28/11/2012 เช่านงัร้านจาก นายพยอม ส่งทบัใหม่ /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทบัใหม่ 2,000.00 นายพยอม ส่งทบัใหม่

28/11/2012 ขอซือวสัดุ     รายการ 1,286.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,286.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/11/2012 ซือนาํดืม และนาํแขง็ จาํนวน  รายการ 1,770.00 ตกลงราคา นางสมศรี  พนัธุ 1,770.00 นางสมศรี  พนัธุ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/11/2012 เช่าเตน้ จาํนวน  หลงั จาก นายพยอม ส่งทบัใหม่ 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา นายพยอม ส่งทบัใหม่ 15,000.00 นายพยอม ส่งทบัใหม่

28/11/2012 จา้ง  นางบวัจนัทร์  คาํวงั   หมู่  ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ซักผา้ผูก  จาํนวน  ผืน

1,000.00 ตกลงราคา นางบวัจนัทร์  คาํวงั 1,000.00 นางบวัจนัทร์  คาํวงั

28/11/2012 จา้งเหมาร้านวาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นางสตูดิโอ เลขที 

/ -  ถ.อุดรกิต อ.เมือง จ.เชียงราย 

ตกแต่งขบวนรถแห่ จาํนวน  งาน

20,000.00 ตกลงราคา วาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นาง

สตูดิโอ

20,000.00 วาสนาฝ้ายลา้นนา/เจา้นางสตูดิ

โอ

29/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 42,230.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 42,230.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

29/11/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายติดตงัไฟฟ้าอาคารยนิูเฮาส์

49,832.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

49,832.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

29/11/2012 จดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,885.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,885.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/11/2012 ซือวสัดุจาํนวน   รายการ โดย นางสาวศุภรัตน์  

ศรีลา /   ซ.  ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่

20,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา 20,000.00 นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา

29/11/2012 ขอจา้งนายประนอม  สันธิ ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายผา้แพร จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นายประนอม  สันธิ 2,000.00 นายประนอม  สันธิ

29/11/2012 ขอจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ ทีอยู ่ /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัดอกไม ้จาํนวน  รายการ

1,610.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,610.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

29/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/11/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร      รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/11/2012 จดัจา้งเปลียนอะไหล่รถยนต ์  ลอ้ จาํนวน  รายการ 

จากร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

4,985.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 4,985.00 มณฑลการช่าง

29/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,750.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,750.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/11/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้สียภาษี 

3532011896 

ซ่อมพืนหอ้งนาํและท่อนาํทิ งอ่างลา้งหนา้

4,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

29/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค เลขทมี  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์    รายการ

7,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 7,600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

29/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงราย ผา้ม่าน เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํม่านกนัแสง  จาํนวน  

รายการ

38,800.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 38,800.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

29/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมบอร์ดประชาสัมพนัธ์  งาน

6,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 6,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

29/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

29/11/2012 จดัซือวสัดุ (ดอกไม)้ จาํนวน  รายการ 19,870.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

19,870.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

29/11/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์จาํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 13,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 17,030.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

17,030.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/11/2012 เช่าอุปกรณ์ขบวนแห่กระทงอาเซียน  จาํนวน  

รายการ  โดยนางสาวศุภรัตน์  ศรีลา  /  ซอย  

ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงราย

67,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา 67,000.00 นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา

29/11/2012 ค่าแต่งหนา้ทาํผมนกัศึกษาหญิงเขา้ขบวน จาํนวน  

รายการ โดยนายศุภชยั  ศรีธิ  หมู่  ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

11,400.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 11,400.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

29/11/2012 เช่าชุดพืนเมืองพร้อมเครืองประดบั จาํนวน      

รายการ โดยนายทวี  สุยะ  หมู่  ตาํบลแม่ไร่ 

อ.แม่จนั จ.เชียงราย

77,300.00 ตกลงราคา นายทวี  สุยะ 77,300.00 นายทวี  สุยะ

30/11/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 84,800.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 84,800.00 ร้านมนตรั์ก

30/11/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

30/11/2012 ขออนุญาตจา้ง นายสุวิชชา มนสัโก เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ 

ม.ผ่านสือวิทย ุ จาํนวน  เดือน พ.ย. - ส.ค.

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

30/11/2012 ขออนุมติัจา้ง บ.เนอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ป /  ม.  

ถ.  มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ลงโฆษณาหนงัสือ Guidbook

2,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเ

ดียกรุ๊ป

2,000.00 สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ป

30/11/2012 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 95,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายทรายเพชร

95,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายทรายเพชร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/11/2012 ชือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 449.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

449.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ดาํเนินการต่อเติมหอ้งควบคุมจอ 

LED บริเวณใตฐ้านศาลาพระฯ  มรช.

27,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

30/11/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ    ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,620.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,620.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

30/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 22,730.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

22,730.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,495.00 ตกลงราคา นางยพุิน วงศว์ุฒิ 4,495.00 นางยพุิน วงศว์ุฒิ

30/11/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 

475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

475.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ซ้อวสัดุ    รายการ 2,501.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,501.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 2,900.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

30/11/2012 ซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน พฤศจิกายน 

5,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,200.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/11/2012 ขอจา้งร้านเรืองทวีการไฟฟ้า เลขที  หมู่   

ต.บา้นดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองทาํนาํเยน็ , เครืองโทรสาร 

,ลาํโพงเอนกประสงค์

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 5,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

30/11/2012 ขอจดัซือของทีระลึกจาํนวน  รายการ 4,203.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

4,203.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

30/11/2012 จา้งทาํสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU TODAY 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน  โดย นางอาภากร 

ศรีนิม /  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรีนิม 5,000.00 นางอาภากร ศรีนิม

30/11/2012 จา้งตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร     รายการ

4,945.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,945.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

30/11/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

19,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

30/11/2012 จา้ง สินอกัษรการพิมพ ์    ม.  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ทาํสมุดโน๊ตประชาสัมพนัธ์คณะมนุษยศาสตร์  

รายการ

25,000.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 25,000.00 สินอกัษรการพิมพ ์

30/11/2012 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยวาร และวารสาร 

ประจาํเดือนพฤศจิกายน  

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 725.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/11/2012 จา้งผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า ประจาํเดือน พฤศจิกายน  

โดยนายนนัทกร ตะติ /  หมู่  ต.ศรีดอนชยั 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนนัทกร ตะติ 5,000.00 นายนนัทกร ตะติ

30/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงราย  คาร์เปท เลขที /  ม.  

(สะพานแม่นาํกก) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซักพรมเชด็เทา้ จาํนวน  ชิ น

300.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท 300.00 เชียงราย คาร์เปท

30/11/2012 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทย ุ

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งปรเเทศไทเย 

จงัหวดัเชียงราย  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 

12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุระจายเสียงแ

ห่งประเทศไทยจงัหวดัเชีย

งราย

12,840.00 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งปร

ะเทศไทยจงัหวดัเชียงราย

30/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ จาก 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

14,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 5,915.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,915.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ม.

ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยส

ารตึก

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

30/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,185.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,185.00 ร้านธนาทรัพย์

30/11/2012 ซือวสัดุ    รายการ 4,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/11/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,508.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,508.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 ขอจดัซือวารสาร 

หนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนพฤศจิกายน  จาํนวน  

รายการ

680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

680.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า 

โดยสถานีวิทยกุรมการรักษาดินแดนจงัหวดัเชียงราย 

 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจาํเดือน พฤศจิกายน 

2555

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุรมการรักษาดิ

นแดน

15,000.00 สถานีวิทยกุรมการรักษาดินแด

น

30/11/2012 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนพฤศจิกายน 

 จาํนวน  รายการ

3,095.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,095.00 ร้านธนาทรัพย์

30/11/2012 ขอจดัจา้งร้านเรือนจนัทรไมสัก /  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายศูนยแ์ละซุ้มไม้

4,400.00 ตกลงราคา ร้านเรือนจนัทร์ไมส้ัก 4,400.00 ร้านเรือนจนัทร์ไมส้ัก

30/11/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

วนัที  พ.ย. -  ธ.ค. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,948.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 จา้ง หจก.แสนภูธร กรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

30/11/2012 ขอจดัซือหนงัสือพิมพเ์ดือน พฤศจิกายน  จาํนวน 

 รายการ

1,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,170.00 ร้านธนาทรัพย์

30/11/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

พฤศจิกายน 

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 39,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 39,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/11/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 14,930.00 ร้านสินไพศาล

30/11/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนพ

ฤศจิกายน

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 จา้งแม่บา้นทาํความสะอาดศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันา

ทอ้งถิน

2,500.00 ตกลงราคา นางลาํดวน  รุณใจ 2,500.00 นางลาํดวน  รุณใจ

30/11/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนพฤศจิกายน 

2555

300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/11/2012 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

30/11/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 12,640.00 ตกลงราคา ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์ 12,640.00 ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์

30/11/2012 ขออนุญาตเช่าหอ้งบนัทึกเสียงรายวนั จากนายพชัรพล  

ขดัแป้น เลขที  หมู่  ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ 

จ.เชียงใหม่  จาํนวน  วนั

54,000.00 ตกลงราคา นายพชัรพล  ขดัแป้น 54,000.00 นายพชัรพล  ขดัแป้น

30/11/2012 ขออนุญาตจา้งร้านพทัเตอร์ ก๊อปปีโฮม เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน 

 รายการ

2,617.00 ตกลงราคา ร้านพทัเตอร์ ก๊อปปีโฮม 2,617.00 ร้านพทัเตอร์ ก๊อปปีโฮม

01/12/2012 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑก์ารศึกษา เครืองพิมพเ์อกสาร 

จาํนวน  รายการ จากบริษทัทวียนตม์าร์เกต็ติ ง จาํกดั 

/  ม.  ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,880.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

1,880.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

01/12/2012 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,100.00 ร้านธนาทรัพย์

01/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน   รายการ 9,785.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์ 9,785.00 นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ (หนงัสือพิมพ ์วารสาร) 2,498.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,498.00 ร้านธนาทรัพย์

01/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/12/2012 ขอซือวสัดุหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 

800.00 ตกลงราคา ร้านเหรียญทองพานิช 800.00 ร้านเหรียญทองพานิช

02/12/2012 จา้ง หจก.เควีซี /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย เปลียนตลบัหมึกเครืองพิมพ์

726.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

726.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/12/2012 ขอต่ออายวุารสาร บริษทัไอดีไซน์พบัลิชชิง จาํกดั 

/  ซอยศูนยว์ิจยั ถนนพระราม , Huai Khwang, 

Bangkok 10310 จาํนวน  รายการ

1,080.00 ตกลงราคา บริษทั ไอ ดีไซน์ 

พบัลิชชิง จาํกดั

1,080.00 บริษทั ไอ ดีไซน์ พบัลิชชิง 

จาํกดั

02/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,305.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,305.00 ร้านธนาทรัพย์

03/12/2012 จา้งปรับปรุงหอ้งสโมสรนกัศึกษา จาํนวน  รายการ 

จากร้านเชียงของอลูมิเนียม  บ.นาํมา้ใต ้ม.  

ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

44,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม 44,400.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

03/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,033.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,033.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

03/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 3,777.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,777.10 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

03/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 991.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

991.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/12/2012 จดัซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน พรสโตร์ 3,000.00 ร้าน พรสโตร์

03/12/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 7,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 7,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/12/2012 ขอจดัซือและติดตงักลอ้งวงจรปิดแบบอินฟาเรด 

จาํนวน  ชุด

73,800.00 ตกลงราคา จอยมาร์ท ซีซีทีวี 73,800.00 จอยมาร์ท ซีซีทีวี

03/12/2012 จดัจา้งทาํผา้ม่านปรับแสงและมูลีพร้อมติดตงั จาํนวน 

 รายการ จากร้านเวส /  ถ.ไตรรัตน์  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

36,617.00 ตกลงราคา ร้านเวส 36,617.00 ร้านเวส

03/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,080.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/12/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ    รายการ 19,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

19,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 526.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 526.00 ร้านทวีสินการเกษตร

03/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 10,400.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

10,400.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

03/12/2012 จา้ง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง  เลขที  หมู่    

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการขดุบ่อนาํและถม ปรับดินลาน ROSE มรช.

98,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เดชถาวร ก่อสร้าง

98,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดชถาวร 

ก่อสร้าง

03/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที   อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง  จาํนวน   รายการ

610.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 610.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

03/12/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จาก 

บา้นเอกสารกอ็ปปีเซนเตอร์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

10,849.65 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

10,849.65 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/12/2012 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปลิ น เลขที /  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 1,000.00 เพาเวอร์ ปริน

03/12/2012 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนพฤศจิกายน  จาํนวน  รายการ

15,240.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

15,240.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

03/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 27,593.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

27,593.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

03/12/2012 จดัซือวสัดุ  รายการ 

โดยขอจา้งร้านสิทธิวงคอ์าร์ตเฟรม  หมู่  

ตาํบลริมกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

จดัทาํกรอบรูปพร้อมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม 3,000.00 ร้านสิทธิวงคอ์าร์ต เฟรม

03/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่   

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  

รายการ

9,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,000.00 เพาเวอร์ ปริน

03/12/2012 จา้งเติมนาํยาเครืองปรับอากาศและลา้งเครืองปรับอาก

าศ

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

3,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

3,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

03/12/2012 ขอซือวสัดุจาก บ.บริค เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  ม.  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

6,000.00 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

03/12/2012 จา้งทาํป้ายฉาก จาํนวน  รายการ จากนาย วชัรวงศ ์

จนัทร์ตาสิงห์  หมู่  ต.บา้นดู อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นายวชัรวงศ ์

จนัทร์ตาสิงห์

2,000.00 นายวชัรวงศ ์จนัทร์ตาสิงห์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/12/2012 ซ่อมเครืองจดัเกบ็เอกสารอิเลค็ทรอนิคส์ 

หมายเลขครุภณัฑ ์ . . /   จาํนวน    

รายการ

1,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

1,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

03/12/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,193.50 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ ง  

จาํกดั

2,193.50 บริษทั แบงเทรดดิ ง  จาํกดั

03/12/2012 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนต ์โดย 

บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สาขาเชียงราย 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

91,171.49 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

91,171.49 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

04/12/2012 จะจา้งร้านสไตยอ์ีฟอ๊อฟเลขที / ม. ตงบา้นดู่อ.เมือ

งจ.เชียงรายจดัทาํพานพุ่มดอกไมส้ดจาํนวน คู่

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

04/12/2012 ขอจา้งนายพิทกัษพ์งษ ์  เตม็ใจ  ต.แม่ใส อ.เมือง 

จ.พะเยา จดัแสดงถวายพระพร

5,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 5,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

04/12/2012 ขอจา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริส ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จดัดอกไมต้กแต่งสถานที

8,800.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 8,800.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

04/12/2012 ขอเช่าเวที (ขนาด  *  เมตร) จากนายธีระศกัดิ  

วิงวรรณ ถ.ธนาลยั ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 12,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

04/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค 

ซายน์ เอน็

4,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค ซายน์ 

เอน็

04/12/2012 ขอนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 590.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 590.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

04/12/2012 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 17,400.00 ตกลงราคา นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ 17,400.00 นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ

04/12/2012 ขอจา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  หมู่  

ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์  

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ทาํดอกไมส้ดโต๊ะหมู่บูชา 

จาํนวน  งาน

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 1,200.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

04/12/2012 ขอจา้งร้าน ดินสอสี เลขที /  หมู่ที  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

จดัทาํไวนิลดาํเนินโครงการ จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 2,000.00 ร้านดินสอสี

04/12/2012 จา้งร้านสินอกัษรการพิมพ ์    ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งานวนัมนุษยแ์ละประกว

ดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ

12,000.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 12,000.00 สินอกัษรการพิมพ ์

04/12/2012 ซือวสัดุ   จาํนวน      รายการ 1,180.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,180.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/12/2012 จา้งร้านทรพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

04/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ใชใ้นการเรียนการสอนของคณ

ะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

19,090.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

19,090.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

04/12/2012 ขออนุมติัซือนาํมนัเชือเพลิง 652.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

652.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/12/2012 ขออนุมติัจา้งศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงราย 

ทีอยูเ่ลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ตรวจวิเคราะห์นาํดืมในภาชนะบรรจุปิด

5,000.00 ตกลงราคา ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพท

ย์

4,500.00 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

เชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา บริษทั นพบุรีการพิมพ ์

จาํกดั

20,000.00 บริษทั นพบุรีการพิมพ ์จาํกดั

06/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/12/2012 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากร้านตงัโ๗344 

ม.  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 15,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

06/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,111.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 8,111.00 ร้านทวีสินการเกษตร

06/12/2012 ขอจา้งทาํวารสารคณะวิทยการจดัการฯ ปีที  จาํนวน 

รายการ จากบริษทันนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั เลขที 

/ -  ถ.เชียงใหม่ -หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

39,900.00 ตกลงราคา บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง 

จาํกดั

39,900.00 บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั

06/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

4,960.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 4,960.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

06/12/2012 จา้ง บริษทั เชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส  จาํกดั  เลขที 

/  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย  

พร็อตแบบอาคารบริหารกลาง มรช. A1

16,300.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส 

จาํกดั

16,300.00 บริษทั เชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส 

จาํกดั

06/12/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ดีเคเอชเอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที  ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

26,300.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

26,300.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

06/12/2012 จา้ง ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์ ทีอยู ่  

ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินและติดตงัป้ายสติ กเกอร์ ซีทรู

9,470.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

9,470.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

06/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

9,700.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 9,700.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

7,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

06/12/2012 สร้างหลงัคาโรงจอดรถยนตส์ถาบนัวิจยัและพฒันา 

จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุกิจ  หมู่  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

99,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

99,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

06/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,990.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

2,990.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั

06/12/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสท ์อี ควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน  รายการ

6,866.50 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

6,866.50 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

06/12/2012 ขอจา้ง ร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ. เชียงราย  

ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จาํนวน  รายการ

7,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 7,800.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

06/12/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ควอลิตีเวท โปรดกัซ์ จาํกดั เลขที 

 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 

กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิตี เวท 

โปรดกัท ์จาํกดั

4,500.00 บริษทั ควอลิตี เวท โปรดกัท ์

จาํกดั

06/12/2012 ขอซือวสัดุจาก บ. เวท อะกริเทค จาํกดั เลขที /  ม. 

 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

จาํนวน  รายการ

8,700.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

8,700.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

06/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,500.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

06/12/2012 จา้ง หจก เควีซีคอมพิวเตอร์     /   หมู่   

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

เปลียนตลบัหมึกเครืองพิมพ์

550.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

550.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/12/2012 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

5,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

06/12/2012 ขอซือวสัดุ จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 

มหาหวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จาํนวน  รายการ

1,112.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,112.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/12/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 11,965.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 11,965.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

06/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ ร้านเชียงรายไผ่งาม เลขที  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,335.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 2,335.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

06/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ ร้านสวนธรรมรักษา  เลขที  

หมู่  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 7,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

06/12/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํบ่อเกอะ-บ่อซึม

86,650.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

86,650.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/12/2012 ◌ืซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ก.พานิช 2,000.00 ก.พานิช

07/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 2,170.00 ตกลงราคา ร้านสวนประพจน์ 2,170.00 ร้านสวนประพจน์

07/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,070.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,070.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 ซือวสัดุก่อสร้าง จาํนวน  รายการ 27,500.00 ตกลงราคา ร้าน อ.การช่าง 27,500.00 ร้าน อ.การช่าง

07/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,495.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,495.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

07/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

07/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,855.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,855.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

วนัที -  ธ.ค. 

55,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

54,993.25 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํโล่ประกาศเกียรติคุณ  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 10,000.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

07/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 22,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

22,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,200.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

3,200.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

07/12/2012 จา้ง บ.วาย.เอน็.ซี.ไทยแลนด ์จาํกดั   ซ.ลาดพร้าว 

 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ  ซ่อมแซมเครืองขดัพืน 

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปรกติ

3,424.00 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

3,424.00 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

07/12/2012 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน   รายการ

5,232.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,232.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

07/12/2012 ขออนุญาตซือโปรแกรมระบบ CRU LRC 

สาํหรับงานยมื - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จาํนวน  

ระบบ

98,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส 98,000.00 ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา หา้งสองพีนอ้ง 3,300.00 หา้งสองพีนอ้ง

07/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 4,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

07/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 ขออนุญาตจา้งศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

จงัหวดัเชียงราย ทาํรุ่ม  ตอน  ปี CRU จาํนวน  

รายการ

3,900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,900.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

08/12/2012 ขออนุญาตจา้ง บริษทั ทรงสมยัราชเทวี จาํกดั เลขที 

/ -  -  ราชเทวี กรุงเทพฯ ตดัเสือสูท  งาน

14,000.00 ตกลงราคา บริษทั ทรงสมยัราชเทวี 

จาํกดั

14,000.00 บริษทั ทรงสมยัราชเทวี จาํกดั

08/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านโปรชอ็ป เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

งาน

660.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 660.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

08/12/2012 จา้ยนายแกว้มา  รวดเร็ว  บา้นเลขที  หมู่    

ต.ดอยงาม อ.พาน  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการติดตงัโครงเหลก็ตน้คริตส์มาส 

พร้อมจดัเกบ็

5,000.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 5,000.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

08/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงรายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํความสะอาดและเติมนาํยาแอร์ จาํนวน  งาน

47,850.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

47,850.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 72,699.15 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

72,699.15 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

08/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,840.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,840.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

09/12/2012 ขอจา้งตดัตน้ไม ้จาํนวน  รายการ จากนาย บุญรวย 

รินทา้ว  หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

4,000.00 ตกลงราคา นายบุญรวย รินทา้ว 4,000.00 นายบุญรวย รินทา้ว

09/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

495.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 495.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

09/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 9,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 9,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

09/12/2012 ซือกลองนนัทนาการ  ชุด 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 13,500.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

09/12/2012 ขออนุมติัซือวดัสุลูกกอลฟ์และอุปกรณ์  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา นายธนากร  สิทธิเดชศกัดิ 7,000.00 นายธนากร  สิทธิเดชศกัดิ

09/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 5,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

10/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 340.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

340.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/12/2012 จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ  ปี ทูบีฯ 

มรช. จากร้าน เฟรนด ์ กอ็ปปี ปรินท ์ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 12,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์

10/12/2012 ขอซือวสัดุร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย   จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

10/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,081.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 1,081.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 18,489.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,489.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ขอจดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,000.19 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

11/12/2012 ชือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,805.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ขอจา้ง ร้าน วิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง 

ทาํใบอนุโมทนา ขนาด A5  1 รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

6,000.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

11/12/2012 จะขออนุญาตจา้งวิสาหกิจชุมชนตดัเยบ็เสือผา้สาํเร็จรู

ป

จ.เเชียงราย ตดัเสีอเชิ ตสีฟ้า จาํนวน รายการ

85,960.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็

บเสือผา้สาํเร็จรูป

ตาํบลเวียง เสือผา้ใยบวั

85,960.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็เสือ

ผา้สาํเร็จรูป

เสือผา้ใยบวั

11/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

11/12/2012 จา้งร้านเมเจอร์มีเดีย /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํโบรชวัร์ประชาสัมพนัธ์

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 8,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

11/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อบปี  ม.  ต.นางแล .อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

2,450.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,450.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11/12/2012 ชือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ขอซือวสัดุ     รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

11/12/2012 จา้งร้านบีโอโฆษณา /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล

450.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 450.00 ร้านบีโอโฆษณา

11/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,904.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 28,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

28,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 7,390.00 ตกลงราคา บริษทั ซีทีซี  

อินเตอร์เทรด จาํกดั

7,390.00 บริษทั ซีทีซี  อินเตอร์เทรด 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/12/2012 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว  บา้นเลขที  หมู่   

ต.ดอยงาม  อ.พาน  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการปรับปรุงสายเมนหมอ้แปลงไฟฟ้า มรช.

65,780.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 65,780.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

11/12/2012 จา้งนายพฒั  ดอนลาว  เลขที  /  หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง จ.เชียงราย  ปรับปรุงหอ้งอาหารบวัตอง 

ใหมี้ความเหมาะสม และพร้อมสาํหรับการใชง้าน

7,089.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 7,089.00 นายพฒั ดอนลาว

11/12/2012 ซือวสัดุก่อสร้าง จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน อ.การช่าง 25,000.00 ร้าน อ.การช่าง

11/12/2012 จา้งนายพฒั  ดอนลาว  เลขที /  หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ปรับปรุงหอ้งอาหารบวัตอง 

ใหมี้ความเหมาะสม และพร้อมสาํหรับการใชง้าน

47,245.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 47,245.00 นายพฒั ดอนลาว

11/12/2012 จา้งนายพฒั  ดอนลาว  เลขที /  หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ปรับปรุงหอ้งอาหารบวัตอง 

ใหมี้ความเหมาะสม และพร้อมสาํหรับการใชง้าน

19,196.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 19,196.00 นายพฒั ดอนลาว

11/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเอ ก๊อบปี เลขที  หมู่  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

8,096.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,096.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11/12/2012 จา้งร้านเชียงรายซิลคส์กรีน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํเสือพร้อมสกรีน  จาํนวน    ตวั

45,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 45,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

12/12/2012 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ 15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แม่กกวิศวกรรม

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แม่กกวิศวกรรม

12/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 7,445.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค 7,445.00 ร้านเชียงรายมิวสิค

12/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/12/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 30,000.00 ร้านเทคโนปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/12/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 15,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

12/12/2012 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท์ /  หมู่   ตาํบลรอบเวียง 

อาํเภอเมือง จงัหวงัเชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ฺ

25,600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 25,600.00 เพาเวอร์ ปริน

12/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา ร้านแฟชนัแฟบริค 3,300.00 ร้านแฟชนัแฟบริค

12/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/12/2012 ขออนุญาตจา้งบริษทั รถไฟฟ้า ป(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) เลขที  ถ.พระราม  แขวงมหาพฤฒาราม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซ่อมเปลียน จาํนวน  รายการ

3,745.00 ตกลงราคา บริษทั รถไฟฟ้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั

3,745.00 บริษทั รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

จาํกดั

12/12/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 15,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

12/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/12/2012 ขอซือหนงัสือความเป็นมืออาชีพในการจดัและบริหา

รการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา

ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ

10,260.00 ตกลงราคา ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ 10,260.00 ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ

12/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,023.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,023.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12/12/2012 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

6,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/12/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 30,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

13/12/2012 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

15,200.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 15,200.00 ร้านเทคโนปรินท์

13/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,845.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,845.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 5,550.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,550.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,205.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 3,205.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

13/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 14,819.25 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

14,819.25 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

13/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,627.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,627.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 70,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

70,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/12/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที /  ม.   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ดาํเนินการจดัทาํบนัไดขึน-ลง  

จุด ภายใน มรช.

39,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

39,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

13/12/2012 ขอจา้งนางณิชสากร ปัญญาวิชา เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ จาํนวน  ชุด

8,700.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 8,700.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

13/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,905.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,905.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,020.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,020.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านป้ายนางแล เลขที /  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  จาํนวน  ป้าย

3,500.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 3,500.00 ร้านป้ายนางแล

13/12/2012 ขอจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ 

/ ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงราย 

สร้างฐานคอนกรีตยดึฐานกงัหนัลมชุดสาธิตกงัหนัลม

ผลิดไฟฟ้า

10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

14/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 6,527.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,527.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,574.42 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,574.42 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

14/12/2012 ซือหนงัสือ  รายการ 16,727.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,727.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา 3,000.00 ร้านฟูเจา

14/12/2012 จดัซือวสัดุ   รายการ 950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,140.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,140.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 25,805.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

25,805.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,160.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 5,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,561.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,561.00 ร้านทวีสินการเกษตร

14/12/2012 จา้งเหมานายยรู  อภิวงศง์าม  ม.  ต.บา้นธิ 

อ.บา้นธิ จ.ลาํพูน ทาํเวทีและสถานที เครืองเสียง 

และพิธีเปิด  รายการ

60,000.00 ตกลงราคา นายยรู อภิวงศง์าม 60,000.00 นายยรู อภิวงศง์าม

14/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 12,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

14/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

9,100.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 9,100.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/12/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือ  รายการ 702.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

702.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

14/12/2012 จา้งเหมา นายยรู  อภิวงศง์าม  ม.  ต.บา้นธิ 

อ.บา้นธิ จ.ลาํพูน 

ทาํเวทีและสถานทีงานวนัมนุษยศาสตร์ 

(ภาคกลางวนั)  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา นายยรู อภิวงศง์าม 15,000.00 นายยรู อภิวงศง์าม

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 825.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 825.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,400.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

30,400.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

14/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,194.40 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 4,194.40 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

14/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   ม.   ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,985.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,985.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 36,400.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

36,400.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

14/12/2012 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา ทีอยูเ่ลขที  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร

896.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 896.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

14/12/2012 ขอจดัจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ

220.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ธ.ค. 

59,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

58,991.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,938.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,938.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 38,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

38,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

14/12/2012 ขออนุมติัซือนาํมนัเชือเพลิง 882.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

882.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,140.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

2,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

14/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 95,830.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

95,830.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

14/12/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,500.00 ร้านสายไหม

14/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 700.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

15/12/2012 จดัซือวสัดุประจาํสาํนกังาน 17,300.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ 17,300.00 ร้านสุขใจ

15/12/2012 ขอจา้ง ห่งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

5,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

5,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

15/12/2012 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

20,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 20,000.00 เพาเวอร์ ปริน

15/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,580.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,580.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/12/2012 จา้งตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

9,560.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 9,560.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 7,780.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,780.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/12/2012 จา้งร้านตงัหลกั  ก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

5,580.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,580.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

3,500.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

15/12/2012 พิมพบ์ตัรเชิญนิทรรศการศิลปกรรมลุ่มนาํโขง ไทย 

จีน สู่ประชาคมอาเซียน  จาํนวน  รายการ 

โดยบริษทัโซตนาพรินท ์จาํกดั  ซอย  ถ.ชา้งเผือก 

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

12,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

12,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

15/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,910.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,910.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

16/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมุ่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

16/12/2012 ขอนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 10,000.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 26,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

26,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/12/2012 ทาํกรอบผลงานศิลปะ จาํนวน  รายการ 

โดยนางสาวศุภรัตน์   ศรีลา /  ซ.  ต.ชา้งเผือก 

อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

36,000.00 ตกลงราคา นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา 36,000.00 นางสาวศุภรัตน์  ศรีลา

17/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ  จากบริษทั เอช เอช เค 

อินเตอร์เทรด จาํกดั  ซ.ท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ

38,080.00 ตกลงราคา บริษทั เอช เอช เค 

อินเตอร์เทรด จาํกดั

38,080.00 บริษทั เอช เอช เค 

อินเตอร์เทรด จาํกดั

17/12/2012 ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการแลกเปลียนศิลปกรรม 

ลุ่มนาํโขงไทยจีนสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยร้านพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 12,000.00 เพาเวอร์ ปริน

17/12/2012 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน

1,027.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,027.00 ร้านโมโนคอม

17/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  

รายการโดยร้านเชียงรายเครืองเขียน - /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,100.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

17/12/2012 ขอจา้งร้านชญัญาภรณ์  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํผา้ม่านพร้อมรางและติดตงั จาํนวน  

ชุด

7,500.00 ตกลงราคา ร้านชญัญาภรณ์ 7,500.00 ร้านชญัญาภรณ์

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/12/2012 จดัทาํบอร์ดโครงเคร่าเหลก็กรุไมอ้ดั  ดา้น 

โดยหา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

37,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

37,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

17/12/2012 ตกแต่งสถานทีและดอกไมใ้นพิธิเปิดนิทรรศการ 

โดยนายศุภชยั  ศรีธิ   หมู่  ต.แม่สรวย อ.แม่สาย  

จ.เชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 8,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

17/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา บริษทั เอม็ซี เชียงใหม่ 

จาํกดั

4,990.00 บริษทั เอม็ซี เชียงใหม่ จาํกดั

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 45,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

45,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

17/12/2012 ขออนุมติัจา้งนางสาวสุพตัรา  ดวงสนิท ทีอยูเ่ลขที 

 ม.  ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ทาํทีวางอ่านหนงัสือวางแทบ็เลต็

5,850.00 ตกลงราคา นางสาวสุพตัรา ดวงสนิท 5,850.00 นางสาวสุพตัรา ดวงสนิท

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

1,550.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,850.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 2,850.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 675.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 675.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

17/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 486.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

486.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 42,500.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 42,500.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

17/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 26,050.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 26,050.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,640.00 ตกลงราคา นางสาวสุพตัรา ดวงสนิท 6,640.00 นางสาวสุพตัรา ดวงสนิท

17/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

2,000.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

17/12/2012 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา ทีอยูเ่ลขที  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร

1,233.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 1,233.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 6,730.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

6,730.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

17/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,070.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

1,070.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

18/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสาํเนาเอกสาร จาํนวน  ชุด

1,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

18/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 5,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 5,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,695.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,695.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

18/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,660.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 4,660.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

18/12/2012 จดัทาํเอกสารสือสูจิบตัร จาํนวน  รายการ 

โดยบริษทัโซตนาพรินทจ์าํกดั  ซ.  

ถ.ชา้งเผือกต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

45,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

45,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

18/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 46,063.50 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

46,063.50 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

18/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,510.00 ตกลงราคา ร้านกนกสิน 3,510.00 ร้านกนกสิน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/12/2012 ขอซือสารเคมี และวสัดุ จาํนวน  รายการ 39,090.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 39,090.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

18/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 4,830.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,830.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

18/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,080.00 ตกลงราคา ร้านลกัษมี 1,080.00 ร้านลกัษมี

18/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ซือวสัดุ   รายการ 2,220.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,220.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

6,266.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,266.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,536.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,536.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

12,150.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 12,150.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,726.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,726.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,352.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,352.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ซือวสัดุ      รายการ 5,587.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,587.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 6,780.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,780.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย    ถ่ายเอกสาร    รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 800.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,750.00 ตกลงราคา หา้งรามา 1,750.00 หา้งรามา

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอการ   รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 10,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

57,579.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

18/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัจา้งร้าน เค.นาย เลขที / -  

ถ.ไทยวิวฒัน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ปักตวัอกัษร CRU 

บนเสือหนา้อกดา้นขวา

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เค.นาย 1,200.00 ร้าน เค.นาย

18/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 6,465.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 6,465.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 796.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

796.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,857.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,857.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัจา้งร้านสายชลการช่าง เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนวสัดุอุปกรณ์รถยนตก์ะบะ โตโยตา้ 

หมายเลขทะเบียน บฉ.

11,430.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 11,430.00 สายชลการช่าง

18/12/2012 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมทาํเล่มรายงานผลการสาํรวจ 

จากร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

500.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 500.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

18/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 17,735.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

17,735.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,729.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,729.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 1,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 74.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

74.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัจา้งร้านพฒันาธุรกิจ ทีอยูเ่ลขที  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 577.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

577.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,379.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,379.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/12/2012 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 39,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

39,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

19/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์ากร้านสบายอินเตอร์เน็ตแล

ะการคา้

 รายการ

3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/12/2012 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทฯ์ /  ต.ป่าตนั 

อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือคู่มือนาํเทียวเชียงราย

39,400.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

39,400.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

19/12/2012 จา้ง บริษทั เชียงใหม่ดอคคิวเมนทฯ์ /  ต.ป่าตนั 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิมพห์นงัสือนาํเทียวพิพิธภณัฑ์

59,100.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

59,100.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

19/12/2012 ขอจา้งร้าน พฒันาธุรกิจ  ม.  ถนนพหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

12,252.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 12,252.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

19/12/2012 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 10,000.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

19/12/2012 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ตาํบลท่าสาย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑห์มายเลข . . /

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

19/12/2012 จา้ง ร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสารประชาสัมพนัธ์  

งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,600.00 ตกลงราคา นายวีระ  เฉียงอุทิศ 6,600.00 นายวีระ  เฉียงอุทิศ

19/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

19/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 6,453.50 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

5,113.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

19/12/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที  ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

22,195.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

22,195.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

19/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/12/2012 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง /  หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,200.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 8,200.00 ปี แอนด ์นอ้ง

19/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 39,280.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

39,280.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกาi 1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

20/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,300.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา นางวิลาศ  เชือเมืองพาน 4,900.00 นางวิลาศ  เชือเมืองพาน

20/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

20/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล .เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

20/12/2012 จา้งนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา   ค่าเช่าเครืองเสียง

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 5,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/12/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,800.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,800.00 ร้านสายไหม

20/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน   รายการ 8,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 17,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

17,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

20/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/12/2012 จา้งร้านนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา   จา้งตกแต่งเวที

3,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 3,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

20/12/2012 จา้งร้านนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา   เช่าเตน้ทจ์ดันิทรรศการวนัครุ

20,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 20,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

20/12/2012 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.เชียงราย  เช่าเครืองเสียง

7,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 7,500.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

20/12/2012 จา้งนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  จา้งตกแต่งเวทีและสถานที

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 5,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 14,042.00 ตกลงราคา คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

12,552.00 คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

20/12/2012 จา้งนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  จา้งแตกแต่งเวที

3,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 3,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

20/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,122.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,122.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ขอจา้ง นายธีรพงษ ์ มูลวิจิรต  หมู่  ต.หวังม้ 

อ.พาน จ.เชียงราย ทาํโมเดลอาหาร

15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร 15,000.00 นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร

20/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

16,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 16,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,915.70 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,109.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,850.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขออนุญาต สมคัรสมาชิกวารสาร จาํนวน  รายการ 280.00 ตกลงราคา วารสารการเงินการคลงั 

สาํนกังานเศรษฐกิจการค

ลงั

280.00 วารสารการเงินการคลงั 

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั

21/12/2012 จา้งโรงพิมพ ์พิมพน์านา  ซ.  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ ทาํวารสารบณัฑิต ปีที  ฉบบัที /  จาํวน 

 เล่ม

30,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ ์พิมพน์านา 30,000.00 โรงพิมพ ์พิมพน์านา

21/12/2012 ซือลาํโพงซับวูฟเฟอร์ 

จากร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  ชุด

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขอจา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์เลขที 

มรช. - . . /  จาํนวน  รายการ

836.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

836.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

21/12/2012 ซือเครืองจดัเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  จาก ร้าน 

เชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

23,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

23,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/12/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้สียภาษี 

 ซ่อมพืนหอ้งนาํและเพดานหอ้งซักลา้งรัว

5,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

5,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

21/12/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ปรับพืนทีสระนาํขา้งโรงยมิเนเซียม (ใหม่)

22,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

22,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

21/12/2012 จา้งทาํกรอบรูปทูลกระหม่อม จากร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 3,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

21/12/2012 จา้งร้านอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้  จ.พะเยา  จา้งแตกแต่งเวที

2,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 2,500.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

21/12/2012 ขอซือวสัดุ จาก บ.สยามแมคโคร จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน 

 รายการ

2,964.97 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,771.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

21/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืมสัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  -  ธ.ค. 

59,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

58,936.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัโคมไฟสปอตไลท ์จาํนวน  จุด

13,360.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 13,360.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/12/2012 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  เช่าเครืองเสียง

3,500.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 3,500.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

21/12/2012 ซือวศัดุจาํนวน  รายการ 2,140.00 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ 

จาํกดั

2,140.00 บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั

21/12/2012 ขออนุมติัจา้งพิเศษศิลป์ กราฟฟิค ดีไซน์ ทีอยู ่ /  

ม.  ต. บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย

1,600.00 ตกลงราคา ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิค 

ดีไซน์

1,600.00 ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิค 

ดีไซน์

21/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,552.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,552.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 จา้งทาํเอกสารนาํเสนอผลงาน  จาก ร้านเฟรนด ์

กอ็ปปี ปรินท ์  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 10,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์

21/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 254.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

254.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 9,460.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 9,460.00 ไอเดียโซลูชนั

21/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ หนงัสือ จาํนวน  รายการ 2,290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,290.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  การ 5,970.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,970.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,833.22 ตกลงราคา ร้านพานิช 5,833.22 ร้านพานิช

21/12/2012 ซือวสัดุ   รายการ 3,160.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,160.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขอจดัซือวารสาร หนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนธนัวาคม 

 จาํนวน  รายการ

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/12/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,260.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,260.00 ร้านสายไหม

21/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,025.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 8,025.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

22/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 7,999.76 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

7,999.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/12/2012 ซือวสัดุ     รายการ 1,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/12/2012 จา้งทาํอุปกรณ์นาํเสนอผลงาน และ วีดีโอพรีเซ็นต ์

จาก น.ส.จิตติญา ดอนชยั  ม.  ต.ป่าออ้ดอนชยั 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชยั 15,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชยั

22/12/2012 ขอเช่าชุดการแสดงจากนางลิลา  ราชเมืองมูล ทีอยู ่

/  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางลิลา ราชเมืองมูล 5,000.00 นางลิลา ราชเมืองมูล

22/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 8,841.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,841.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 2,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/12/2012 จา้งร้านสุทรากานต ์บตัเตอร์ฟลายคาบาเร่   ม.  

บา้นดา้ยกู่แกว้  ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  

เช่าชุดอุปกรณ์ขบวนกองเชียร์

12,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

12,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

23/12/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 16,566.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

16,566.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

23/12/2012 จดัจา้งทาํสือการเรียนการสอน(กระดานไวทบ์อร์ด) 

จาํนวน  รายการ จาก นายแกว้ ยอ่มยา บา้นเลขที  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 8,000.00 นายแกว้  ยอ่มยา

23/12/2012 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  จา้งแตกแต่งสถานที

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 5,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

24/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที   หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

4,745.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,745.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

24/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

24/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

1,100.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

24/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 3,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

24/12/2012 ขอจา้ง ร้านเพาเวอร์ปริน / หมู่ ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ออกแบบฉลากพร้อมพิมพส์ติกเกอร์

4,950.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,950.00 เพาเวอร์ ปริน

24/12/2012 ขอซือวสัดุ          รายการ 16,800.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 16,800.00 ร้านสายณัท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/12/2012 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตร์แ

ละเทคโนโลยี

99,875.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

99,875.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

24/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 4,300.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 4,300.00 ร้านสายณัท์

24/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,575.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,575.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/12/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,000.00 ร้านสายไหม

24/12/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/12/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,210.00 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่) 

จาํกดั

24/12/2012 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ จากร้านตงัโจ 

เลขที  ม.  ถ.สันโคง้นอย้ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,800.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,800.00 ร้านตงัโจวการคา้

24/12/2012 ขอจา้งร้านทาํไม  ม.  .ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ปรินไวนิล

360.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 360.00 ร้านทาํไม

24/12/2012 ขอจดัซือวสัดุหอพกั จาํนวน  รายการ 28,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 28,000.00 ร้านสินไพศาล

24/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,213.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

14,213.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/12/2012 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 650.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

650.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  ซ่อมเครืองปรับอากาศ 

จาํนวน  เครือง

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

24/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 

จากร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์  ถ.รัตนาเขต อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

4,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

24/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,959.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,959.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

24/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

1,680.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,680.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

24/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,850.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,850.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/12/2012 ขออนุญาตจา้งนายพชัรพล ขดัแป้น เลขที   หมู่  

ต.หนองบวั อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  

มิกซ์และเรียบเรียงเสียงดนตรี จาํนวน  งาน

11,000.00 ตกลงราคา นายพชัรพล  ขดัแป้น 11,000.00 นายพชัรพล  ขดัแป้น

24/12/2012 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้สียภาษี 

 เปลียนท่อนาํทิ ง

38,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

38,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

25/12/2012 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 1,240.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,240.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/12/2012 ซือวสัดุ      รายการ 12,593.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,593.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,250.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 14,250.00 ไอเดียโซลูชนั

25/12/2012 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑตู์เ้กบ็เอกสารงานบริหารจั

ดการความรู้

3,960.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,960.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์   รายการ 23,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

23,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

25/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 3,440.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,440.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 ซือกลา้พนัธุ์ไมด้อก ไมป้ระดบั  จาํนวน    รายการ 66,370.00 ตกลงราคา บริษทั 

เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ ชีด 

จาํกดั

66,370.00 บริษทั เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ 

ชีด จาํกดั

25/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 6,580.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 2,282.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,282.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

7,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 7,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,710.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

10,710.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 11,186.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,186.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

25/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,980.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 13,980.00 ไอเดียโซลูชนั

25/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   รายการ 10,593.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

10,593.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

25/12/2012 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่องเมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,000.00 ร้านโมโนคอม

25/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม

2,217.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,217.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

25/12/2012 ขออนุมติัจา้งบริษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จาํกดัเลขที 

/  ม.  โครงการหมู่บา้นสินธานี  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย กาํจดัแมงมุมและปลวก

94,000.00 ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป 

เอเซีย จาํกดั

94,000.00 บริษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 

จาํกดั

25/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 15,090.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

15,090.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/12/2012 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 21,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

21,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

25/12/2012 จา้งร้านเอก๊อปปี   ม.  ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,580.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,580.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/12/2012 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑ(์ 

รถโดยสารแบบรถตูห้ลงัคาสูงและรถยนตโ์ดยสารมินิ

บสั)

ม.  ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย

9,900.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 9,900.00 มณฑลการช่าง

25/12/2012 จา้ง หจก.เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย /  ม.  

ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนอุปกรณ์เครืองถ่ายเอกสาร  รายการ 

เลขครุภณัฑ ์ มรช. . . /

1,605.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็น

เตอร์

1,605.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็นเตอร์ 

เชียงราย

25/12/2012 จา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์ ทีอยู ่  

ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินและติดตงัสติกเกอร์ ซีทรู

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

1,500.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

25/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,615.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,615.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/12/2012 จดัจา้งซ่อมแซมสือการเรียนการสอน(กระดานไวทบ์

อร์ด)

บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 2,000.00 นายแกว้  ยอ่มยา

25/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ์ .โต๊ะทาํงานเหลก็ขนาด  

ฟุต .เกา้อีสาํนกังาน  แฉกมีโชค้ปรับระดบัสูง-ตาํ 

.โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด . ม. .ตูเ้กบ็เอกสาร  

บาน

16,800.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ 16,800.00 ร้านสุขใจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,386.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,386.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,280.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย 19,280.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย

26/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,145.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,145.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/12/2012 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,466.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต 27,466.00 ร้านภรนิรมิต

26/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

26/12/2012 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

26/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 79,050.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 79,050.00 ไอเดียโซลูชนั

26/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 250.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 250.00 ร้านวสันตว์สัดุ

26/12/2012 ซือนาํแขง็ จาํนวน  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 500.00 ร้านตูบสิงห์

26/12/2012 จา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายเปลียนโช๊คประตูบานสวิงบนจาํนวน  

รายการ

1,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,800.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

26/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,866.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,866.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,640.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,640.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 33,900.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 33,900.00 ร้านมนตรั์ก

26/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 13,700.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 13,700.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

26/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 370.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 370.00 ร้านวสันตว์สัดุ

26/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกวาเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,940.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

8,940.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26/12/2012 ขอซือนาํมนัเชือเพลิง จาํวน .  ลิตร 500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

26/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   

รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้าน เชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เลขที 

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัเครืองฉายโปรเจคเตอร์ จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

27/12/2012 ขออนุญาตซือภาชนะใส่อาหาร จาํนวน  รายการ 990.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

990.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,189.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,189.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,360.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,360.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/12/2012 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 

ใชใ้นการซ่อมเปลียนครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ หมายเลข 

มรช. - . . /

3,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 5,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 2,399.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,399.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

27/12/2012 ขออนุญาตจา้ง บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั เลขที 

/ -  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  งาน

30,000.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

30,000.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

27/12/2012 ขออนุญาติซือของขวญัปีใหม่เพือมอบใหเ้จา้หนา้ทีมห

าวิทยาลยั

28,563.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

28,563.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายสูบส้วม

6,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

6,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/12/2012 ขออนุญาตบริษทัโฟร์ดี ซัพลาย จาํกดั เลขที / -  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  จาํนวน   

รายการ

24,850.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

24,850.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

27/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.มือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

13,900.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 13,900.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,880.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,880.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 89,700.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

89,700.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

27/12/2012 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

11,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 11,400.00 ร้านสายไหม

27/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

27/12/2012 จา้งร้านทาํไม    ม.   ต.บา้นดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์

1,500.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 1,500.00 ร้านทาํไม

27/12/2012 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 32,170.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 32,170.00 ไอเดียโซลูชนั

27/12/2012 จา้งร้านป้ายนางแล 15,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 15,000.00 ร้านป้ายนางแล

27/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปรินทท์าํป้ายไวนิลขนาด 

* .  เมตร ขอ้ความ Happy New year 2556  จาํนวน 

 รายการ

5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 5,000.00 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/12/2012 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 77,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

77,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

27/12/2012 ขอจา้ง สุธรรม เซอร์วิส  หมู่  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมครุภณัฑ ์

เครืองปรับอากาศฝังในฝ้าเพดาน Fusion จาํนวน  

เครือง

800.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส 800.00 สุธรรมเซอร์วิส

27/12/2012 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํวก่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/12/2012 จดัจา้งซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ จาํนวน 

 รายการ จากร้านเชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

16,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

16,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

27/12/2012 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 7,434.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 7,434.00 ร้านสินไพศาล

27/12/2012 จดัจา้งถ่ายเอกสารหนงัสือตาํราเรียน จาํนวน  

รายการ จากบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,713.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,713.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

27/12/2012 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/12/2012 ขออนุญาตจา้ง นายนพดล  สันธิ   ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  งาน

25,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 25,000.00 นายนพดล สันธิ

27/12/2012 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 2,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

27/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 7,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 7,800.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

27/12/2012 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครือง กรองเครือง 

รถโดยสารแบบรถตูห้ลงัคาสูง จาํนวน  รายการ 

จากร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,475.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 1,475.00 มณฑลการช่าง

27/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ขออนุญาตจดัซือเสือจากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงราย

9,215.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,215.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ขออนุญาตเช่าเครืองเสียงจากนางพรรณนารายณ์ 

ธุวะคาํ บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/12/2012 ขอซือตน้ไมเ้พือดาํเนินโครงการ จาํนวน  ตน้ 3,800.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

3,800.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

27/12/2012 ขออนุญาตจา้งตดัเสือสูท ร้านหลินการคา้ /  

ถนนอุตรกิจ  ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

จาํนวน  รายการ

14,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต 14,000.00 ร้านหลินสปอร์ต

27/12/2012 ขออนุญาตจา้งนายอภิสิทธ์ มณีธร บา้นเลขที  

ม.  ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จดัการแสดง 

จาํนวน  ชุด

4,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 9,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

27/12/2012 ขอจดัจา้งร้านเอ ก๊อบปี เลขที  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

17,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 17,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

28/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํการ์ดสวสัดีปีใหม่พร้อมซอง จาํนวน  รายการ

8,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,500.00 เพาเวอร์ ปริน

28/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 1,970.00 ตกลงราคา ร้านสีเลง้ 1,970.00 ร้านสีเลง้

28/12/2012 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว  เลขที   หมู่ที   ต.ดอยงาม  

อ.พาน  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการตดัริดรานกิงไมใ้กลแ้นวสายไฟฟ้า 

ภายในมมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

40,000.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 40,000.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

28/12/2012 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน   รายการ

14,200.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 14,200.00 เพาเวอร์ ปริน

28/12/2012 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนธนัวาคม 

 จาํนวน  รายการ

2,820.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,820.00 ร้านธนาทรัพย์

28/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 49,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,520.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

5,980.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,980.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 13,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

13,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/12/2012 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.รอบเวียง   

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,900.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,900.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,900.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,900.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปรินเลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน  รายการ

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,500.00 เพาเวอร์ ปริน

28/12/2012 จา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร    ม.   ต.ริมกก  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

900.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 900.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

28/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,403.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,403.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

28/12/2012 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

10,300.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

10,300.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

28/12/2012 จา้งร้านบีโอโฆษณา  เลขที /  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  จดัทาํป้ายไวนิลติดโรงทาน ขนาด . * .  

ม.

1,500.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 1,500.00 ร้านบีโอโฆษณา

28/12/2012 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 15,620.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

15,620.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

28/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 2,882.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,882.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

28/12/2012 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ    ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.ชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,690.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 6,690.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,125.00 ตกลงราคา บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

3,125.00 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

28/12/2012 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,740.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 6,740.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

28/12/2012 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,050.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,050.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/12/2012 เปลียนยางในรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย เอส.เค 

ยางยนตเ์ชียงราย  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

650.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

650.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

28/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 3,275.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,275.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/12/2012 จา้งประชาสัมพนัธ์ของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ น่าน 

ในนิตยสาร Hi น่าน  ธนัวคม  - กนัยายน 

50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน 5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

28/12/2012 ขอจา้งร้านเมง็รายแลบ็ เลขที /  ม.  

ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

รับเหมาบริการตรวจเลือดสัตว ์จาํนวน  รายการ

1,180.00 ตกลงราคา เมง็รายแลบ็ 1,180.00 เมง็รายแลบ็

28/12/2012 จา้ง นางลาํดวน รุณใจ  ม.  อ.ภูเวียง จ. น่าน  

ทาํความสะอาดศูนยก์ารเรียนรู้ทอ้งถินน่านฯ เดือน 

ธนัวาคม

2,500.00 ตกลงราคา นางลาํดวน  รุณใจ 2,500.00 นางลาํดวน  รุณใจ

28/12/2012 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,400.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 10,400.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

28/12/2012 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที  /  หมู่  

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการปรับปรุงศาลพระภูมิ (เจา้พ่อแสนหวี) มรช.

92,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

92,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

28/12/2012 ซือวสัดุ  รายการ 35,270.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

35,270.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/12/2012 ซือวสัดุ    รายการ 1,333.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,333.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/12/2012 ขออนุญาตจา้งรถแห่ประชาสัมพนัธ์งานเทศน์มหาชา

ติโดยใชร้ถยนต์

20,000.00 ตกลงราคา นายสมจิตต ์ ยาวิเลิศ 20,000.00 นายสมจิตต ์ ยาวิเลิศ

28/12/2012 ขออนุญาตจา้งทาํตรายางจากร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

430.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 430.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

28/12/2012 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

48,355.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 48,355.00 มณฑลการช่าง

29/12/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนธนัวาคม 260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

260.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/12/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนธั

นวาคม

430.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

430.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/12/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนธั

นวาคม

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/12/2012 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

ธนัวาคม 

435.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

435.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/12/2012 ขออนุญาตจา้งร้านดรากอ้นชอ็ป เลขที  

ถ.ชยัศิลปิน อ.เมือง จ.เชียงราย ตดัเสือจาํนวน  

รายการ

23,000.00 ตกลงราคา ร้านดรากอ้นชอ็ป 23,000.00 ร้านดรากอ้นชอ็ป

30/12/2012 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา มยัเซรามิคหนา้จวนผูว้่าล

◌ํ าปาง

14,980.00 มยัเซรามิคหนา้จวนผูว้่าลาํปาง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/12/2012 ขออนุมติัจา้งบ. เนอร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊ป /  ม.  

ถ.  มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ลงโฆษณาหนงัสือ Guidbook

2,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเ

ดียกรุ๊ป

2,000.00 สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ป

31/12/2012 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

02/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

02/01/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ชอร์วิ

ส

ดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยสาร เดือน ธนัวาคม 

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

02/01/2013 ซือวสัดุ หนงัสือ วารสาร  รายการ 2,523.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,523.00 ร้านธนาทรัพย์

02/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,790.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

3,790.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

02/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

900.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 900.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

02/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

260.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 ขออนุญาตจา้ง นายสุวิชชา มนสัโก เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ 

ม.ผ่านสือวิทย ุ จาํนวน  เดือน พ.ย. - ส.ค.

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

02/01/2013 ขออนุมติัซือ ประกนัภยัรถยนตแ์ละพรบ.รถยนต์ 11,078.78 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

11,078.78 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/01/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนธนัวาคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์

02/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 1,500.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

02/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,550.00 ตกลงราคา ร้านนภาภรณ์(กุง้) 2,550.00 ร้านนภาภรณ์(กุง้)

02/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,750.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,750.00 ร้านสายไหม

02/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 25,567.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

25,567.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 ขอจา้ง ร้านเชียร โฆษณา /  ม.  หนองบวั 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายอกัษรโลหะติดอาคาร จาํนวน  รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา 2,500.00 ร้านเชียรโฆษณา

02/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  

รายการ

24,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 24,500.00 เพาเวอร์ ปริน

02/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,468.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,468.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 10,522.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,522.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,595.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,595.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

02/01/2013 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,838.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,838.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/01/2013 จา้ง หจก.แสนภูธร กรุ๊ป

  /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

02/01/2013 ขอซ่อมครุภณัฑ ์    รายการ   จา้งร้าน ส.เจริญทรัพย ์ 

ทีอยู ่   หมู่  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย

10,600.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 10,600.00 ส.เจริญทรัพย์

02/01/2013 จา้งร้านสายณัท ์ทีอยู ่  หมู่ที  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ตดัชุดเครืองแบบ 

รปภ.พร้อมเครืองหมายและอุปกรณ์ จาํนวน   

รายการ

20,670.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 20,670.00 ร้านสายณัท์

02/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 จดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร ประจาํเดือน 

ธนัวาคม 

5,115.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,115.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/01/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯ บนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

02/01/2013 ขอต่อวารสาร บริษทั เออาร์ไอพี จาํกดั(มหาชน) 

/ -  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพ  จาํนวน  รายการ

1,299.00 ตกลงราคา บริษทั เออาร์ไอพี 

จาํกดั(มหาชน)

1,299.00 บริษทั เออาร์ไอพี 

จาํกดั(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร บริษทั แอล.ที.อินทิเกรชนั จาํกดั 

 ซ.อินทรา๓รณ์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ   

จาํนวน  รายการ

850.00 ตกลงราคา บริษทั แอล.ทีอินทิเกรชนั 

จาํกดั

850.00 บริษทั แอล.ทีอินทิเกรชนั 

จาํกดั

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร 

สถาบนัอิเลก็ทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต / -  

อาคารหงสกุล ถ.พหนโยธิน ต.คลองหนึง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จาํนวน รายการ

900.00 ตกลงราคา โรงเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ก

รุงเทพรังสิต

900.00 โรงเรียนอิเลก็ทรอนิกส์กรุงเท

พรังสิต

02/01/2013 จา้ง หจก. ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที /   ม.   

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  จดัทาํทีเกบ็กกันาํ 

ศูนยช์าติพนัธ์ศึกษา มรช.

54,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

54,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร บริษทั เทคโนโลยมีีเดีย จาํกดั 

/ -  อาคารพญาไทยเพลส อ.ศรีอยธุยา 

แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ  จาํนวน 

 รายการ

1,460.00 ตกลงราคา บริษทั เทคโนโลย ีมีเดีย 

จาํกดั

1,460.00 บริษทั เทคโนโลย ีมีเดีย จาํกดั

02/01/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ จดัทาํใบประกาศนียบตัร จาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

15,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน) 

อาคารเนชนัทาวเวอร์ ชนั  เลขที / -  

ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ   จาํนวน  

รายการ

3,285.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

3,285.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร บริษทั อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จาํกดั 

 หมู่  ต.มหาสวสัดิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี    

จาํนวน  รายการ

3,579.00 ตกลงราคา บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ จาํกดั

3,579.00 บริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 

จาํกดั

02/01/2013 ขอต่ออายวุารสาร บริษทั ไอทีแอลเทรดมีเดีย จาํกดั 

ทีอยู ่  ลาดพร้าว-วงัหิน แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กทม  จาํนวน  รายการ

1,140.00 ตกลงราคา บริษทั ไอทีแอล เทรด 

มีเดีย จาํกดั

1,140.00 บริษทั ไอทีแอล เทรด มีเดีย 

จาํกดั

02/01/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,100.00 ร้านธนาทรัพย์

02/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ หนงัสือพิมพ ์เดือน ธนัวาคม   

จาํนวน  รายการ

1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,160.00 ร้านธนาทรัพย์

03/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 32,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

32,000.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

03/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน   รายการ 20,086.00 ตกลงราคา นายอคัพล อุดปิน 20,086.00 นายอคัพล อุดปิน

03/01/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จาํทาํเอกสารประกอบการสอนและใบความรู้รายวิชา 

จาํนวน  รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 12,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

03/01/2013 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า 

โดยสถานีวิทยกุรมการรักษาดินแดนจงัหวดัเชียงราย 

 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจาํเดือน ธนัวาคม 

2555

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุรมการรักษาดิ

นแดนจงัหวดัเชียงราย

15,000.00 สถานีวิทยกุรมการรักษาดินแด

นจงัหวดัเชียงราย

03/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.บริค เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  ม.  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

จาํนวน  รายการ

28,785.14 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

28,785.14 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/01/2013 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทย ุ

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัเชียงราย  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประจาํเดือนธนัวาคม 

12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุระจายเสียงแ

ห่งประเทศไทยจงัหวดัเชีย

งราย

12,840.00 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งปร

ะเทศไทยจงัหวดัเชียงราย

03/01/2013 จา้งผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า ประจาํเดือน ธนัวาคม  โดยนนัทกร 

ตะติ /  หมู่  ต.ศรีดอนชยั อ.เชียงของ จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนนัทกร ตะติ 5,000.00 นายนนัทกร ตะติ

03/01/2013 จา้งทาํสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU TODAY 

ประจาํเดือน ธนัวาคม  โดยนางอาภากร ศรีนิม 

/ หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรีนิม 5,000.00 นางอาภากร ศรีนิม

03/01/2013 จา้งร้าน ดี.บี ซัพพลาย  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมเปลียนสายโปรเจคเตอร์  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย 6,000.00 ดี.บี ซัพพลาย

03/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,015.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

26,015.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ ดอกสกดั Milling จาํนวน  

รายการ

4,280.00 ตกลงราคา โรงกลึง จุงศกัดิ บริการ 4,280.00 โรงกลึง จุงศกัดิ บริการ

03/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 6,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

03/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 41,665.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

41,665.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

20,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,840.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,840.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/01/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ปรับปรุงลานหนา้สาํนกับริการวิชาการแก่สังคม

81,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

81,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

03/01/2013 ขออนุญาตจา้ง นายนาราสิญจน์  ปัญญาศิลปวิทยา 

เลขที  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํเขาคีรีวงกต จาํนวน  งาน

24,000.00 ตกลงราคา นายนราสิญจน์  

ปัญญาศิลปวิทยา

24,000.00 นายนราสิญจน์  

ปัญญาศิลปวิทยา

03/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ หนงัสือชีวิตใหม่  จาํนวน  รายการ 400.00 ตกลงราคา นางสาวสมศรี   กรมดิษฐ์ 400.00 นางสาวสมศรี   กรมดิษฐ์

03/01/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุบิน  อินปันส่วน เลขที  หมู่ที 

 ต.ป่าแดด อ.ขนุตาล จ.เชียงราย ทาํราชวตัร  

จาํนวน  งาน

10,000.00 ตกลงราคา นายสุบิน  อินปันส่วน 10,000.00 นายสุบิน  อินปันส่วน

03/01/2013 ขออนุญาตจา้ง นายคาํจนัทร์  เขือนเพชร เลขที  หมู่ 

 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํชะลอมแลตน้สลาก จาํนวน  งาน

12,600.00 ตกลงราคา นายคาํจนัทร์  เขือนเพชร 12,600.00 นายคาํจนัทร์  เขือนเพชร

04/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,000.00 ร้านสายไหม

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือจาํนวน  รายการ 72,606.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

72,606.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/01/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 7,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม ระหว่างวนัที 

-  มค 

40,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

39,884.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/01/2013 ขออนุญาต จา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 17,163.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 17,163.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,942.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,942.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/01/2013 ขออนุญาตเช่าฐานขอ้มูล Matichon E-library Package 

S  จาํนวน  ปี

12,840.00 ตกลงราคา บริษทั มติชน 

จาํกดั(มหาชน)

12,840.00 บริษทั มติชน จาํกดั(มหาชน)

04/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเอสปรินท ์เลขที  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน    ชิ น

680.00 ตกลงราคา ร้านทรงธรรมการพิมพ์ 680.00 ร้านทรงธรรมการพิมพ์

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,010.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,010.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

04/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

79,970.20 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

04/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

992.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 992.00 ร้านสายไหม

04/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,000.00 ร้านสายไหม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/01/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 15,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/01/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการดาํเนินโครงการเสริมสร้างแ

ละถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษาฯ

จากร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

04/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

2,000.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

04/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,150.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

7,150.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

04/01/2013 ขอจา้ง นางมีบุญ บุญมี ห มู่  ต.โป่งผา อ.แม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย ทาํโต๊ะโชวว์างนิทรรศการ

15,720.00 ตกลงราคา นางมีบุญ  บุญมี 15,720.00 นางมีบุญ  บุญมี

04/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 45,800.00 ตกลงราคา บริษทั แม่วงัสือสาร 

แอนด ์ซัพพลาย จาํกดั

45,800.00 บริษทั แม่วงัสือสาร แอนด ์

ซัพพลาย จาํกดั

04/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,500.00 ร้านทวีสินการเกษตร

04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส เค ยางยนต ์เชียงราย / -  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

1,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

6,760.26 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

6,760.26 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/01/2013 ขอจา้ง บริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ จดัทาํหนงัสือสารสนเทศ 

ประจาํปีการศึกษา 

75,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

75,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

04/01/2013 จา้งร้านพู่กนัหลวง / -  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายเหลก็ จาํนวน  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 4,800.00 ร้านพู่กนัหลวง

04/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,400.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

3,400.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,225.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,225.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,080.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 13,080.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

04/01/2013 ขอจา้งร้านพู่กนัหลวง / -  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ปรินไวนิล จาํนวน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 1,200.00 ร้านพู่กนัหลวง

04/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

9,700.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 9,700.00 ร้านสายไหม

04/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 9,510.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,510.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต ์  คนั โดย สายชลการช่าง  

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

33,690.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 33,690.00 สายชลการช่าง

05/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,799.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,799.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/01/2013 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  จา้งตกแต่งเวที

4,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 4,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

05/01/2013 จดัซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 3,000.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

05/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,550.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,550.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

05/01/2013 จา้งตรวจสอบบญัชีมหาวิทยาลยั 100,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัศิรลาภ 100,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัศิรลาภ

06/01/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนธนัวาคม  จาํนวน  รายการ

16,472.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,472.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

06/01/2013 ซือวสัดุจากบริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

1,689.00 ตกลงราคา บริษทัหา้งสรรพสินคา้โร

บินสัน

สาขาเชียงราย

1,689.00 บริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสั

น

สาขาเชียงราย

07/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,458.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 3,458.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

07/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 11,230.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,230.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/01/2013 จา้งร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,596.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,596.00 ร้านโมโนคอม

07/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ  

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

07/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 225.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

225.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/01/2013 เช่าอุปกรณ์และตกแต่งรถขบวนแห่งานเทศน์มหาชาติ 

 พลงัแผ่นดิน โดยนายศุภชยั  ศรีธิ   หมู่ที  

ตาํบลแม่สรวย อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย

40,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 40,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

07/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ (ดอกไม ้ตน้ไม)้ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 3,500.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

07/01/2013 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จงเชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,431.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,431.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

07/01/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิล  จาํนวน  รายการ จาก บริษทั 

โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

830.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

830.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรืองดอกไม้ 4,000.00 ร้านดาวเรืองดอกไม้

07/01/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 12,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

12,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

07/01/2013 จดัจา้งทาสีฝ้าเพดานและผนงัปูนภายนอกหอ้งนาํชนั

อาคารปฎิบติัการ

ยอ่มยา บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6,010.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 6,010.00 นายแกว้  ยอ่มยา

07/01/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

9,998.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

9,998.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

07/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,364.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 13,364.00 ร้านทวีสินการเกษตร

07/01/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,800.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

07/01/2013 ขอซือวสัดุ รายการ จากร้าน หจก.วิรัชอ๊อกซิเจน  

ม. ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

4,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

3,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

08/01/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  จาํนวน   ผืน

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 5,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

08/01/2013 จะจา้งร้านป้ายนางแล เลขที ม. ต.นางแล 

อ.เมืองจ.เชียงรายจดัทาํป้ายโครงการสัมมนาวิชาการจ

◌ํ านวน ป้าย

800.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 800.00 ร้านป้ายนางแล

08/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 3,285.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,285.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,115.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,115.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 5,180.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,180.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

1,690.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 1,690.00 ไอเดียโซลูชนั

08/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขออนุญาตจา้งนายอนุพงศ ์ อารินทร์  เลขที  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตดัต่อวีดีโอ จาํนวน  

งาน

6,000.00 ตกลงราคา นายอนุพงศ ์ อารินทร์ 6,000.00 นายอนุพงศ ์ อารินทร์

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 46,713.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

46,713.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 จา้งคุณอาํไพ รัตนจนัทร์  ถ่ายเอกสาร  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 2,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/01/2013 จา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

330.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

330.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,465.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 6,465.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

08/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้านสยามแพค 1,200.00 ร้านสยามแพค

08/01/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที     ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จาํนวน    รายการ

4,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,800.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

08/01/2013 จา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์ 

เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

4,500.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 4,500.00 บานาน่าดีไซน์

08/01/2013 จา้งทาํป้าย  จาํนวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์  

เลขที  หมู่.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 10,000.00 บานาน่าดีไซน์

08/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,256.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,256.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,595.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขอจา้งร้านนาย นพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 10,000.00 นายนพดล สันธิ

08/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

08/01/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,500.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกรณฑ ์  รายการ 4,437.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,437.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

08/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 17,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

17,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขออนุมติัซือ ประกนัภยัและ พรบ. รถยนต์ 4,991.55 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,991.55 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ซือวสัดุจากบริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสันจาํกดั 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

2,364.00 ตกลงราคา บริษทัหา้งสรรพสินคา้โร

บินสัน

สาขาเชียงราย

2,364.00 บริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสั

น

สาขาเชียงราย

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,050.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขอซือวสัดุจากร้าน ออมทรัพยก์ารคา้  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.บริค เซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  หมู่  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี จาํนวน  รายการ

10,063.35 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

10,063.35 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

08/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

9,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

9,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/01/2013 จา้งทาํโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านพาวเวอร์ปริน /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,000.00 เพาเวอร์ ปริน

08/01/2013 จา้งร้านเชียงรายไดนาโม เลขที /   ถ.พหลโยธิน  

อ.เมือง  จ.เชียงราย ซ่อมแซมมอเตอร์เครืองปัมนาํ 

ประจาํอาคารเรียนรวม  มรช.

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไดนาโม 8,000.00 ร้านเชียงรายไดนาโม

08/01/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายฉาก ป้ายตกแต่ง 

จาํนวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์  เลขที  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

32,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 32,000.00 บานาน่าดีไซน์

08/01/2013 จา้ง ร้านเอส พี อิเลคทริค ทีอยู่ /  หมู่  

ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ

16,210.50 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 16,210.50 ร้านเอสพี อิเลคทริค

08/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,380.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 1,380.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

08/01/2013 ขออนุมติัจา้งร้านโยคอมพิวเตอร์ ทีอยู ่ /  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมคอมพิวเตอร์

3,100.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 3,100.00 โยคอมพิวเตอร์

09/01/2013 จา้งทาํไวนิล จากร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

12,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 12,000.00 เพาเวอร์ ปริน

09/01/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร์ /  ม.  ต.เวียงชยั อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์คณะเทคโนโลยอีุตสาห

กรรม

7,500.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 7,500.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

09/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค 3,200.00 ร้านเชียงรายมิวสิค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,700.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 5,700.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

09/01/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

23,165.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 23,165.00 มณฑลการช่าง

09/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 30,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

09/01/2013 ขอจา้งร้าน ไดอารี เลขที /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ร้าน ไดอารี 4,400.00 ร้าน ไดอารี

09/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 74,600.00 ตกลงราคา ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม 74,600.00 ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม

09/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 11,605.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 11,605.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

09/01/2013 ขอซือวสัดุ-อุปกรณ์สาํนกังาน 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ มรช. จาํนวน  รายการ

9,569.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,569.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 750.00 ตกลงราคา ร้านกนกสิน 750.00 ร้านกนกสิน

09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหนา้ จาํนวน รายการ 

จากร้านกาํไลทอง เลขที /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

6,000.00 ตกลงราคา ร้านกาํไลทอง 6,000.00 ร้านกาํไลทอง

09/01/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

800.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 800.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 40,110.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

40,110.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

09/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 41,850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

41,850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,820.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 1,820.00 ไอเดียโซลูชนั

09/01/2013 จา้งจดัดอกไม ้จากร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

09/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,280.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 4,280.00 ไอเดียโซลูชนั

09/01/2013 จดัซือวสัดุ(ยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 9,275.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 9,275.00 ร้านตงฮวัโอสถ

09/01/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตร์

ฯ

96,548.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

96,548.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 6,835.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,835.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 เช่าชุดการแสดง  จาํนวน   ชุด จาก นายธีระศกัดิ  

วิงวรรณ  บา้นเลขที  ถ.ธนาลยั อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 5,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

09/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 3,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

09/01/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 4,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหนา้ จาํนวน  รายการ 

จากนายภีมเดช ถาวรสันติสุข  ม.  ต.แม่ฟ้าหลวง 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

9,800.00 ตกลงราคา นายภีมเดช  ถาวรสันติสุข 9,800.00 นายภีมเดช  ถาวรสันติสุข



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,520.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,520.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/01/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหนา้ จาํนวน  รายการ จากนายธเนศ 

ติบโท๊ะ เลขที /  หมู่ที  ต.จนัจวา้ใต ้อ.แม่จนั 

จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา นายธเนตร  ติบโท๊ะ 3,000.00 นายธเนตร  ติบโท๊ะ

09/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

09/01/2013 ขออนุญาตจา้ง นายกนก สมปานวงั เลขที  หมู่  

ต.ตา้ อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 

ถ่ายภาพและบนัทึกเคลือนไหวงานเทศน์มหาชาติฯ 

จาํนวน  งาน

9,000.00 ตกลงราคา นายกนก  สมปานวงั 9,000.00 นายกนก  สมปานวงั

09/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,000.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

29,000.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

09/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 5,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

09/01/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 36,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

36,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

09/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 35,098.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

35,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 จา้งร้านหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมประตูกองพฒันานกัศึกษา

6,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

6,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

10/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

10/01/2013 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,070.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,070.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,400.00 ร้านสายไหม

10/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านสนุ๊ปปี 15,000.00 ร้านสนุ๊ปปี

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 16,630.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 16,630.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/01/2013 จา้งถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จากร้านนายฉัตรชยั  

ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

56130

500.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 500.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

10/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ม.ค. 

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

74,990.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 ซือวสัดุ 1,000.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,000.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

10/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 17,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

17,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพือพรรณเซอร์วิส เลขที /  

ม.  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมบาํรุงครภณัฑ ์

จาํนวน  งาน

44,700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 44,700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

14,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 14,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,600.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 6,600.00 บีเฟิร์สท

10/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 7,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/01/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑเ์ครืองตดัหญา้แบบสพายจ

◌ํ านวน เครือง

3,750.00 ตกลงราคา ร้านบา้นดู่การเกษตร 3,750.00 ร้านบา้นดู่การเกษตร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  ม.  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  

รายการ

16,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 16,500.00 เพาเวอร์ ปริน

10/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.ไบโอจีโนเมด จาํกดั เลขที /  

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพ ฯ จาํนวน  รายการ

4,301.40 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมต 

จาํกดั

4,301.40 บริษทั ไบโอจีโนเมต จาํกดั

10/01/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 

จาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพตัเตอร์ก๊อปปีโฮม เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม 10,000.00 พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม

10/01/2013 จา้งนางอาํไพ รัตนจนัทร์  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

10/01/2013 จา้งนางอาํไพ รัตนจนัทร์  หมู่ที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

10/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 33,370.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 33,370.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,377.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,377.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

10/01/2013 ขอซือ S/W HUB 8 PORT TP-LINK 650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 10,000.00 ส.เจริญทรัพย์

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

10/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,385.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,385.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่องเมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

2,920.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,920.00 ร้านโมโนคอม

10/01/2013 ซือวสัดุ     รายการ 7,637.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,637.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ. เบสท ์อีควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน   รายการ

23,868.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

23,868.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 4,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ (หนงัสือพิมพ ์วารสาร) 

ประจาํเดือน มกราคม 

2,478.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,478.00 ร้านธนาทรัพย์

11/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 8,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/01/2013 มีความประสงคจ์ะขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปรินเล

ขที

จดัทาํป้ายฉากเวทีและป้ายขอ้ความจาํนวน  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 3,500.00 เพาเวอร์ ปริน

11/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านอาํนาจสังฆภณัฑ ์เลขที 

/  ถ.สันโคง้นอ้ย อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

360.00 ตกลงราคา ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์ 360.00 ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์

11/01/2013 ซือนาํมนัเชือเพลิง  จาํนวน    ลิตร 1,920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,920.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขอจา้งร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ /  หมู่  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย

4,720.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ 4,720.00 ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ

11/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 545.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

545.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 41,154.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

41,154.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 จา้งร้าน เอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

11/01/2013 ขอนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

43,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 43,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 9,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

11/01/2013 ขออนุญาตจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งเรียนปริญญาโทจาํนวน  งาน

75,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

75,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

11/01/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที /  หมู่   

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการปรับปรุงประตู  มรช. 

ใหส้ามารถใชง้านไดดี้ตามปรกติ

24,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

24,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

11/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,450.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

4,450.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

11/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ (หนงัสือ) 2,230.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,230.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,300.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,300.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

11/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 15,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

11/01/2013 ขอจา้งซ่อมเครืองปรับอกาศ จาํนวน  

เครืองโดยจา้งร้าน เชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เลขที 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,680.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

2,680.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

11/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

9,300.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 9,300.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

11/01/2013 ขออนุญาตซือชุดโต๊ะทาํงานตวั L จาํนวน  ชุด 9,500.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

9,500.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/01/2013 ขออนุญาตซือเกา้อีทาํงาน 1,590.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

1,590.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

11/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 22,530.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครืองเขียน 22,530.00 ร้านเอส เค เครืองเขียน

11/01/2013 จา้งบริษทัแอ๊ดวานซ์  กรุ๊ป เอเซีย  จาํกดั  /   ม.  

ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย     กดัจดัปลวก  หนู

21,400.00 ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป 

เอเซีย จาํกดั

21,400.00 บริษทั แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 

จาํกดั

11/01/2013 จดัจา้งติดฟิมส์กรองแสงกระจกรถยนตป์ระจาํคณะ(ร

ถยนตโ์ดยสารมินิบสั

รายการ จากร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 12,000.00 มณฑลการช่าง

11/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

29,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,060.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 14,060.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

11/01/2013 จะซือวสัดุการเรียนการสอนจาํนวน รายการ 8,121.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,121.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํหรับงานเทคนิค จาํนวน  

รายการ

24,652.80 ตกลงราคา สยามไลบรารี 24,652.80 สยามไลบรารี

11/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 12,454.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

12,454.80 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านเกรทโรส ฟลอริสท ์

ตลาดศิริกรณ์ จาํนวน  รายการ

19,900.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 19,900.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/01/2013 จา้งบริษทัเชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง เชียงราย 

ทาํวารสาร  รายการ

86,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

86,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

11/01/2013 จา้งร้านสีแสงไทย  เลขที  หมู่    ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ดาํเนินการปะยางรถยนต ์ 

หมายเลขทะเบียน  -  ชร.

120.00 ตกลงราคา ร้านสีแสงไทย 120.00 ร้านสีแสงไทย

11/01/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 963.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

963.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

11/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,572.00 ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์

ซายน์ จาํกดั

10,572.00 บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ 

จาํกดั

11/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,900.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

11/01/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 6,590.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

6,590.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน สบาย อินเตอร์เน็ตและการคา้ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสาํเนาเอกสาร จาํนวน  รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,400.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12/01/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 12,695.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

12,695.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/01/2013 จา้งซักอบรีด  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  อาซอง  /   หมู่   ต.ริมกก  

อ.เมือง  จ.เชียงราย

1,880.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,880.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

12/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,999.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,999.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจาํนวน  รายการ 25,112.50 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

25,112.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,420.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,420.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพีระ ยทุธแกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน  รายการ

38,400.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 38,400.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

14/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขออนุมติัจา้งร้าน เมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  

บา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํตรายาง

800.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

800.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขอจดัจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  หมู่ 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมครุภณัฑห์มายเลข 

15.069.000196/51

250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/01/2013 ของอนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

4,998.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 4,998.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 22,610.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 22,610.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

14/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,286.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,286.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขอจา้งร้านสินอกัษรการพิมพ์  เลขที  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ จาํนวน รายการ

15,000.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 15,000.00 สินอกัษรการพิมพ ์

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 7,610.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

7,610.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,130.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,130.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/01/2013 ขอจดัจา้ง บริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง จาํกดั  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมครุภณัฑห์มายเลข . . /

157.00 ตกลงราคา บริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

157.00 บริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

14/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,780.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 6,780.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

14/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,715.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,715.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 1,900.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/01/2013 ชออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

9,990.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 9,990.00 ร้านตงัโจวการคา้

14/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ. แอนิเทค โทเทิล โซลูชนั จาํกดั 

เลขที  ม.  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กทม. 

จาํนวน  รายการ

24,052.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

24,052.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

14/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 15,335.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,335.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

14/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

20,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

14/01/2013 จดัจา้งยา้ยและติดตงัเครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ จากร้านเชียงราย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

44,800.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

44,800.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

14/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,620.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

4,620.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

14/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 2,650.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,650.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกรา 1,860.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 1,860.00 ร้านโชคประสิทธิ

14/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

14/01/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.ริมกก  อ.เมือง  

จ.เชียงราย

3,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 2,465.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,465.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

55,654.82 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

14/01/2013 ขอซ่อมแซมรถยนต ์จาํนวน  คนั โดยสายชลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

11,560.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 11,560.00 สายชลการช่าง

14/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกรา 100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 100.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 28,115.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

28,115.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

14/01/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 7,500.00 นายนพดล สันธิ

14/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสายไหม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,800.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,800.00 ร้านสายไหม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,995.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,995.00 ร้านสายไหม

14/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.สยามแมคโคร จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

954.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

954.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

14/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก  เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ เลขที  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน    

รายการ

21,200.00 ตกลงราคา ร้านเรือนทองเฟอร์นิเจอร์ 21,200.00 ร้านเรือนทองเฟอร์นิเจอร์

15/01/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 4,940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 14,107.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,107.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 1,200.00 ไอเดียโซลูชนั

15/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 12,280.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,280.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 27,550.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

27,550.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/01/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 23,310.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

23,310.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 47,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

47,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 

จากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,530.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,530.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 4,000.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

15/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 20,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

15/01/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน    รายการ 6,370.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,370.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุในการผลิตไข่ไหม 10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 10,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ

15/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกฑณ์ จาํนวน  รายการ 1,980.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครืองเขียน 1,980.00 ร้านเอส เค เครืองเขียน

15/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเพือทาํชนัวางจ่อไหม 10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 10,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,695.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,695.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/01/2013 จา้งร้านปัญจะปรินทื /  หมู่   ถ.ราชโยธา ซ.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํแผนพบัประชาสัมพนัธ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปรินท์ 10,000.00 ร้านปัญจะ ปรินท์

15/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน เคเอส.ปรินท ์เลขที  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเคเอส.ปรินท์ 1,200.00 ร้านเคเอส.ปรินท์

15/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน  

รายการ

9,960.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 9,960.00 ร้านตงัโจวการคา้

15/01/2013 จา้งร้านเมเจอร์มีเดีย /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายจดัทาํโบวชวัร์ประชาสัมพนัธ์

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 12,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

15/01/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

8,250.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 8,250.00 นายนพดล สันธิ

16/01/2013 ขอจา้ง บริษทั 

หอ้งปฏิบตักิารกลาง(ประเทศไทย)จาํกดั 

สาขาเชียงใหม่ /  หมู่  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

วิเคราะห์โภชนาการขา้วงากรอบ

12,519.00 ตกลงราคา บริษทั 

หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

สาขาเชียงใหม่

9,951.00 บริษทั หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

สาขาเชียงใหม่

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองปรุง 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,950.80 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,497.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,497.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร       รายการ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,900.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

16/01/2013 จา้งร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวร์ค เลขที /  ต.เวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย พนัมอเตอร์เครืองปัมนาํ 

หมายเลขครุภณัฑ ์ . .

14,800.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

14,800.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

16/01/2013 ขอจา้ง นายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,228.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 8,228.00 นายนพดล สันธิ

16/01/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ ธุรกิจ  เลขที  /  หมู่   

บา้นดู่เมืองใหม่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

จดัทาํตรายาง

2,250.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 2,250.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 26,995.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 26,995.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

16/01/2013 ซือวสัดุ     รายการ 20,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 22,390.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

22,390.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

16/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 8,490.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

8,490.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

16/01/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

16/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 24,700.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,700.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,084.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

6,084.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองปรุงและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,728.25 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด 

ทาํดอกไมส้าํหรับถวายเจา้คณะภาค  วดัพระแกว้ 

จาํนวน  รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 1,600.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

16/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

10,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

16/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/01/2013 ขอจา้ง นายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ. 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

7,315.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 7,315.00 นายนพดล สันธิ

16/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

16/01/2013 จา้งร้านเมง็รายผา้ม่าน /  ม.  ต.บา้นดู่ องเมือง 

จ.เชียงราย ติดม่านปรับแสง หอ้ง -  จาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 15,000.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

16/01/2013 จดัทาํ พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์จาํนวน  คนั โดย 

บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสงภยัจากรถ จาํกดั /  

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชนั  แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้งขวาง กทม.

1,180.87 ตกลงราคา บริษทั 

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ

1,180.87 บริษทั 

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/01/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

เลขที /  ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง 

เชียใหม่ ทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารเรียนรู้  

รายกา

20,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

20,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 960.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

960.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ขออนุมติัจา้งร้าน ทาํไม กรอบรูป เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํกรอบรูป

4,900.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 4,900.00 ร้านทาํไม

16/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํก่วาเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

4,900.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

16/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสทอ์ะโกร คอมพาเนียน จาํกดั 

เลขที /  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก 

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพ จาํนวน  

รายการ

9,035.00 ตกลงราคา บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

9,035.00 บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

16/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

9,500.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

16/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 2,830.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

2,830.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

16/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน   รายการ 9,350.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

9,350.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.เบสท ์อีควิปเมน้ท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เลขที / ,  ม.  ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จาํนวน   รายการ

24,347.50 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

24,347.50 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

16/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,061.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

2,061.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

16/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มาร์ จาํกดั เลขที  

อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชนั -  ถ.สุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ จาํนวน   

รายการ

19,860.00 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั

19,860.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั

16/01/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนต ์จาํนวน  

คนั โดยบริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเชียงราย

50,866.73 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

50,866.73 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

16/01/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

564.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 564.00 ปี แอนด ์นอ้ง

16/01/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,590.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,590.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/01/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 10,000.00 โยคอมพิวเตอร์

16/01/2013 ขออนุมติัวดุัลูกกอลฟ์และถาดใส่ลูกกอลฟ์ 13,600.00 ตกลงราคา นาย บรรยวสัถ ์ สุสุดใจ 13,600.00 นาย บรรยวสัถ ์ สุสุดใจ

17/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

17/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,659.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,659.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ซือวสัดุ   รายการ 800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 800.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

17/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 13,806.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

13,806.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

17/01/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

17/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้  ทีอยู๋ 

/  หมู่ที  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายทาํบตัร 

เขา้-ออก จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/01/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน     รายการ 5,650.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,650.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/01/2013 ขออนุญาตจา้งบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั เลขที 

/ -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํสติกเกอร์  รายการ

27,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

27,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

17/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 45,420.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

45,420.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

17/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

25,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

17/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 11,982.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 11,982.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

17/01/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 49,900.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

49,900.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

17/01/2013 ขอจดัซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใชซ่้อมเปลียน จาํนวน 

 รายการ ใชซ่้อม-เปลียนครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

มรช. . . . / / ,มรช. . . .. /

7,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 7,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

17/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,225.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

1,225.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/01/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

12,436.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 12,436.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

17/01/2013 ขอจซืัอวสัดุสอบกระดาษเขียนตอบ(ฟลุนสแก๊ป) 

จาํนวน  รายการ

6,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 192.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

192.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,989.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,989.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

17/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 9,863.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,863.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 จา้ง หจก.เควีซี /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย เปลียนอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์หมายเลข 

มรช. - . . / -

2,745.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,745.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

17/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์สาํนกังานคณบดีคณะเทคโนโ

ลยอีุตสาหกรรม

15,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/01/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/01/2013 ขอซือราวแขวนสูทจาํนวน  ชุด 

จากเกียรติกานตเ์ฟอร์นิเจอร์ เลขที  หมู่  บา้นดู่ 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

1,000.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

17/01/2013 ขออนุมติัจา้งร้าน ทาํไม กรอบรูป  เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํสติกเกอร์

750.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 750.00 ร้านทาํไม

17/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 10,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

17/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,295.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 3,295.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

17/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 15,800.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

17/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,770.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

4,770.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

18/01/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

60,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

18/01/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํเอกสารรายงานประจาํปี

6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 6,000.00 ร้านโมโนคอม

18/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,200.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

18/01/2013 จดัซือวสัดุประจาํสาํนกังาน 5,491.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,491.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

10,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

18/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุอุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 8,247.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,247.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 จา้งร้าน เรืองทวีการไฟฟ้า /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย เดินสายไฟ  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 5,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

18/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  -  ม.ค. 

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

74,931.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,561.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,561.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 29,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

29,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

8,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 8,500.00 ร้านสายไหม

18/01/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองพิมพ ์

จาํนวน  เครือง

2,882.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,882.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

18/01/2013 จะจา้งร้านดินสอสีเลขที / ม. ตาํบลบา้นดู่อ.เมืองจ

.เชียงรายทาํป้ายโครงการค่ายICMRจาํนวน งาน

1,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 1,000.00 ร้านดินสอสี

18/01/2013 จา้งร้าน เอก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน     รายการ

18,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 18,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 3,374.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,374.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,950.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

3,950.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

18/01/2013 จา้งร้าน เอก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํโปรชวัร์ จาํนวน    รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

18/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,880.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,880.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

18/01/2013 จา้งร้านเอก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  ชุด

500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

18/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,880.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,880.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,600.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

18/01/2013 จา้งทาํกรอบรูป จาํนวน  รายการ 

จากร้านซากุระคลัเลอร์ เลขที /  ถ.สนามบิน 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,500.00 ตกลงราคา ร้านซากุระคลัเลอร์ 1,500.00 ร้านซากุระคลัเลอร์

18/01/2013 ขอจา้งนางณิชสากร ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

2,100.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 2,100.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

18/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 20,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

18/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,800.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 91,700.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

91,700.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 2,993.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,993.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 ขอซือวสัดุ สารเคมี  รายการ 3,210.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยยนีูค จาํกดั 3,210.00 บริษทั ไทยยนีูค จาํกดั

18/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,759.20 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

3,759.20 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

18/01/2013 ขอความอนุเคราะห์สังซือวดัสดุจาํนวน   รายการ 12,425.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,425.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/01/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,500.00 ร้านโมโนคอม

19/01/2013 จา้ง ร้านพตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม ทีอยู ่ /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม 

จาํนวน  รายการ

2,500.00 ตกลงราคา พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม 2,500.00 พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม

19/01/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,560.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 4,560.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

19/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 1,499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 13,472.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,472.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 25,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

19/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

19/01/2013 ขอจดัจา้งนางวิมลรัตน์ จนัะทสาร  หมู่  

ตาํบลริมกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ปรินเอกสารแผนบริหารความเสียง  รายการ

400.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 400.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

19/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน เซ็นเตอร์ปรินท ์เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน   งาน

7,680.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 7,680.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

19/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,699.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,699.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/01/2013 ขอซือคอมพิวเตอร์  ชุด 

จาหหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทคโนคอม เลขที  

ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

19,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

19,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

20/01/2013 ขออนุมติัจา้งนายณรงค ์สมุดความ เลขที  ม.  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํประตูสแตนเลส 

สระว่ายนาํ

14,260.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 14,260.00 นายณรงค ์ สมุดความ

20/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,967.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,278.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

19,278.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.บริคเซอร์วิส แอนด ์ซัพพลาย 

จาํกดั เลขที /  ม.  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

จาํนวน  รายการ

29,970.70 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

29,970.70 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

21/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 12,830.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,830.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 81,631.45 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

81,631.45 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

21/01/2013 ขอจา้งนายณรงค ์สมุดความ  หมู่  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

เปลียนตวัลอ็คกุญแจประตูสาํนกังาน

1,500.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 1,500.00 นายณรงค ์ สมุดความ

21/01/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ป้ายประชาสัมพนัธ์ ขนาด * .  มเตร 

จาํนวน  ผืน

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 2,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

21/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 22,818.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

22,818.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

21/01/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํเกียรติบคัร และบตัรผูเ้ขา้ร่วมงาน 

จาํนว   ชุด

4,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 4,500.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

21/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 600.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

21/01/2013 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  

ต.บา้นดู่อ.จ.เชียงรายจาํทาํงานปรัลบปรุงเสริมหลงัคา

โรงจอดรถคณะเะทคโนโลยอีุตสาหกรรมจาํนวน

รายการ

44,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

44,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/01/2013 ขอซือวสัดุ   จาํนวน  รายการ 6,270.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

6,270.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

21/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

2,300.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,300.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,950.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,268.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,268.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

21/01/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,150.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,150.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

21/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 

ใชซ่้อม-เปลียนครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภณัฑเ์ครืองคอมพิวเตอร์ Server มรช. 

15.005.000003/49

3,100.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,100.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุหนงัสือ   รายการ 73,842.40 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

73,842.40 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

21/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   

รายการ

3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,000.00 ร้านโมโนคอม

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,590.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,590.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 18,100.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,100.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ◌ัจดัซือวสัดุ    รายการ 2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,460.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,460.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 9,600.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,420.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,420.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ของจา้ง ร้านโมโนคอม  / หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

36,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 36,000.00 ร้านโมโนคอม

21/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 13,523.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

13,523.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขอจา้ง นายสหภาพ พรมแดง   หมู่  ต.สันทราย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทอเสือจากตน้ไหล  ผืน

30,000.00 ตกลงราคา นายสหภาพ  พรมแตง 30,000.00 นายสหภาพ  พรมแตง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/01/2013 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 24,100.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24,100.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 15,317.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 15,317.00 ร้านสินไพศาล

21/01/2013 ซ่อมแซมครุภณัฑป์รินเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ ์

มรช. . . /  โดยจา้งร้านคลินิค computer 

service ซ่อมแซมตรงส่วนตวัดึงกระดาษ โพลีนอย 

และตวั scan

1,950.00 ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 

Service

1,950.00 ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 

Service

21/01/2013 จดัชือครุภณัฑ ์  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

20,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 28,991.65 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

28,991.65 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

21/01/2013 ชือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

5,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/01/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,120.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,120.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/01/2013 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

1,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,050.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 28,150.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

28,150.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

21/01/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 2,900.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,400.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

1,400.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

21/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,970.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 16,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 14,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ 

ซายน์ แลป็

14,500.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ ซายน์ 

แลป็

21/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,835.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,835.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/01/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเอ.อาร์ มีเดีย เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 1,200.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

21/01/2013 ซือวสัดุจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

 รายการ

21,655.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,655.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,390.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,390.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/01/2013 สังซือวสัดุใชใ้นสาํนกังาน 8,399.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,399.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,220.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต 6,220.00 ร้านภรนิรมิต

22/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 28,847.20 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ 

จาํกดั

28,847.20 บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั

22/01/2013 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เลขทีผูเ้สียภาษี 

เปลียนท่อนาํทิ งและเปลียนเพดานยปิ

ซัม

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

22/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 26,500.00 ตกลงราคา อินเตอร์คอม 26,500.00 อินเตอร์คอม

22/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน รายการ 42,491.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

42,491.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,175.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,175.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเคเอส.ปรินท ์  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเคเอส.ปรินท์ 1,500.00 ร้านเคเอส.ปรินท์

22/01/2013 ขอซือตูจ้าํนวน  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 14,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

22/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 23,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

23,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ เลขที  

ซ.รามอินทรา /  ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว 

เขตคนันายาว กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

6,312.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 6,312.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

22/01/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 7,500.00 ร้านตงัโจวการคา้

22/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 896.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

896.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขอจา้ง นายภาคภูมิ เทพเสน  หมู่  ต.ผาสิงห์ 

อ.เมือง จ.น่าน ลงพืนทีสาํรวจพรรณไม้

4,800.00 ตกลงราคา นายภาคภูมิ เทพเสน 4,800.00 นายภาคภูมิ เทพเสน

22/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 16,247.95 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

16,247.95 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

22/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,400.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,400.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 จา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที  ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

5,470.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

5,470.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ -  

ถ.ธนาลยั ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํเสือกีฬาและพิมพส์ัญญาลกัษณ์มหาวิทยาลยั

2,800.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 2,800.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

22/01/2013 สังซือกระเชา้ของทีระลึกจากบริษทั นนัทม์งคล จาํกดั 

/  ม.  ต. จอมหมอกแกว้ อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

10,500.00 ตกลงราคา บริษทั นนัทม์งคล จาํจดั 10,500.00 บริษทั นนัทม์งคล จาํจดั

22/01/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

13,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 13,400.00 เพาเวอร์ ปริน

22/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 21,860.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,860.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 19,136.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

19,136.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ขอจา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร ทีอยู ่  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํเอกสาร จาํนวน  

รายการ

21,625.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 21,625.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

22/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,180.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,180.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ซือวสัดุ     รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,889.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,889.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/01/2013 จดัซือวสัดุ   รายการ 1,491.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,491.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

23/01/2013 ขอจา้ง บริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือ

25,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

25,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

23/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 7,500.00 ร้านวสันตว์สัดุ

23/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขอนุมติัซือวสัดุ  รายการ 925.55 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

925.55 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

23/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,600.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

23/01/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 12,418.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 12,418.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

23/01/2013 ขอซือก๊าซอะเซทิลีน 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

23/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 6,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

23/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 จา้งร้านตงัโจวการคา้  ม.  ถ.สันโคง้ ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

25,534.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 25,534.00 ร้านตงัโจวการคา้

23/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,995.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 4,995.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/01/2013 ขออนุญาตจดัจา้ง ร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเขา้เล่มหนงัสือ 

จาํนวน  เล่ม

30,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 30,000.00 ร้านโมโนคอม

23/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,740.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,740.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขออนุญาตจา้งนายพฒั  ดอนลาว /  หมู่ที  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํโครงป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  อนั 

และทาํราวลอ็ครถจกัรยานยนต ์จาํนวน  ชุด

49,900.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 49,900.00 นายพฒั ดอนลาว

23/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

23/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 24,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,460.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,460.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 18,620.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

18,620.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

23/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

7,000.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,465.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,465.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

23/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,995.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,995.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 49,930.00 ร้านสินไพศาล

23/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 14,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 6,120.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

6,120.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

23/01/2013 ขอเติมก๊าซอะเซทิลีน 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

23/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,166.00 ตกลงราคา นางกรรณิการ์  ธิขาว 1,166.00 นางกรรณิการ์  ธิขาว

23/01/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  หมู่  

บา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํตรายาง

1,330.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,330.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

23/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,515.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,515.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกา ร(ร้านอุดมเนิสเซอรี) 20,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

20,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

23/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,336.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

30,336.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 จา้งนายศราวุธ ใจแกว้  หมู่  ต.สันมะเคด็ อ.พาน 

จ.เชียงราย จง้เกบ็ขอ้มูลขา้วพืนเมืองใน จ. เชียงราย

25,000.00 ตกลงราคา นายศราวุธ  ใจแกว้ 25,000.00 นายศราวุธ  ใจแกว้

23/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,088.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 48,088.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

23/01/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 8,500.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

8,500.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

23/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,923.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,923.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,922.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,922.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/01/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.เพท็สเปเชียลลิสต ์เลขที ,  

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ จาํนวน  รายการ

1,792.00 ตกลงราคา บริษทั เพท็สเปเชียลลิสต ์

จาํกดั

1,792.00 บริษทั เพท็สเปเชียลลิสต ์จาํกดั

24/01/2013 จดัซือวสัดุ     รายการ 1,990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 990.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

990.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,970.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 29,970.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

24/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

49,524.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

24/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,969.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,969.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

24/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 9,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

9,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

24/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 4,500.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

24/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 825.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

825.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ซือวสัดุ   รายการ 4,501.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,501.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 53,480.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 53,480.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

24/01/2013 จดัซือวสัดุสาํนกังาน 9,984.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,984.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 12,415.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,415.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 จา้ง หจก.ชนกนนัทเ์ชียงรายไชคเจริญ อยูเ่ลขที  

ม.  ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย 

ปรับปรุงหลงัคาโรงปัน  รายการ

18,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ชนกนนัท ์เชียงราย 

โชคเจริญ

18,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชนกนนัท ์

เชียงราย โชคเจริญ

24/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 495.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

495.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 1,225.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,225.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 7,050.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 7,050.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 จา้งร้าน จาํนงคก์ารช่างเชียงราย เลขที /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

2,360.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 2,360.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,997.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,997.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขอจดัวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 20,875.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,875.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขออนุญาติจา้งนายฉัตรชยั ธนะสังฆ ์  ต.แม่ใจ 

จ.พะเยา ถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

3,970.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,970.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

24/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน   รายการ 1,980.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

1,980.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,265.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,265.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขอซือวสัดุหอ้งปฏิบติัการ จาํนวน  รายการ 4,780.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 4,780.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

24/01/2013 จดัจา้งทาํคู่มือแนะนาํหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

จาํนวน  รายการ จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

วนิดาการพิมพ ์ /  ม.  ต.สันผีเสือ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

50,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

50,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

24/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์สาํนกังาน  จาํนวน  รายการ 5,230.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,230.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 6,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

24/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 4,500.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

24/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,120.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

10,120.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

24/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

24/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

24/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ    รายการ 68,102.55 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

68,102.55 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

24/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/01/2013 ขออนุญาตสังซือครุภณัฑ ◌์ตาํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

เครือง 

โดยสังจากกิจกรมมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,440.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,440.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 22,051.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

22,051.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 33,410.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

33,410.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 77,277.45 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

77,277.45 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

24/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

24/01/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่ 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํม่านปรับแสง จาํนวน 

 งาน

47,130.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

47,130.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

25/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,700.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,700.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

25/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 432.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

432.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 จา้งนายจกัรพนัธ์   ขนัอุละ    ม.   ต.แม่คาํ  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  จา้งทาํเสือเกา้อี

5,000.00 ตกลงราคา นายจกัรพนัธ์ ขนัอุละ 5,000.00 นายจกัรพนัธ์ ขนัอุละ

25/01/2013 จดัซือวสัดุ     รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,800.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 7,800.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

25/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,995.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,995.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/01/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 88,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 88,800.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

25/01/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

25/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

25/01/2013 จา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/01/2013 ชออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์จาํนวน   

รายการ

65,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 65,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

25/01/2013 ขอซือวสัดุ   จาํนวน  รายการ 4,070.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,070.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,880.00 ตกลงราคา ร้านพานิช 2,880.00 ร้านพานิช



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 จดัซือวสัดุ     รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/01/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับผลิตเซรามิกส์ จาํนวน  รายการ 25,200.00 ตกลงราคา นายปัณณพฒัน์ คาํแปง 25,200.00 นายปัณณพฒัน์ คาํแปง

25/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ม.ค. 

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

74,912.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,577.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,577.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 985.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

985.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

10,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/01/2013 จา้งถ่ายเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาํนวน  

 เล่ม โดยร้านตงัโจวการคา้  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 7,500.00 ร้านตงัโจวการคา้

25/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,950.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 8,950.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/01/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย  

ดาํเนินการแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ใหใ้ชง้านไดดี้ตามปรกติ

3,388.07 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

3,388.07 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/01/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 1,945.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,945.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอจา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

5,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 5,000.00 บานาน่าดีไซน์

25/01/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 5,170.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 5,170.00 บีเฟิร์สท

25/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 6,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 19,970.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

19,970.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 จา้งร้านพู่กนัหลวง / -  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายอกัษรไมฉ้ลุ  รายการ

9,800.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 9,800.00 ร้านพู่กนัหลวง

25/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 12,820.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,820.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 จดัซือวสัดุ   จาํนวน   รายการ 4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/01/2013 จดัซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 28,190.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

28,190.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ขอจา้งร้านพุ่กนัหลวง / -  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

10,200.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 10,200.00 ร้านพู่กนัหลวง

25/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 20,272.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

20,272.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,296.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

5,296.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

25/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 650.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 650.00 ไอเดียโซลูชนั

26/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,800.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท 6,800.00 เชียงราย คาร์เปท

26/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,434.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

3,394.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

26/01/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 70,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

70,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

26/01/2013 จา้งร้านเชียงรายซิลคส์กรีน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  ป้าย ขนาด *  

เมตร

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 1,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

26/01/2013 ซือวสัดุดาํเนินงาน จาํนวน  รายการ 1,158.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,158.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกฑณ์ จาํนวน รายการ เกา้อี 24,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

24,000.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

26/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 45,400.00 ตกลงราคา ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม 45,400.00 ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม

26/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 94,181.90 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

94,181.90 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

26/01/2013 ซือวสัดุ     รายการ 4,499.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,499.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/01/2013 จา้งร้าน ปีแอนดน์อ้ง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,430.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 2,430.00 ปี แอนด ์นอ้ง

26/01/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/01/2013 จา้งนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.เชียงราย   จา้งตกแต่งเวที

1,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 1,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/01/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

26/01/2013 จา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการจากนายนพดล สันธิ 

เลขที  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

3,300.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 3,300.00 นายนพดล สันธิ

27/01/2013 จา้งจดัทาํวารสารประชาสัมพนัธ์ทูบีฯ มรช. จาก 

ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 10,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์

27/01/2013 จา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย พิมพรู์ป  รายกาาร

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

27/01/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.ชนกนนัท ์เชียงรายโชคเจริญ  

ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

งานเทคอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน รายการ

11,384.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ชนกนนัท ์เชียงราย 

โชคเจริญ

11,384.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชนกนนัท ์

เชียงราย โชคเจริญ

27/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

49,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

27/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 15,389.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 15,389.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

27/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จดัซือวสัดุ   รายการ 900.00 ตกลงราคา นางปินนภา  อนนัต์ 900.00 นางปินนภา  อนนัต์

28/01/2013 จดัซือโทรศพัทมื์อถือ จาํนวน  เครือง 87,600.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

87,600.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

28/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,903.20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ชือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 2,600.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 2,600.00 นางสายทอง จายดา

28/01/2013 ขอนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,691.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,691.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จดัจา้งทาํแผ่นภาพโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  

รายการ จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วนิดาการพิมพ ์ /  

หมู่  ตาํบลสันผีเสือ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

30,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

28/01/2013 จา้งร้านปัญจะปรินท ์ /  สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์

20,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปรินท์ 20,000.00 ร้านปัญจะ ปรินท์

28/01/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 850.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

850.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์   ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

28/01/2013 ซืออุปกรณ์กีฬา จาํนวน  รายการ 4,984.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 4,984.00 ร้านเชียงรายกีฬา

28/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/01/2013 ขออนุญาตจา้งนายนพดล  สันธิ เลขที  หมู่  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  งาน

775.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 775.00 นายนพดล สันธิ

28/01/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,680.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,680.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ขอจา้งร้านนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  

รายการ

5,700.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 5,700.00 นายนพดล สันธิ

28/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 13,936.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 13,936.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/01/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคิควเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/ ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ 

ทาํโปสเตอร์  รายการ

22,800.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

22,800.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

28/01/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ดอคคิวมเนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

ทาํกระเป๋า  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

25,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

28/01/2013 ขอจา้งร้านนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  

รายการ

11,500.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 11,500.00 นายนพดล สันธิ

28/01/2013 ขอจา้งร้าน มณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมครุภณัฑร์ถตูห้มายเลขทะเบียน 

ม-  ชร. รภ.ชร. . .  จาํนวน  รายการ

25,730.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 25,730.00 มณฑลการช่าง

28/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 3,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

28/01/2013 จา้งบริษทัเชียงใหม่ดอทคิทารี ดีไซ์ จาํกดั /  

ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่

39,900.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

39,900.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

28/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 165.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

165.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 938.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

938.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์(เครืองสแกนความเร็วสูง) จาํนวน 

 เครือง

23,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา นายกิตติธเนศ  

ตงัจิตรวิทยากูล

7,500.00 นายกิตติธเนศ  ตงัจิตรวิทยากูล

28/01/2013 ขอซือวสัดุเพือใชใ้นการผลิตไข่ไหม 5,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 5,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ

28/01/2013 จา้งนายวิรัช เรือนแกว้  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 

เปลียนประตูหอ้งนาํ  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นายวิรัช เรือนแกว้ 2,000.00 นายวิรัช เรือนแกว้

28/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 12,680.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,680.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขอซือสารเคมี  รายการ 42,575.30 ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

42,575.30 บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

28/01/2013 ขอซือวสัดุโรงเรือน 13,940.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

13,940.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

28/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั นพบุรีการพิมพ ์

จาํกดั

10,000.00 บริษทั นพบุรีการพิมพ ์จาํกดั

28/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายยการ 14,000.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

14,000.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

28/01/2013 ขอซ่อมแอมป์ จาํนวน  รายการ จากบริษทั 

อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั /  ถ.บรรพปราการ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,850.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

1,850.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 24,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

28/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

8,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

28/01/2013 ขอจา้งนางมีบุญ บุญมี  หมู่  ต.โป่งผา อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย ทาํชนัวางผลิตภณัฑ์

13,500.00 ตกลงราคา นางมีบุญ  บุญมี 13,500.00 นางมีบุญ  บุญมี

28/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,300.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,300.00 ร้านสายไหม

28/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,700.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 2,700.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

28/01/2013 จดัซือโทรศพัทมื์อถือ จาํนวน  เครือง 87,600.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

87,600.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

28/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,824.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,824.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 4,997.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,997.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ขอซือสารเคมีและอุปกรณ์  รายการ 18,780.00 ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จาํกดั

18,780.00 บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั

28/01/2013 ขออนุมติัซือสายยางสาํหรับรถนาํแปลงหม่อน 4,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 4,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ

28/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/01/2013 ขออนุญาตจา้งนายฉัตรชยั   ธนะสังข ์  หมู่  

ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

1,750.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,750.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

28/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,930.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,930.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 5,000.00 เพาเวอร์ ปริน

28/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,990.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,990.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

28/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,875.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,875.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/01/2013 ขอจา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร ทีอยู ่  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํเอกสาร จาํนวน  

รายการ

26,580.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 26,580.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

28/01/2013 จา้งจดันิทรรศการ จาก นางสาวจิตติญา ดอนชยั  

ม.  ต.ป่าออ้ดอนชยั อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

20,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชยั 20,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชยั

28/01/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารและเขา้เล่มเอกสาร 

ร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/01/2013 ซืออุปกรณ์กีฬา จาํนวน  รายการ 24,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 24,750.00 ร้านเชียงรายกีฬา

28/01/2013 ขอจา้ง ร้านจาํนงคก์ารช่าง /  ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง 

อ.เมือง จ. เชียงราย ทาํตราายาง จาํนวน  รายการ

2,220.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 2,220.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

28/01/2013 ขอจดัซือเครืองพิมพ ์(คตก.) จาํนวน  เครือง 4,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,730.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์ 4,730.00 นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์

28/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 32,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 32,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

28/01/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,650.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,650.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/01/2013 ขอจา้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น /  

ซ.พฒันาการ  ถ.พฒันาการ แขวง/เขตสวนหลวง 

กทม.  สอบเทียบเวอร์เนีย 

2,856.37 ตกลงราคา สมาคมส่งเสริมเทคโนโล

ยี

2,856.37 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี

(ไทย-ญีปุ่น)

29/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,405.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,405.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/01/2013 ขอจา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

6,195.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 6,195.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

29/01/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 481.50 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

481.50 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

29/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค

29/01/2013 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/01/2013 จดัซือครุภณัฑเ์ครืองพบักระดาษ จาํนวน  เครือง 64,500.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 64,500.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

29/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,490.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครืองเขียน 5,490.00 ร้านเอส เค เครืองเขียน

29/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,427.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,427.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/01/2013 จดัซือวสัดุ   รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

6,000.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

29/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน เมืองใหม่ธุรกิจ  เลขที /  หมู่  

บา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํตรายาง    รายการ

380.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 380.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

29/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,860.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,860.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/01/2013 ขอจา้งนายทวี  ตุย้ลี ทีอยู ่  ม.  ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง 

จ.เชียงรายปรับปรุงภูมิทศัน์ ตดัแต่งตน้ไมร้อบ 

สนง.ศูนยรั์กษาความปลอดภยั

11,000.00 ตกลงราคา นายทวี  ตุย้ลี 11,000.00 นายทวี  ตุย้ลี

29/01/2013 จดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค

29/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/01/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,113.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,113.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/01/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

19,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค

29/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์     รายการ 9,523.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค 

ไอที

9,523.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค ไอที

29/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,272.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,272.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/01/2013 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 5,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

29/01/2013 จา้งคุณอาํไพ  รัตนจนัทร์  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางอาํไพ  รัตนจนัทร์ 3,000.00 นางอาํไพ  รัตนจนัทร์

29/01/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 88,258.40 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

88,258.40 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์    รายการ 32,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 32,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

30/01/2013 ทาํเกียรติบตัรศิบปินไทยจีน จาํนวน  รายการ 

โดยร้าน ACT COPY  84 หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,200.00 ตกลงราคา ร้าน ACT COPY 1,200.00 ร้าน ACT COPY

30/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,010.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,010.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/01/2013 จา้งนางสาวพิชชยานาฎ  รีรักษ ์  ม.  ต.หยว่น 

อ.เชียงคาํ จ.พะเยา  

ออกแบบและพฒันาเวบไซด์

6,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ  มณีวรรณ 6,000.00 นายประสิทธิ  มณีวรรณ

30/01/2013 จะซือครุภณัฑม์ลัติฟังกช์นัเลเซอรืพรินเตอร์จาํนวน  

เครือง

10,395.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

10,395.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/01/2013 จา้งนายเอกชยั  ใจอา้ย   ม.  ต.ดอยลาน อ.เมือง 

จ.เชียงราย เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั

10,000.00 ตกลงราคา นายเอกชยั ใจอา้ย 10,000.00 นายเอกชยั ใจอา้ย

30/01/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปลิ น /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 600.00 เพาเวอร์ ปริน

30/01/2013 จา้งพิมพแ์ผ่นพบัประชาสัมพนัธ์การเขา้ศึกษาต่อ โดย 

บ.เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั /  

ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

30/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,892.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,892.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ 

ทีอยู่ /  ฟมู่ที  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํบตัร 

เขา้-ออก จาํนวน  รายการ

2,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/01/2013 จะซือครุภณัฑเ์ครืองคอมพิวเตอร์จาํนวน เครือง 55,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

45,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/01/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

8,590.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 8,590.00 ร้านโมโนคอม

30/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,950.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,950.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 528.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

528.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 43,580.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

43,580.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน   รายการ 3,031.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,031.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขออนุญาตซือสัสดุ  จาํนวน    รายการ 4,910.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,910.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,840.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,840.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 4,400.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,400.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

30/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,612.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,612.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,860.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,860.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/01/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 760.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

760.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 920.00 ตกลงราคา ใหม่ เบเกอรี 920.00 ใหม่ เบเกอรี

30/01/2013 จา้งร้านเอก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

30/01/2013 ซือวสัดุจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

15,474.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,474.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา นางสาวขจิตพรรณ คาํลือ 6,000.00 นางสาวขจิตพรรณ คาํลือ

30/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

30/01/2013 จา้งนายธีรพงษ ์มูลวิจิตร  ม.  ต.หวังม้ อ.เมือง 

จ.เชียงรายทาํโมเดลอาหาร  งาน

15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร 15,000.00 นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/01/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

30/01/2013 ชือวสัดุ   รายการ 2,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,055.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,055.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 จะจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่โซนดอทคอม 

เลขที / ม. ต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่ทาํเวบ็ไซตว์ิ

ทยาลยั

30,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงให

ม่โซนดอทคอม

30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงใหม่โซ

นดอทคอม

30/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 60,679.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

60,679.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,920.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,920.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 จา้งรร้านเชียงรายซิลสกรีน /  ถ.รัตนาเขต อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์

16,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 16,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

30/01/2013 ขอจา้งร้านพู่กนัหลวง / -  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 5,000.00 ร้านพู่กนัหลวง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/01/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,050.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,050.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 19,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

19,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 14,841.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

14,841.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,265.00 ร้านธนาทรัพย์

31/01/2013 ขออนุญาตจา้ง นายสุวิชชา มนสัโก เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ 

ม.ผ่านสือวิทย ุ จาํนวน   เดือน พ.ย. - ส.ค.

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

31/01/2013 ขอจา้ง ร้านพรชยัอลูมิเนีย ม /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ออกแบบพิมพก์ระยาสารท  รายการ

2,247.00 ตกลงราคา ร้านพรชยั อลูมิเนียม 2,247.00 ร้านพรชยั อลูมิเนียม

31/01/2013 จา้งประชาสัมพนัธ์ของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ น่าน 

ในนิตยสาร Hi น่าน  ธนัวคม  - กนัยายน 

50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน 5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

31/01/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯ บนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

31/01/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนมกราคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/01/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

31/01/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,940.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,940.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ซ่อมแซมกลอ้ง Canon หมายเลขครุภณัฑ ์

. . /  โดยได ้จา้งร้านมนตรั์ก 

ซ่อมกลอ้งและเปลียนอะไหล่ OPTICAL UNIT

4,940.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 4,940.00 ร้านมนตรั์ก

31/01/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนมกราคม 

 จาํนวน  รายการ

3,035.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,035.00 ร้านธนาทรัพย์

31/01/2013 ขอจดัซือวารสาร หนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนมกราคม 

 จาํนวน  รายการ

680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

680.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขอจา้งบาํรุงดูแลรักษาลิฟทโ์ดยสาร จาํนวน  ตวัๆละ 

,  บาท 

โดยจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ทีอยู ่

 หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/01/2013 จา้งร้านณัฐมอเตอร์แอร์ /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายซ่อมเปลียนพดัลมแอร์รถตู ้ทะเบียน นข 

2304

3,600.00 ตกลงราคา ร้านณัฐมอเตอร์แอร์ 

โดยนายณัฐ อู่แสงทอง

3,600.00 ร้านณัฐมอเตอร์แอร์ 

โดยนายณัฐ อู่แสงทอง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/01/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ชอร์วิส  

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง .เชียงราย 

ดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์อฃดยสารประจาํ เดือน 

มกราคม 

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/01/2013 ขอจา้งร้านบดินทร์การพิมพ ์ /  อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพก์ล่องและสติกเกอร์

71,950.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 71,950.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

31/01/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านสยามแพค 1,600.00 ร้านสยามแพค

31/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  งาน

6,784.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 6,784.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

31/01/2013 ขอจดัชือหนงัสือพิมพ ์ เดือน มกราคม   จาํนวน 

 รายการ

1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,130.00 ร้านธนาทรัพย์

31/01/2013 จา้งบริษทัเชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส  จาํกดั เลขที  /  

ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  พร็อตแบบ ขนาด A1

38,800.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส 

จาํกดั

38,800.00 บริษทั เชียงรายก๊อปปีเซอร์วิส 

จาํกดั

31/01/2013 จดัซือวสัดุยาสมุนไพร จาํนวน  รายการ 48,400.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 48,400.00 ร้านตงฮวัโอสถ

31/01/2013 รวบรวมผลงานบทความวิจยัเพือจดัทาํวารสารกาสะล

องคาํ

หมู่  ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

79,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

79,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

31/01/2013 ขออนุญาตสังซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

6,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

6,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

31/01/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

50,000.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

31/01/2013 จา้งนายธีรภทัร  รัตนไตร    ม.   ต.สถาน  อ.เมือง  

จ.เชียงราย    คียข์อ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

25,000.00 ตกลงราคา นายธีรภทัร รัตนไตร 25,000.00 นายธีรภทัร รัตนไตร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/01/2013 จา้ง นางลาํดวน รุณใจ  ม.  อ.ภูเวียง จ. น่าน  

ทาํความสะอาดศูนยก์ารเรียนรู้ทอ้งถินน่านฯ 

เดือนมกราคม

2,500.00 ตกลงราคา นางลาํดวน  รุณใจ 2,500.00 นางลาํดวน  รุณใจ

31/01/2013 ขออนุญาตสังซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,080.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,080.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

31/01/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 3,980.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,980.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 จา้งประชาสัมพนัธ์ของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ น่าน 

ในนิตยสาร Hi น่าน  ธนัวคม  - กนัยายน 

50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน 5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

31/01/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส  หมู่  ซอย  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ตรวจเชค็และบาํรุงรักษาลิฟท ์

อาคารยพุราชวิทยมงคล

36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/01/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมก

ราคม

475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

475.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพและนิตยสารประจาํเดือน 

มกราคม 

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 2,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขออนุมติัจา้งบ.เนอร์เทิร์นมีเดียกรุ๊ป /  ม. ถ.  

มิถุนายน ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายลงโฆษณาหนงัสือ Guidbook

2,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเ

ดียกรุ๊ป

2,000.00 สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ป



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/01/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

31/01/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมก

ราคม

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/01/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนมกราคม 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 11,779.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 11,779.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

01/02/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

01/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  ม.ค. -  ก.พ. 

68,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

67,926.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 222.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

222.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/02/2013 จา้งร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์  ถ.รัตนาเขต อ.เมือง 

จ.เชียงราย เปลียนขาเกา้อีสาํนกังาน จาํนวน  ตวั

1,980.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 1,980.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

01/02/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/02/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,100.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,100.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/02/2013 ขอซือวสัดุ จาก บ.เมดิเพต็ จาํกดั /  

อาคารลาดพร้าววิวแมนชนั หอ้ง  ถ.ลาดพร้าว 

แขวงคลองจน้ เขตบางกระปิ กรุงเทพ จาํนวน   

รายการ

9,414.94 ตกลงราคา บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั 9,414.94 บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั

01/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 49,440.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

49,440.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

01/02/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

5,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

01/02/2013 ซือโทรศพัทมื์อ จาํนวน  เครือง 87,600.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

87,600.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

01/02/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

17,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

17,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/02/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 2,623.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,623.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/02/2013 ขอจดัจา้งบริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง จาํกดั  หมู่ที 

 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ซ่อมครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ

1,480.00 ตกลงราคา บริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

1,480.00 บริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

02/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 21,050.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

21,050.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

04/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที  

ถ.เจ็ดยอด  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

240.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 240.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

04/02/2013 จดัซือโทรศพัท ์จาํนวน  เครือง 43,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

43,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/02/2013 ชือครุภณัฑ ์จากร้านเคแอลลบีซัพพลาย /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

33,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

33,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

04/02/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนมกราคม   จาํนวน    รายการ

14,975.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

14,975.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/02/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

57,025.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 57,025.00 มณฑลการช่าง

04/02/2013 ขออนุญาตจา้งเมง็รายผา้ม่าน เลขที /  ม.  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ติดตงัผา้ม่าน จาํนวน  รายการ

29,600.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 29,600.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

04/02/2013 จะขออนุญาตจดัจา้ง ร้านโมโนคอม ถ่ายเอกสาร 

เขา้เล่มหนงัสือสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติวฒั

นธรรมไต-ไท

25,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 25,000.00 ร้านโมโนคอม

04/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวนน  รายการ 1,100.00 ตกลงราคา นางสาวนิชาภา  

พรพชรบาํรุง

1,100.00 นางสาวนิชาภา  พรพชรบาํรุง

04/02/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 28,248.00 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

28,248.00 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

04/02/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ  ม.  ต.หว้ยสัก 

อ.เมือง จ.เชียงราย เปลียนมือจบัประตู จาํนวน  

รายการ

3,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

3,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

05/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,600.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

4,600.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

05/02/2013 ขอจา้งร้านนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อใเมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

900.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 900.00 นายนพดล สันธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/02/2013 จะขออนุญาตจา้งร้านพิเศษศิลป์ กราฟฟิค ดีไซน์ 

เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสติกเกอร์จาํนวน  รายการ

4,350.00 ตกลงราคา ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิค 

ดีไซน์

4,350.00 ร้าน พิเศษศิลป์ กราฟฟิค 

ดีไซน์

05/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 4,410.00 ตกลงราคา บริษทั 

สรรพสินคา้เซ็นทรัล 

จาํกดั สาขา กาดสวนแกว้

4,410.00 บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล 

จาํกดั สาขา กาดสวนแกว้

05/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํว่าเกณฑ ์  รายการ 

จากร้านเกียรติกานตเ์ฟอร์นิเจอร์  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,900.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

2,900.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

05/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านเชียงราย คาร์เปท /  

ม.  (สะพานแม่นาํกก) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง 

จ.เชียงราย

6,000.00 ตกลงราคา เชียงราย คาร์เปท 6,000.00 เชียงราย คาร์เปท

05/02/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 11,097.70 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

11,097.70 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

05/02/2013 จา้งนายสุริโย ธินนัท ์ /  ม.  ต.แม่จริม อ.แม่จริม 

จ.น่าน จดัทาํวีดีทศัน์ประเพณีกินดอกดาํดอกแดง 

จาํนวน  งาน

30,000.00 ตกลงราคา นายสุริโย ธินนัท์ 30,000.00 นายสุริโย ธินนัท์

05/02/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 19,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 19,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/02/2013 สังซือของทีระลึกจาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา บริษทั นนัทม์งคล จาํจดั 2,000.00 บริษทั นนัทม์งคล จาํจดั

05/02/2013 จะขออนุญาต จดัจา้งร้านคอมดีดี 

ตดัต่อวีดีโอและจดัทาํดีวีดีงานสัมมนาวิชาการนานาช

าติวฒันธรรมไต-ไทฯ

20,000.00 ตกลงราคา ร้านคอมดีดี 20,000.00 ร้านคอมดีดี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/02/2013 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เชียงราย  เลขที /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย ทาํโล่  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 4,500.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

05/02/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

4,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

05/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,780.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,780.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/02/2013 จา้ง หจก.เชียงราย ไฟร์ แอนด ์เรซคิว โปรดกัส์  

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

3,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายไฟร์ แอนด ์

เรซคิว โปรดกัส์

3,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายไฟร์ แอนด ์เรซคิว 

โปรดกัส์

06/02/2013 เช่าเวลาออกอากาศ รายการวิทย ุ

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัเชียงราย  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประจาํเดือน มกราคม 

12,840.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุระจายเสียงแ

ห่งประเทศไทยจงัหวดัเชีย

งราย

12,840.00 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งปร

ะเทศไทยจงัหวดัเชียงราย

06/02/2013 จา้งผลิตสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า ประจาํเดือน มกราคม  

โดยนายนนัทกร ตะติ /  หมู่  ต.ศรีดอนชยั 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนนัทกร ตะติ 5,000.00 นายนนัทกร ตะติ

06/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 18,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

18,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 18,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

18,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที   

ถนนเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายางจาํนวน  

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 2,000.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านเอส.เค. เครืองเขียน  

ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

1,100.00 ตกลงราคา ร้านเอส เค เครืองเขียน 1,100.00 ร้านเอส เค เครืองเขียน

06/02/2013 เช่าเวลาการออกอากาศรายการวิทย ุCRU 

ลูกทุ่งบาร์ซ่า 

โดยสถานีวิทยกุรมการรักษาดินแดนจงัหวดัเชียงราย 

 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจาํเดือน มกราคม 

15,000.00 ตกลงราคา สถานีวิทยกุรมการรักษาดิ

นแดนจงัหวดัเชียงราย

15,000.00 สถานีวิทยกุรมการรักษาดินแด

นจงัหวดัเชียงราย

06/02/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั เลขที  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูลบ่อเกรอะ 

กองอาคารถสานที

3,200.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 3,200.00 นายสมาน  ปันตนั

06/02/2013 จา้งทาํป้ายไวนิล จากร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

2,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,500.00 เพาเวอร์ ปริน

06/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน   รายการ 34,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

34,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/02/2013 ขอซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน มกราคม 

5,190.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,190.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/02/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับการจดัการเรียนการสอนและวสัดุส

◌ํ านกังาน

18,622.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 18,622.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

06/02/2013 ซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 39,560.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

39,560.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

06/02/2013 จา้งทาํสปอตและควบคุมรายการวิทย ุCRU TODAY 

ประจาํเดือน มกราคม  โดยนางอาภากร ศรีนิม 

/  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นางอาภากร ศรีนิม 5,000.00 นางอาภากร ศรีนิม

06/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านแฟนซี แฟบริค -  

ถ.เตมีย ์อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านแฟนซี แฟบริค 1,200.00 ร้านแฟนซี แฟบริค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 39,170.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด 

เมดิก

39,170.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก

06/02/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

9,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/02/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 49,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค 

ไอที

49,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค ไอที

06/02/2013 จา้งจดัพุ่มดอกไม ้จากร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  หมู่ที 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 3,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

06/02/2013 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง  ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรงยาง  จาํนวน   รายการ

2,810.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 2,810.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

06/02/2013 ซือครุภณัฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ 15,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 15,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

06/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,150.00 ตกลงราคา นางสาวพุทธวลัย ์ สานศรี 3,150.00 นางสาวพุทธวลัย ์ สานศรี

07/02/2013 จา้งบริษทั แกรนดส์เตบ็ จาํกดั เลขที ,  

ซ.กลัปพฤกษ ์  ถ.กลัปพฤกษ ์แขวงบางหวา้ 

เขตภาษีเจริญ กทม ทาํกระเป๋า  รายการ

10,620.00 ตกลงราคา บริษทั แกรนดส์เตบ็ 

จาํกดั

10,620.00 บริษทั แกรนดส์เตบ็ จาํกดั

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการจากร้านสบายอินเตอร์เน็ต /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

4,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

07/02/2013 ขอซือวสัดุ-อุปกรณ์ จากร้านเชียงรายเครืองเขียน 

จาํนวน  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 25,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

07/02/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์เครืองสาํรองไฟ จาํนวน  

ตวั

24,500.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 24,500.00 ไอเดียโซลูชนั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/02/2013 ขอจา้ง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมเครืองปรินเตอร์ จาํนวน  เครือง

2,211.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,211.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 2,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 49,700.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

49,700.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 9,758.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

9,758.40 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

4,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

07/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,306.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,306.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

07/02/2013 ซือวสัดจาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา นายมาลาวิท อินแปลง 1,000.00 นายมาลาวิท อินแปลง

07/02/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ตูเ้กบ็เอกสาร  ช่อง 

จาํนวน  ตู้

5,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

5,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 3,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

07/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,800.00 ตกลงราคา นายสหภาพ  พรมแตง 4,800.00 นายสหภาพ  พรมแตง

07/02/2013 ขออนุมติัซือวดัสุอาหารและเครืองดืม 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,975.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/02/2013 ซือหนงัสือ  จาํนวน    รายการ 19,983.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

19,983.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพลูโต เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

สรุปผลการดาํเนินงานสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์เชี

ยงราย

2,200.00 ตกลงราคา ร้านพลูโต 2,200.00 ร้านพลูโต

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 

จากร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

07/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 

จากร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

07/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,488.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

29,488.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 695.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

695.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

08/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ยา้ยและติดตงัจานดาวเทียม  จาํนวน  งาน

2,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

08/02/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,579.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 1,579.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

08/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ประจาํวนัที -  ก.พ.

68,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

67,907.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/02/2013 ขออนุญาตสมคัรสมาชิกและต่ออายสุมาชิกวารสารภา

ษาไทย

8,730.00 ตกลงราคา นางสาวกญัญารัตน์ 

ใจจินา

8,730.00 นางสาวกญัญารัตน์ ใจจินา

08/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,260.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,260.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

08/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,100.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 6,100.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

08/02/2013 ขอจา้งร้าน ทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 3,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

08/02/2013 ซือวสัดุแผนทีกระดาษ  รายการ 6,680.00 ตกลงราคา กรมแผนทีทหาร 6,280.00 กรมแผนทีทหาร

08/02/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 31,000.00 ตกลงราคา เชียงรายครุภณัฑ์ 31,000.00 เชียงรายครุภณัฑ์

08/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย

08/02/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  เครือง 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั ไทย ชิน 

เอน็ยเินียริง แอนด ์

ซัพพลาย จาํกดั

50,000.00 บริษทั ไทย ชิน เอน็ยเินียริง 

แอนด ์ซัพพลาย จาํกดั

08/02/2013 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายกรา 1,550.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์ 1,550.00 สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์

08/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเมง็รายผา้ม่าน เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตงัพรม จาํนวน  งาน

8,385.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 8,385.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

08/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

7,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 7,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

08/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 35,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 35,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

08/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 60,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

08/02/2013 จา้งนายปรีชา จนัเลน เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นายปรีชา จนัเลน 3,000.00 นายปรีชา จนัเลน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/02/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

08/02/2013 ขอจา้ง ไทยเดคคอร์ จินนาลกัษณ์ มลัเบอร์รี สา 

เปปอร์  หมู่  ต.เกาะชา้ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ทาํถุงกระดาษ  รายการ

14,980.00 ตกลงราคา ไทยเดคคอร์ จินนาลกัษณ์ 

มลัเบอร์รี สา เปเปอร์ , 

แบมบู

14,980.00 ไทยเดคคอร์ จินนาลกัษณ์ 

มลัเบอร์รี สา เปเปอร์ , แบมบู

08/02/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกือกูลธุรกิจ  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงรายติดตงัผนงักระจกหอ้งสาํนกังาน

19,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

19,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

08/02/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 4,964.84 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

4,964.84 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

08/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

3,990.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

08/02/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 26,100.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 26,100.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

10/02/2013 ขอจา้ง นางวิมลรัตน์   จนัทะสาร เลขที    หมู่  

ต.ริมกก อ.เมืองจ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารจาํนวน    

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 2,000.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

10/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,700.00 ตกลงราคา บริษทั โมวิก 

อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) 

จาํกดั

48,700.00 บริษทั โมวิก อินเตอร์เทรด 

(ภาคเหนือ) จาํกดั

10/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 326.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

326.35 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,833.22 ตกลงราคา ร้านพานิช 5,833.22 ร้านพานิช



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 585.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

585.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านปานตองเฟรมส์ เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จงเชียงราย ทาํกรอบรูป จาํนวน  

รายการ

8,300.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์ 8,300.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

11/02/2013 จา้งร้านบีโอโฆษณา เลขที /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิลหา้มจอดรถ 

หา้มรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ขา้ในสนาม ขนาด 

1.2x0.8 เมตร

1,080.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 1,080.00 ร้านบีโอโฆษณา

11/02/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที    ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน  

รายการ

10,198.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 10,198.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

11/02/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 22,298.80 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

22,298.80 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

11/02/2013 จา้งนายบญัชา สุขสวสัดิ อยูบ่า้นเลขที  ม.  

ต.ป่าซาง อ.แม่จนั เชียงราย ทาํขาตงัวาดรูป  รายการ

57,000.00 ตกลงราคา นายบญัชา  สุขสวสัดิ 57,000.00 นายบญัชา  สุขสวสัดิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/02/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 6,941.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,941.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 จา้งร้านเอทู มีเดีย เลขที  ม.  ต.สันทราย อ.เมือง 

เชียงราย ทาํฉาก  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

2,000.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

11/02/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านเคแอลบีซัพพลาย /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ติดตงัพดัลมโคจร 

ขนาด  นิ ว จาํนวน    ตวั

7,920.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 7,920.00 เค แอล บี ซัพพลาย

11/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,032.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,032.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จาํนวน  งาน

7,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 7,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

11/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํวนน  รายการ 19,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

19,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

11/02/2013 จา้งสูตรไพศาลบิวเดอร์ ตงัอยูเ่ลขที /  

ถนนเลียบคลองภาษีเจริญเหนือ แขวง หนองแขม 

กรุงเทพ จดัทาํวารสาร  รายการ

44,796.19 ตกลงราคา สูตรไพศาลบิวเดอร์ 44,796.19 สูตรไพศาลบิวเดอร์

11/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 11,970.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 11,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย

11/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,061.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,061.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,970.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 5,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/02/2013 เช่าเครืองสุขอนามยั  รายการ บริษทั เร็นโทเคิล 

อินนิเซียล (ประเทศไทย) จาํกดั อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ 

ชนั  /  ถ.สุขมุวิท  กรุงเทพฯ

28,890.00 ตกลงราคา บริษทั เร็นโทคิล 

อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั

28,890.00 บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั

11/02/2013 จา้งร้านเมเจอร์มีเดีย /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายทาํคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

ศาสตร์จาํนวน

23,500.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 23,500.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

11/02/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร์ /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 

จาํนวน   รายการ

3,826.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,826.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

11/02/2013 ขออนุมติัจา้งนายสมาน  ปันตนั  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สูบบ่อไขมนั

10,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 10,400.00 นายสมาน  ปันตนั

11/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 631.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

631.30 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/02/2013 จา้งร้านเอทู มีเดีย เลขที  ต.สันทราย อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

6,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

6,600.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

11/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 752.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

752.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ    รายการ 4,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 6,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  

รายการ

560.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 560.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 3,000.00 นางสายทอง จายดา

12/02/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,530.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,530.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 925.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

925.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 3,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 166.40 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 166.40 ร้านทวีสินการเกษตร

12/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย  จาํนวน    รายการ

1,510.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,510.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

12/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันครเชีย

งรายทวีศกัดิวสัดุ-คอนกรี

ต

5,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันครเชียงราย

ทวีศกัดิวสัดุ-คอนกรีต

12/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

4,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 599.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

599.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 21,350.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,350.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,407.95 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,407.95 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

12/02/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 3,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

12/02/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 6,470.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,470.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

12/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,180.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส 5,180.00 สุธรรมเซอร์วิส

12/02/2013 ชือครุภณัฑ ์  รายการ 21,000.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

21,000.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

12/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 55,540.55 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

55,540.55 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

12/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,020.00 ตกลงราคา นางรัชฎา  บุญมา 3,000.00 นางรัชฎา  บุญมา

12/02/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ คอดคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง เชียงใหม่ 

ทาํวารสาร  รายการ

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

50,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

12/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/02/2013 จา้งทาํไวนิล  จากร้านเพาเวอร์ปริน  /  หมู่  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

6,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 6,800.00 เพาเวอร์ ปริน

13/02/2013 ขอจา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

จดัทาํโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมฯ 

จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/02/2013 จา้งทาํกรอบรูปใส่วุฒิบตัรนกัวิจยัดีเด่น  

จากร้านทาํไมกรอบรูป  ทีอยู ่  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

1,400.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 1,400.00 ร้านทาํไม

13/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,289.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,289.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

13/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,535.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

2,535.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

13/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 21,250.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

21,250.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

13/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา นางกิงกานต ์อภยักาวี 6,000.00 นางกิงกานต ์อภยักาวี

13/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,065.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 14,065.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

13/02/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 18,720.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,720.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/02/2013 จา้งทาํขาตงับอร์ดประชาสัมพนัธ์ขนาดเหลก็  / * /  

นิ ว จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  หมู่  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

8,040.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

8,040.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

13/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 51,625.55 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

51,625.55 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

13/02/2013 ขอจา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์  ถ.พหลโยธิน 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํPoster indoor จาํนวน  

รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

1,500.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/02/2013 จา้งจดัสวนหยอ่มหนา้ป้ายนิทรรศการ  

จากร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 3,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

13/02/2013 จา้ง ร้านเชียงรายเทคนิคอล แอนด ์ซัพพลาย /   

ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย  เติมนาํยาถงัดบัเพลิง 

จาํนวน  ถงั (เพือทดแทนของเดิม)

4,000.00 ตกลงราคา เชียงรายเทคนิคอล แอนด ์

ซัพพลาย

4,000.00 เชียงรายเทคนิคอล แอนด ์

ซัพพลาย

13/02/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 33,880.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

33,880.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

13/02/2013 จา้งซ่อมแซมตูส้าขาโทรศพัท ์โดยหา้งงหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงราย คอมมูนิเคชนั ซีสเตม็ เลขที /  หมู่  

ถ.ฝังหมิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

1,926.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

1,926.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

13/02/2013 ขอจา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมเปลียนยางรถตูห้มายเลขทะเบียน ม. 

 เลขครุภณัฑ ์รภชร. . .  จาํนวน  รายการ

19,200.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 19,200.00 มณฑลการช่าง

13/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

2,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

14/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/02/2013 ขอจา้งร้านเจียงเหนือ  อาร์ต ดีไซน์ เลขที  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินและติดตงัสติ กเกอร์ซีทรู จาํนวน  รายการ

700.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

700.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

14/02/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   

รายการ

15,100.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 15,100.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

14/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,433.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,433.80 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,880.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 7,880.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/02/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมหอ้งนาํโรงแรมราชภฏัอินน์

10,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

10,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

14/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,255.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,255.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

14/02/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 34,990.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย 34,990.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย

14/02/2013 ขออนุญาตจา้งนายพีระยทุธ  แกว้กิริยา  /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง 

จาํนวน  รายการ

3,400.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 3,400.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

14/02/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์ 

จาํนวน  รายการ

9,139.50 ตกลงราคา บุญรอด คอร์เปอร์เรชนั 9,139.50 บุญรอด คอร์เปอร์เรชนั

14/02/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

29,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 29,800.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

14/02/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /   หมู่ที  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  

รายการ

27,700.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 27,700.00 เพาเวอร์ ปริน

14/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,118.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,118.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 8,104.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

8,104.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

14/02/2013 จา้ง หจก.แคนดูแอดเวอร์ไทซิง /  ม.  ถ.บา้นไร่ 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํป้ายไวนิล จาํนวน  

ผืน

2,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแคนดู 

แอ๊ดเวอร์ไทซิง

2,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแคนดู 

แอ๊ดเวอร์ไทซิง

14/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเมง็รายผา้ม่าน เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํผา้ม่าน จาํนวน  งาน

33,000.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 33,000.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

14/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/02/2013 จา้งทาํโล่ จากร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย /  

ถ.เจ็ดยอก ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

9,750.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 9,750.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

14/02/2013 ขออนุญาตจา้งนายรัตนะ  ตาแปง บา้นเลขที   หมู่  

ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

แต่งหนา้และแต่งตวันกัแสดง จาํนวน  งาน

2,000.00 ตกลงราคา นายรัตนะ ตาแปง 2,000.00 นายรัตนะ ตาแปง

14/02/2013 ขออนุมติัจา้งนายพิชยั  วาดเพชร เลขที  

ซอยจรัญสนิทวงศ ์ /  ถ.จรัญสนิทวงศ ์

แขวงบางยขีนั เขตบางพลดั กรุงเพทฯ 

ทาํเนคไทดพ์ร้อมปักโลโก้

98,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั  วาดเพชร 98,000.00 นายพิชยั  วาดเพชร

15/02/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,520.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 3,520.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

15/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

6,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/02/2013 ขออนุมติัจา้งหจก.พีอีอี วิศวกรรม เลขที  ม. 

ต.บา้นดู่ องเมือง จ.เชียงราย 

เปลียนหลอดไฟโรงยมินิเซียม

4,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี อี อี 

วิศวกรรม

4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี อี อี 

วิศวกรรม

15/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 20,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

15/02/2013 จา้งลา้งเครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ 

จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดี แอร์ เซอร์วิส เลขที 

/ -  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

750.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

750.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

15/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

15/02/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

15/02/2013 ขอจดัซือวสัดุดาํเนินโครงการ จาํนวน   รายการ 4,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

4,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

15/02/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปริน เลขที 

/  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

24,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

24,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

15/02/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,955.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,955.00 ร้านสายไหม

15/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,400.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 2,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/02/2013 ขอจดัจา้งทาํป้ายตอ้นรับ จาํนวน  รายการ 

จากร้านป้ายนางแล / หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 1,000.00 ร้านป้ายนางแล

16/02/2013 ขอจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปริน เลขที 

/  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

16/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,918.40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/02/2013 ซือวสัดุ     รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,740.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,740.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสายไหม  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,500.00 ร้านสายไหม

17/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ก.พ.

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

74,942.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,850.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/02/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

40,315.30 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์

40,315.30 ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัธรรม

ศาสตร์

18/02/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,294.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,294.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์ เลขที /   

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,042.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 1,042.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

18/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านบีโอโฆษณา ทีอยู ่ /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประกาศ    

รายการ

2,160.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 2,160.00 ร้านบีโอโฆษณา

18/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 11,636.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

11,636.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,994.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,994.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/02/2013 จา้งนายมนตรี ขดัทิศ  ต.เวียง อ.เมือง จ.น่าน 

รือถอนเครืองปรับอากาศและพดัลมดูดอากาศ

2,900.00 ตกลงราคา นายมนตรี ขดัทิศ 2,900.00 นายมนตรี ขดัทิศ

18/02/2013 จดัซือเสือกีฬา จาํนวน  รายการ 7,000.20 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต 7,000.00 ร้านหลินสปอร์ต

18/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,483.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,483.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

18/02/2013 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองกรองเครืองและบาํรุงรัก

ษายานพาหนะ(รถบรรทุกหกลอ้)

จากร้านมณฑลการช่าง   ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

11,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 11,610.00 มณฑลการช่าง

18/02/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลค ์สกรีน ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ป้ายประชาสัมพนัธ์ ขนาด *  เมตร 

จาํนวน  ป้าย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 3,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

18/02/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 3,800.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 3,800.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/02/2013 ซือถว้ยรางวลั  จาํนวน     รายการ 14,700.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 14,700.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

18/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,780.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 1,780.00 ร้านสินไพศาล

18/02/2013 จา้งร้านปัญจะปริน /  หมู่  ถ.ราชโยธา ซ.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํแป่นพบัประชาสัมพนัธ์

10,000.00 ตกลงราคา ร้านปัญจะ ปรินท์ 10,000.00 ร้านปัญจะ ปรินท์

18/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,888.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,888.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/02/2013 ขออนุญาตจา้ง นายนพดล สันธิ ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

2,625.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 2,625.00 นายนพดล สันธิ

18/02/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

7,800.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

7,800.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

18/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,408.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,408.00 ร้านทวีสินการเกษตร

18/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 21,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

21,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 9,000.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

18/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,180.00 ตกลงราคา นางศรีวรรณ การดี 10,180.00 นางศรีวรรณ การดี

19/02/2013 จา้ง บริษทัทีวี (ไทยแลนด)์ จาํกดั /  ถ.สุขสถิตย ์

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมเครืองดูดฝุ่ น

5,200.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

5,200.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

19/02/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย บริษทั เอสวีพี 

ออโตเ้ซล จาํกดั /  ม.  ต.รอมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

8,097.76 ตกลงราคา บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล 

จาํกดั

8,097.76 บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,100.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

3,100.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

19/02/2013 ซือครุภณัฑจ์ากร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์  

ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  

รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 12,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

19/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

2,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

19/02/2013 ขอจา้งร้าน ดี คอมพิวเตอร์ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมปรินเตอร์ จาํนวน  เครือง

2,000.00 ตกลงราคา ร้านดีคอมพิวเตอร์ 2,000.00 ร้านดีคอมพิวเตอร์

19/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/02/2013 จา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

886.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

886.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

19/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,990.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,990.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเเอกสาร    รายการ

3,600.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,600.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 8,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/02/2013 จา้งนายพฒั  ดอนลาว   เลขที /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมสุขภณัฑห์อ้งนาํหน่วยรับศึกษา 

อาคารยพุราช

9,775.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 9,775.00 นายพฒั ดอนลาว



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/02/2013 ขอจา้ง ร้านดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส 

ทาํระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพสัต

วใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายแบบออนไลน์

89,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส 89,000.00 ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส

20/02/2013 ขอซือวสัดุเพือบาํรุงรักษาครุภณัฑห์มายเลข 

. . /  และ . . /   จาํนวน  

รายการ

9,980.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 9,980.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

20/02/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั เลขที /  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองราย จ.เชียงราย

6,287.32 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

6,287.32 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั

20/02/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

16,950.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 16,950.00 มณฑลการช่าง

20/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

45,505.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

20/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

20/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

20/02/2013 ขออนุญาตจดัซือเสือกีฬา จากร้าน Anna Design  

ทีอยู่  หมู่  สันโคง้หลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 

 จาํนวน  รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้าน ANNA DESIGN 9,000.00 ร้าน ANNA DESIGN

20/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 16,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 16,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 779.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

779.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  

รายการ

2,250.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,250.00 เพาเวอร์ ปริน

21/02/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ตาํบลท่าสาย อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงรายซ่อมแซมครุภณัฑห์มายเลข 

01.21.062/49

1,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

21/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

3,990.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

21/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์พร้อมติดตงั 4,650.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,650.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,190.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

2,190.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

21/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 25,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

21/02/2013 จา้ง หจก.เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย /  หมู่  

ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนอุปกรณ์เครืองถ่ายเอกสาร  รายการ 

มรช. . . /

3,210.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็น

เตอร์

3,210.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็นเตอร์ 

เชียงราย

21/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,757.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,757.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/02/2013 จา้ง ร้านดอกไมเ้ชียงราย เกรทโรส ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัพุ่มดอกไม ้  พุ่ม

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 2,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจาก 

บบจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน สาขาเชียงราย จาํนวน 

 รายการ

10,011.00 ตกลงราคา บริษทัหา้งสรรพสินคา้โร

บินสัน

สาขาเชียงราย

10,011.00 บริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสั

น

สาขาเชียงราย

22/02/2013 จดัจา้งทาํแผงกนัหอ้งอลูมิเนียมรองรับการจดัสถานที

สอบแก่นกัศึกษา

ยอ่มยา  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

80,000.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 80,000.00 นายแกว้  ยอ่มยา

22/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 37,090.00 ตกลงราคา บริษทัหา้งสรรพสินคา้โร

บินสัน

สาขาเชียงราย

37,090.00 บริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสั

น

สาขาเชียงราย

22/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

3,490.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

3,490.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

22/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 8,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

22/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 9,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 9,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย

22/02/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,800.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

3,800.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

22/02/2013 ขอจา้งร้านพู่กนัหลวง / -  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ทาํป้ายอกัษรไมฉ้ลุ รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านพู่กนัหลวง 6,000.00 ร้านพู่กนัหลวง

22/02/2013 ขอซือวสัดุในการจดัอบรม  รายการ 1,450.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภณัฑ์ 1,450.00 ร้านอุดมภณัฑ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,490.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,490.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/02/2013 ขอจา้งร้านเทพธนกิจการยาง  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ต่ออาย ุพร.บ.รถตู ้

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เลขทะเบียน  ม-  เ  

จาํนวน  รายการ

1,182.35 ตกลงราคา ร้านเทพธนกิจการยาง 1,182.35 ร้านเทพธนกิจการยาง

22/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 20,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

22/02/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้สอบ จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารกอ็ปปีเซนตเ์ตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

4,312.50 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

4,312.50 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

22/02/2013 ขอจา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ถ.พหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

17,704.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 17,704.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 15,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

22/02/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,900.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,900.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/02/2013 ขอจา้งร้านเทพธนกิจการยาง  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ตรวจสภาพรถตู ้คณะอุตฯ 

เลขทะเบียน ม-  เชียงราย  จาํนวน  รายการ

200.00 ตกลงราคา ร้านเทพธนกิจการยาง 200.00 ร้านเทพธนกิจการยาง

22/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,757.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 2,757.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

22/02/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑเ์ครืองเสียงมิตตไฟยหีอ้เอเ

จจาํนวน

4,790.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

4,790.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  ก.พ. 

65,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

64,955.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/02/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,535.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,535.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/02/2013 จา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน /  ม.  ต.ท่าสุด อ.เมือง 

จ.เชียงรายยา้ยม่านปรับแสง

1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 1,600.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

22/02/2013 จา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน /  ม.  ต.ท่าสุด  อ.เมือง 

จ.เชียงรายติดตงัผา้ม่านจาํนวน  ชุด

8,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 8,500.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

22/02/2013 จดัซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย 4,500.00 ดี.บี ซัพพลาย

22/02/2013 จดัซือวสัดุ (วตัถุดิบยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 21,790.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 21,790.00 ร้านตงฮวัโอสถ

23/02/2013 ขอจา้งร้านไดเร็กส์ /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินเอกสาร จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 4,500.00 ร้านไดเร็กส์

23/02/2013 จา้งร้าน ดี.บี ซัพพลาย  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ติดตงัระบบ Network  24 จุด

19,200.00 ตกลงราคา ดี.บี ซัพพลาย 19,200.00 ดี.บี ซัพพลาย

23/02/2013 ขอจา้งนางณิชสากร ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

1,099.95 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 1,099.95 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

23/02/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,556.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,500.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

23/02/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 7,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/02/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 24,765.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันครเชีย

งรายทวีศกัดิวสัดุ-คอนกรี

ต

24,765.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันครเชียงราย

ทวีศกัดิวสัดุ-คอนกรีต

24/02/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากบา้นเอกสารกอ็ปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,755.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

3,755.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

24/02/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 7,500.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

7,500.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

24/02/2013 จา้ง นายพิทษพ์งษ ์เตม็ใจ /  หมู่  ต.แม่ใส อ.เมือง 

จ.พะเยา จดัการแสดงพิธีเปิด - ปิด กีฬาระหว่างคณะ

5,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 5,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

24/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 10,749.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,749.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

24/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 10,176.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,176.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

24/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,500.00 ตกลงราคา นางกมลลกัษณ์ โพธิพ่วง 12,500.00 นางกมลลกัษณ์ โพธิพ่วง

24/02/2013 ซือนาํแขง็  กระสอบ 1,800.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 1,800.00 ร้านตูบสิงห์

24/02/2013 จา้ง ร้านเทคโนปรินท ์ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสูจิบตัร  เล่ม

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,200.00 ร้านเทคโนปรินท์

24/02/2013 ซือนาํดืมจาํนวน  ถงั 880.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 880.00 ร้านตูบสิงห์

25/02/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.ลาํปางบรรณกิจพรินติ ง เลขที 

/ -  ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํสมุดรายงาน

51,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ลาํปางบรรณกิจพรินติ ง

51,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ลาํปางบรรณกิจพรินติ ง

25/02/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/02/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

2,900.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

25/02/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 800.00 ส.เจริญทรัพย์

25/02/2013 ขอจา้งร้านส.เจริญทรัพย ์เลขที  หมู่  ต.สันทราย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตงัสายสัญญาณ UTP จาํนวน  

งาน

7,200.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 7,200.00 ส.เจริญทรัพย์

26/02/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,945.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,945.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 ซ่อมแซมและยา้ยเครืองปรับอากาศ จาํนวน  เครือง 

โดย ร้านเอส พี อีเลคทริก /  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

30,816.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 30,816.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

26/02/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 ขอจา้ง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  หมู่  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงประตูกระจกบานสวิง จาํนวน  บาน

12,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

12,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

26/02/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 730.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

730.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 จอซือวสัดุ  รายการ 600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ    จาํนวน        รายการ 6,023.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,023.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 ซือครุภณัฑตู์ค้วบคุมเครืองสูบนาํพร้อมติดตงัจาํนวน 

 รายการ

19,765.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

19,765.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

26/02/2013 จา้งพิมพส์ติกเกอร์ซีทรูพร้อมติดตงั โดยร้านดินสอสี 

เลขที /  หมุ่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6,510.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 6,510.00 ร้านดินสอสี

26/02/2013 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการพฒันาชุดโครงการวิจยั 

จากร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์  

อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 

3,900.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,900.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

26/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,105.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,105.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน   รายการ 6,473.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,473.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/02/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 18,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

18,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

26/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 6,770.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

6,770.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

27/02/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

14,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 14,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

27/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,862.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 12,862.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/02/2013 ถ่ายเอกสารสีการดาํเนินงานโครงการอนุรักษม์รดกวั

ฒนธรรมฯโดยร้านพตัเตอร์ก๊อปปีโฮม

/ หมู่ ต.บา้นดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย

4,300.00 ตกลงราคา พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม 4,300.00 พตัเตอร์ ก๊อปปีโฮม

27/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 950.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 950.00 เค แอล บี ซัพพลาย

27/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,260.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

3,260.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

27/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย

27/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 16,710.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

16,710.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

27/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 6,000.00 ร้านสายณัท์

27/02/2013 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 32,950.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

32,950.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

27/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ (ตลบัหมึก) จาํนวน  ตลบั 2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/02/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,498.75 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 3,498.75 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

27/02/2013 จา้งร้านเชียรโฆษณา /  ม.  หนองบวั ต.รอบเวียง 

อ.เมือง 

จ.เชียงรายทาํป้ายสแตนเลสกดักรดลงสีจาํนวน  ป้าย

4,800.00 ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา 4,800.00 ร้านเชียรโฆษณา

27/02/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,996.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,996.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/02/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/02/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 5,642.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,642.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/02/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย 

ดาํเนินการแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง

222.56 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

222.56 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

28/02/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 1,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารเดือนกุมภาพนั

ธ์

490.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

490.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร  รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

28/02/2013 จา้งร้าน เค แอล บี ซัพพลาย เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิล ขนาด 

. * .  ม. และจดัทาํสติกเกอร์ ขนาด *  ซม.

9,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 9,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย

28/02/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 

2556

250.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

250.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุญาตจา้ง นายสุวิชชา มนสัโก เลขที /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ 

ม.ผ่านสือวิทย ุ จาํนวน  เดือน พ.ย. - ส.ค.

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

28/02/2013 จา้งร้านเอก๊อปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/02/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 6,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

28/02/2013 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 23,600.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 23,600.00 เค แอล บี ซัพพลาย

28/02/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

28/02/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,930.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,930.00 เค แอล บี ซัพพลาย

28/02/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 

 จาํนวน  รายการ

2,635.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,635.00 ร้านธนาทรัพย์

28/02/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,140.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,140.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,800.00 ตกลงราคา ศูนยผ์ลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิ

กส์

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงร

าย

4,800.00 ศูนยผ์ลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน  

กุมภาพนัธ์ 

425.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

425.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ซือหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือชีวจิต 

เดือนกุมภาพนัธ์

360.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

360.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

กุมภาพนัธ์ 

420.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

420.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/02/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 46,800.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 46,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย

28/02/2013 ขอจดัชือ หนงัสือพิมพ ์เดือน กุมภาพนัธ์   

จาํนวน  รายการ

1,070.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,070.00 ร้านธนาทรัพย์

28/02/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟมอ์ินเตอร์แอนดเ์ชอร์วิส  

ม. ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดย

สารประจาํเดือน

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

28/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ  รายการ 3,675.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์ 3,675.00 นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์

28/02/2013 จา้ง หจก.แสนภูธร กรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

28/02/2013 จดัซือครุภณัฑก์ารศึกษา จาํนวน  รายการ 69,200.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

69,200.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั

28/02/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

28/02/2013 จดัจา้งทาํแผ่นภาพติดโฟมบอร์ด จาํนวน  รายการ 

จากบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั บา้นเลขที / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

19,336.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

19,336.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

28/02/2013 ขอจดัซือวารสาร หนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 

 จาํนวน  รายการ

640.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

640.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  

รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 500.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

28/02/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 1,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

28/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร      รายการ

6,900.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,900.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/02/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 

705.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 705.00 ร้านธนาทรัพย์

28/02/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย สายชลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

7,880.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 7,880.00 สายชลการช่าง

28/02/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

14,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 14,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/02/2013 จะจา้งบริษทัสันติภาพแพค็พรินทจ์าํกดัเลขที -

ต.วดัเกตอ.เมืองจ.เชียงใหม่พิมพว์ารสารภาษาองักฤษ

90,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

90,000.00 บริษทั สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

28/02/2013 จดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ประจาํเดือน กุมภาพนัธ์ 

 จาํนวน  รายการ

4,975.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,975.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,016.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,016.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

28/02/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,971.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/02/2013 ขอจดัซือวสัดุ  รายการ 4,855.00 ตกลงราคา นางยพุิน วงศว์ุฒิ 4,855.00 นางยพุิน วงศว์ุฒิ

28/02/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯ บนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

28/02/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 2,870.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

2,870.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

28/02/2013 จา้งคุณ ฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,384.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,384.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/02/2013 จา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,600.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,600.00 ร้านโมโนคอม

28/02/2013 ขออนุญาตจา้ง บริษทัคอมฟอร์ม (เชียงใหม่) จาํกดั 

เลขที  ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํใบเสร็จรับเงิน จาํนวน  งาน

48,200.00 ตกลงราคา บริษทั คอมฟอร์ม 

(เชียงใหม่) จาํกดั

48,200.00 บริษทั คอมฟอร์ม (เชียงใหม่) 

จาํกดั

28/02/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

01/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,153.00 ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์

ซายน์ จาํกดั

10,153.00 บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ 

จาํกดั

01/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพือนพรรณเซอวิส /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมและยา้ยลางครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ

9,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 9,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

01/03/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 25,573.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

สโตร์เฮา้ส์ อินเตอร์เทรด

24,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สโตร์เฮา้ส์ 

อินเตอร์เทรด

01/03/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 1,960.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,960.00 ร้านธนาทรัพย์

01/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/03/2013 จดัซือครุภณัฑก์ารศึกษา จาํนวน  รายการ 20,790.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

20,790.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/03/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,690.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,690.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/03/2013 จดัจา้งทาสีฝ้าเพดานและผนงัปูน จาํนวน  รายการ 

จากนายแกว้ ยอ่มยา บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

11,850.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 11,850.00 นายแกว้  ยอ่มยา

01/03/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทศับริเวณมหาวิทยาลยัร

าชภฏัเชียงราย

24,970.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

24,970.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

01/03/2013 ขอจา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

พิมพห์นงัสือ  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

30,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

01/03/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จาก 

บา้นเอกสารกอ็ปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,955.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

3,955.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

01/03/2013 ขออนุญาตจา้งบริษทั เชียงใหม่ลา้นนา เซอร์วิส จาํกดั 

ซ่อมลิฟตโ์ดยสาร จาํนวน  งาน

7,704.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ลา้นนา 

เซอร์วิส จาํกดั

7,704.00 บริษทั เชียงใหม่ลา้นนา 

เซอร์วิส จาํกดั

01/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที  ก.พ.-  มี.ค. 

75,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

64,968.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 230.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

230.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 11,957.25 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค 

ซายน์ เอน็

11,957.25 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค ซายน์ 

เอน็

01/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/03/2013 ขอจา้งร้านนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

4,776.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 4,776.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

01/03/2013 ขออนุญาตจา้งนิตยสารชีวา เลขที  หมู่  ต.แม่ยาว 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯรายปักษป์ระจาํเดือน 

ม.ค. -ก.พ.  จาํนวน  ครัง

30,000.00 ตกลงราคา ไลค ์@ ชีวา 30,000.00 ไลค ์@ ชีวา

01/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/03/2013 จา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน /  ม.  ต.ท่าสุด อ.เมือง 

จ.เชียงรายยา้ยม่านปรับแสง

1,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 1,600.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

01/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่   อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

01/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

10,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ 58,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

58,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/03/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนต ์จาํนวน  

คนั โดย บริษทัไทยประกนัภยั เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

4,783.97 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

4,783.97 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

01/03/2013 จดัซือวสัดุ   รายการ 703.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

703.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,700.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 5,700.00 ร้านตงฮวัโอสถ

02/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

02/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร จากร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,500.00 ร้านสายไหม

02/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

8,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

02/03/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

5,000.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 5,000.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

03/03/2013 ขออนุญาตซือเครืองทาํลายเอกสาร จาํนวน  เครือง 14,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

03/03/2013 ขออนุมติัจา้ง ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  ม.  

บา้นดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง

1,540.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,540.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

04/03/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปริน  เลขที /   หมู่     

ตาํบลรอบเวียง    อาํเภอเมือง    จงัหวดัเชียงราย   

  ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์     

5,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 5,000.00 เพาเวอร์ ปริน

04/03/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

5,000.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,690.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,690.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

04/03/2013 ขอจา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร ทีอยู ่  หมู่ที  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํเอกสาร จาํนวน  

รายการ

20,789.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 20,789.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

04/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

5,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

04/03/2013 จา้งทาํวารสาร  ปี ทูบีฯ มรช. จากร้าน ชอบพิมพ ์

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

12,947.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ชอบพิมพ์

12,947.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชอบพิมพ์

04/03/2013 จา้งร้านสายชลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองรถตูท้ะเบียน 

นข  ชร

1,350.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 1,350.00 สายชลการช่าง

04/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนนวน  รายการ 17,282.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 17,282.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

04/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้  

/   หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํบตัร 

เขา้-ออก จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

04/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 7,400.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

7,400.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

04/03/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  ม.  

บา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํตรายาง

360.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 360.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

04/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,564.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,564.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/03/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  หมู่  ต.นางแล  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

04/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 13,600.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 13,600.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

04/03/2013 จา้งประชาสัมพนัธ์ของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ น่าน 

ในนิตยสาร Hi น่าน  ธนัวคม  - กนัยายน 

50,000.00 ตกลงราคา นิตยสาร Hi น่าน 5,000.00 นิตยสาร Hi น่าน

04/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 17,812.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

17,812.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

04/03/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์   จาํนวน  รายการ

14,337.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

14,337.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 23,850.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 23,850.00 เค แอล บี ซัพพลาย

04/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 13,750.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 13,750.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/03/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 2,290.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,290.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ 27,500.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

27,500.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

05/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 960.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

960.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

05/03/2013 จดัซือนาํมนั จาํนวน  รายการ 420.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

420.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 10,191.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,191.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/03/2013 ขออนุญาตจา้งทาํตรายาง จากร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 2,000.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/03/2013 จา้งนายพฒั  ดอนลาว  เลขที  /  หมู่ที  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ปรับปรุงประตูมว้น อาคาร  ชนั  

มร.รช.

2,700.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 2,700.00 นายพฒั ดอนลาว

05/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 42,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

42,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

05/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 35,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

35,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

05/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,823.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

9,823.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

05/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,120.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

10,120.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

05/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จาํนวน    รายการ 1,080.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งเรือง 

ไลทติ์ ง

1,080.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งเรือง 

ไลทติ์ ง

05/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,780.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,780.00 ร้านสายไหม

06/03/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 6,461.00 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท 

จาํกดั

6,461.00 บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั

06/03/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

5,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,380.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 8,380.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

06/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านเชียงรายซอคเกอร์ 

เลขที  ถ.ธนาลยั อ.เมือง จ.เชียงราย

3,270.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 3,270.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/03/2013 ซือวสัดุ     รายการ 4,345.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,345.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 5,071.80 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมต 

จาํกดั

5,071.80 บริษทั ไบโอจีโนเมต จาํกดั

06/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

83,218.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

83,218.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,075.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 6,075.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

06/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน วิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด ์

ปรินทติ์ ง เลขที /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายชือติดโต๊ะทาํงาน  จาํนวน  ชุด

12,850.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

12,850.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

06/03/2013 ขอจา้งร้าน วิว วาย กราฟฟิค ดีไซด ์แอนด ์ปรินติ ง 

/  ม.  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จดัทาํรายงานประจาํปี 

  รายการ

29,960.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

29,960.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

06/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 294.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

294.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,280.00 ตกลงราคา บริษทั เร็นโทคิล 

อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั

4,280.00 บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั

06/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

5,160.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,160.00 ร้านสายไหม

06/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 8,400.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 8,400.00 เค แอล บี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/03/2013 จา้งร้านบีโอโฆษณา เลขที /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ติดตงัสนามฟุตบอลแล

ะติดตงัอาคารศูนยป์ระชุม

720.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 720.00 ร้านบีโอโฆษณา

06/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,430.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,430.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 41,245.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

41,245.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

06/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 15,960.00 ตกลงราคา ร้านจิ นการคา้ 15,960.00 ร้านจิ นการคา้

06/03/2013 ขอญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,636.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,636.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

06/03/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.เพอเฟ็ค เน็ทเวิค แอนด ์ซัพพลาย 

เลขที  หมู่  ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัสายใยแกว้นาํแสง

48,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

48,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค

06/03/2013 จา้ง  หจก.เทคโนคอม  ถ.เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ซ่อมกลอ้ง Sony DVR-SR100  

หมายเลขครุภณัฑ ์มรช. . . . /

2,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

2,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

06/03/2013 ขอซือถว้ยรางวลั    รายการ 18,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 18,400.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,955.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,955.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/03/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปริน ทีอยู ่ /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,500.00 เพาเวอร์ ปริน

07/03/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 24,123.00 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท 

จาํกดั

24,123.00 บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั

07/03/2013 ขออนุญาตจดัจา้งทาํป้าย 

พิธีลงนามความร่วมมือดา้นวิชาการ จาก 

ร้านป้ายนางแล  ม.  ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย

500.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 500.00 ร้านป้ายนางแล

07/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 10,420.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 10,420.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

07/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 8,668.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,668.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 3,070.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

3,070.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

07/03/2013 ขอซือวสัดุกีฬา  รายการ 4,410.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

4,410.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

07/03/2013 ขอซือชุดแข่งขนักีฬา    รายการ 13,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 13,500.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,869.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,869.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

07/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ-แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน   

รายการ

13,800.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

13,800.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

08/03/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์พร้อมค่าแรง  จาํนวน  

รายการ  โดยจา้ง บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั  

/ -  ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย 

14,445.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

14,445.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

08/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม สัปดาห์ที  

ระหว่างวนัที -  มี.ค. 

65,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

64,990.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

9,500.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

08/03/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิสเลขที /  ม. 

 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนวสัดุเครืองปรับอากาศ  หมายเลขครุภณัฑ ์

รภ.ชร. . .

1,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

08/03/2013 จา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ  เลขที  หมู่  ต.หว้ยสัก 

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ปรับปรุงสาํนกังานกองอาคาร

30,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 704.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

704.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/03/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 14,140.00 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั

14,140.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั

08/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายสติกเกอร์ จาํนวน  รายการ

30,668.50 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

30,668.50 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

08/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,950.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,950.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

08/03/2013 ขอซือนิตยสารต่างประเทศรายปี จาํนวน  รายการ 6,540.00 ตกลงราคา บริษทั แมกกาซีน 

อินเตอร์เนชนัแนล 

(ประเทศไทย)  จาํกดั

6,540.00 บริษทั แมกกาซีน 

อินเตอร์เนชนัแนล 

(ประเทศไทย)  จาํกดั

08/03/2013 ขอจา้ง ร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ถนนพหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

2,729.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,729.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

08/03/2013 ขอจา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์  ถ.พหลโยธิน 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินและติดตงัสติกเกอร์ซีทรู  รายการ

11,172.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

11,172.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

08/03/2013 จา้งทาํแผ่นพบั จาํนวน  รายการ จากร้านเมเจอร์ 

มีเดีย เลขที /  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 15,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

08/03/2013 จา้ง ร้านจาํนงค ์ การช่าง   ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ทาํตรายางจาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 600.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

08/03/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,620.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,620.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

9,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 14,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

08/03/2013 ขอจา้งนางฉัตรประภา  เตชะอิง   ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 10,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

08/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์     รายการ 7,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 7,400.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

08/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,670.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 21,670.00 ร้านวสันตว์สัดุ

08/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,410.26 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,410.26 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

08/03/2013 จา้งร้านเอ ก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

1,295.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,295.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

08/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 1,000.00 ร้านโชคประสิทธิ

08/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน  เชียงรายโซล่าร์เซลล ์ เลขที  

/  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ติดตงัเสารับ-ส่ง 

วิทย ุ จาํนวน    ตน้

21,520.00 ตกลงราคา เชียงรายโซล่าร์เซลล์ 21,520.00 เชียงรายโซล่าร์เซลล์

08/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,262.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,262.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์ากร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 

 ถ.รัตนาเขต อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 800.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

09/03/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  เลขที /  หมู่    

ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ จาํนวน    เครือง

3,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ  รายการ 3,591.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,591.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/03/2013 ขออนุญาตจา้ง ร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย เลขที  

หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํวารสารร่มกาสะลอง จาํนวน  งาน

4,500.00 ตกลงราคา จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย 4,500.00 จี. วาย ดีไซน์ เชียงราย

09/03/2013 จา้ง นายพิทกัษพ์งษ ์  เตม็ใจ  ต.แม่ใส อ.เมือง 

จ.พะเยา  การแสดงพิธีเปิดโครงการราชภฏัพลงัสิงห์  

จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 3,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

09/03/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

6,407.16 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

6,407.16 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั

09/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร   ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

955.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 955.00 ร้านสายไหม

10/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,694.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,694.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 26,480.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

26,480.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

10/03/2013 จา้งโรงพิมพพ์ิมพน์านา  ซ.  ถ.ชา้งเผือก อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ ทาํวารสารบณัฑิตศึกษา จาํนวน  เล่ม

30,000.00 ตกลงราคา โรงพิมพ ์พิมพน์านา 30,000.00 โรงพิมพ ์พิมพน์านา

10/03/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูลบ่อเกรอะหอ้งประชุมสุพรรณิ

การ์

4,000.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,000.00 นายสมาน  ปันตนั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10/03/2013 จา้งคุณฉตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,073.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,073.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

10/03/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

6,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 6,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

10/03/2013 ขอจา้งนายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ /  หมุ่  ต.แม่ใส 

อ.เมือง จ.พะเยา 

เหมาการแสดงพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนักีฬา   

20,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 20,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

10/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต 7,000.00 ร้านภรนิรมิต

10/03/2013 ขอซือนาํแขง็ 2,800.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 2,060.00 ร้านตูบสิงห์

10/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

11/03/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 19,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

19,500.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา มยัเซรามิคหนา้จวนผูว้่าล

◌ํ าปาง

9,500.00 มยัเซรามิคหนา้จวนผูว้่าลาํปาง

11/03/2013 จดัซือวสัดุ(ดอกไม)้จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

10,000.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

11/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 99,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

99,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

11/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

11/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 14,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 14,300.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

11/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,540.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,540.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/03/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,691.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

3,691.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 619.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

619.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/03/2013 ขอเติมก๊าซอเซทิลีน จากร้าน หจก.วิรัชออ็กซิเจน  

หมู่  ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชีงราย

3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

11/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,610.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,610.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,120.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

2,120.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

11/03/2013 วสัดุจาํนวน  รายการ 6,055.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

6,055.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,345.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

6,345.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

11/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/03/2013 ขอจดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,000.17 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

1,000.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,465.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,465.90 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

11/03/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,540.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

2,540.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/03/2013 วสัดุจาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

5,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

11/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

11/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

1,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

11/03/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 6,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

6,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

11/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,180.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 3,180.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

11/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,980.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,980.00 ร้านสายไหม

11/03/2013 ขอจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ ทีอยู ่ /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํดอกไม ้จาํนวน  รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 9,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

12/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

12/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,565.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,565.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,384.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

4,384.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

12/03/2013 จา้งเหมานางสาวชนกมล  เรือนทอน   ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซักชุดทีนอนผา้ห่มและปลอกหมอน

4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ    รายการ 889.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

889.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 536.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

536.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,045.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,045.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,763.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,763.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

7,080.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 7,080.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

12/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 40,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 15,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 30,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 1,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

12/03/2013 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา ทีอยู ่  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

873.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 873.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

12/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 14,640.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 14,640.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์

12/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,300.00 ตกลงราคา นางสาวพุทธวลัย ์ สานศรี 6,300.00 นางสาวพุทธวลัย ์ สานศรี

12/03/2013 เปลียนยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย หจก 

เอส.เค.ยางยนตเ์ชียงราย เลขที / -   ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

77,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

77,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

12/03/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

เลขที  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

42,035.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 42,035.00 มณฑลการช่าง

12/03/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,240.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 3,240.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

12/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

49,249.38 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/03/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนินการปรับปรุงแปลงปลูกดอกไมภ้ายในสวนสมเ

ดจ็ฯ

13,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

13,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

12/03/2013 จา้งรัานพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย จดัทาํคู่มือ  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/03/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ ตงัอยูเ่ลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสารประชาสัมพนัธ์   

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/03/2013 ขอจดัวือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,300.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,300.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,498.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

9,498.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

2,850.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

12/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 3,000.00 นางสายทอง จายดา

12/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

1,250.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,250.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

6,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 40,379.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

40,379.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

13/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

13,500.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

13/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,680.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,680.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่อมแซมครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

จาํนวน  รายการ แนบหมายเลขครุภณัฑด์า้นหลงั

37,745.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 37,745.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

13/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 55,551.90 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

55,551.90 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

13/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,396.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

24,396.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,800.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 3,800.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

13/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,750.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,750.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 15,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/03/2013 จา้งร้าน เอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,680.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 4,680.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

13/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,440.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

10,440.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

13/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 11,440.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

11,440.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

13/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,650.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

4,650.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

13/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,915.50 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

49,915.50 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

13/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 

(โรงอาหารโรงเรียนสาธิต)

850.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 850.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

13/03/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 39,960.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 39,960.00 เค แอล บี ซัพพลาย

13/03/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 5,590.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 5,590.00 โยคอมพิวเตอร์

13/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,182.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

4,182.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

14/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,945.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,945.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/03/2013 จา้งร้าน บี พี สกรีน  ม.  ถ.เชียงราย-เวียงชยั 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล

1,600.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรีน 1,600.00 ร้านบี.พี. สกรีน

14/03/2013 จา้งเหมา นายศราวุฒิ  เวียงลอ  ม.  ต.หยว่น 

อ.เชียงคาํ จ.พะเยา 

ทาํความสะอาดเตน้ทน์อนของการจดักิจกรรมค่ายดรา

ศาสตร์

7,500.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ 7,500.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ

14/03/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 4,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

14/03/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 5,390.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,390.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,096.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

8,096.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 36,851.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

36,851.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 14,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

14,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

14/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

1,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,998.20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/03/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ ตงัอยูเ่ลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/03/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

497.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 497.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/03/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม เลขที  /  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

จดัทาํเอกสารตาํรับอาหารพืนบา้น  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

14/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

4,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

15/03/2013 ขออนุญาตจา้งนายพีระยทุธ  แกว้กิริยา  /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง 

จาํนวน  รายการ

480.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 480.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

15/03/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 3,890.52 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

3,636.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 10,165.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 10,165.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 43,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

43,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

15/03/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารหนงัสือแจง้บณัฑิต

3,703.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,703.00 ร้านโมโนคอม

15/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,550.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,550.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 19,500.00 ตกลงราคา บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

19,500.00 บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

15/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ 4,990.00 ร้านสุขใจ

15/03/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายไผ่งาม   หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย รือป้ายและทาสีป้ายชือหน่วยงาน  

งาน

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 1,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

15/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมครุภณัฑ ์ 

จาํนวน   รายการ

3,680.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,680.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

15/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัด-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,270.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

4,270.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/03/2013 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา ทีอยูเ่ลขที  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

987.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 987.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/03/2013 ขอจา้งร้านเมเจอร์ มีเดีย เลขที /  ถ.สันโคง้นอ้ย 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 15,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

15/03/2013 ขอจา้งวี.ซี.เครืองเยน็ /  ม.  เกาะทอง ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ

2,900.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ 2,900.00 ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็

15/03/2013 ขอจา้ง วี.ซี.เครืองเยน็ /  ม.  เกาะทอง ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ

1,750.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ 1,750.00 ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็

15/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,460.55 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 1,460.55 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

15/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 12,474.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

12,474.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

15/03/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน     รายการ 5,068.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,068.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/03/2013 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว  เลขที    หมู่ที   

ต.ดอยงาม  อ.พาน  จ.เชียงราย 

ปรับปรุงระบบไฟถนนภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

91,934.50 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 91,934.50 นายแกว้มา  รวดเร็ว

15/03/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน          รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,790.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 10,790.00 เค แอล บี ซัพพลาย

15/03/2013 ถ่ายเอกสารคลืนวิจยั จากร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์ 

 ม.  ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 

2,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 2,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

15/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,790.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 9,790.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 15,000.00 นางสายทอง จายดา

15/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 21,200.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

21,200.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

15/03/2013 ขอจดัซือชุดกลอ้งวงจรปิด จาํนวน  ชุด 34,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 34,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

15/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 11,952.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

11,952.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

16/03/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร ◌์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 5,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/03/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร ◌์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,200.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,968.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 49,968.00 ร้านสินไพศาล

16/03/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร ◌์เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,500.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 47,750.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 47,750.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

16/03/2013 จา้งซักอบรีด จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  อาซอง /  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,525.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,525.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

17/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,940.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 6,940.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

17/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

1,550.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,550.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

18/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,252.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,252.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/03/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 14,000.00 ร้านสายณัท์

18/03/2013 จา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

847.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

847.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

18/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 30,000.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

18/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตงัสาย LAN 

กลอ้งวงจรปิด  จาํนวน  งาน

2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

18/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,827.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

13,827.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

18/03/2013 จา้ง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  หมู่  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมหอ้งเรียนอาคารเรียนรวม  (ตึก  ชนั)

9,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

9,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

18/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,995.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,995.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,965.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,965.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

18/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

14,990.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 14,990.00 ร้านสายไหม

18/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

19,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

19/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/03/2013 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองกรองเครืองและบาํรุงรัก

ษายานพาหนะ(รถยนตมิ์นิบสั)

จา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก  อ.เมือง  

จ.เชียงราย

6,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 6,610.00 มณฑลการช่าง

19/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,230.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,230.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/03/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /   

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมและเปลียนอะไหล่เครืองปรับอากาศ

1,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

19/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,500.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/03/2013 จา้ง หจก เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  เปลียนตลบัหมึกเครืองพิมพ์

660.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

660.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

19/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 72,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 72,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

19/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 995.00 ตกลงราคา มูลนิธิ การแพทยพ์ืนบา้น 995.00 มูลนิธิ การแพทยพ์ืนบา้น

19/03/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

19/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์ากร้านสบายอินเตอร์เน็ตแล

ะการคา้

จาํนวน  รายการ

4,540.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,540.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ม่านปรับแสงใบ PVC  

จาํนวน   รายการ

24,950.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 24,950.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์ากร้านสบายอินเตอร์เน็ตแล

ะการคา้

จาํนวน  รายการ

4,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,559.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,559.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/03/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑชุ์ดไมโครโฟน 

จาํนวน ชุด

3,580.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

3,580.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

19/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,650.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 25,650.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

19/03/2013 ขอจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมเครืองพิมพค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  เครือง

660.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

660.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

19/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/03/2013 จา้งร้านเพือนพรรณ เลขที /  หมู่    ต.ท่าสาย  

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการลา้ง 

และติดตงัเครืองปรับอากาศ

4,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 4,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

19/03/2013 ขออนุมติัจา้งโครงการงานบริการสือสิงพิมพ ์เลขที  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายภาพบณัพิตพร้อมอพัโหลดไฟลภ์าพนกัศึกษา

69,440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

69,440.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 12,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

20/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่   อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร     รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/03/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

2,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

20/03/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑเ์ครืองพิมพเ์อกสาร 7,980.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

7,980.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/03/2013 จดัจา้งทาํกรอบรูปพร้อมรูปภาพโฟโต ้จาํนวน  

รายการ จา้งบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

25,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

25,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

20/03/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  /  หมู่  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  

(  -  มี.ค.)

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

20/03/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 18,194.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

18,194.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/03/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  หมู่  

ตาํลบบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

600.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

600.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

20/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 12,500.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

12,500.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

20/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑเ์ครืองฟอกอากาศ  จาํนวน    

เครือง

87,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

87,000.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

20/03/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  ชุด

19,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 19,400.00 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

20/03/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้สอบ จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6,911.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

6,911.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

20/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 330.00 ตกลงราคา บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั

330.00 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั

20/03/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปลิ น /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 1,000.00 เพาเวอร์ ปริน

20/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/03/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร(ขอ้สอบ) จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซนเตอร์ เลขที /  หมู่ 

 ตาํบลบา้นดู่ อ.เมือง จงัหวดัเชียงราย

880.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

880.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

20/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์ากร้านสบายอินเตอร์เน็ตแล

ะการคา้

จาํนวน  รายการ

5,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/03/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,209.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,209.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 9,143.00 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

9,143.00 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 32,260.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 32,260.00 เค แอล บี ซัพพลาย

20/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

14,400.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

14,400.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

21/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

3,600.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

21/03/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 7,015.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

7,015.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,020.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญั คาวา 

เคมิคอล ซัพพลาย

2,020.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั คาวา 

เคมิคอล ซัพพลาย

21/03/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ เลขที  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

1,250.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 1,250.00 นายนพดล สันธิ

22/03/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร ◌์เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร+พร้อมเขา้เล่ม 

จาํนวนน  รายการ

3,826.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,826.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

22/03/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 5,350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

5,350.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

22/03/2013 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง  /  ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายางจาํนวน  รายการ

1,140.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,140.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

22/03/2013 ซือวสัดุ    รายการ 498.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

498.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,529.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,529.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/03/2013 จา้งทาํใบปริญญาบตัร และใบรับรองคุณวุฒิจาํนวน  

รายการ โดยจา้งร้าน เอพีปริน เลขที /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

45,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 45,000.00 เอพีปริน

22/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

22/03/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  หมู่  ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

22/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

15,000.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

22/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 37,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 37,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

22/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองดืมและเครืองปรุง 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,991.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/03/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํสุมดคาํตอบจาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

22/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,570.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,570.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 1,000.00 ร้านตงฮวัโอสถ

22/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,400.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

71,026.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

71,026.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

22/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปริน เลขที /  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

77,825.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 77,825.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

23/03/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

590.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

590.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23/03/2013 ขอซือวสัดุดาํเนินโครงการ จาํนวน   รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

23/03/2013 ขอจา้งร้านคลิกนิก Computer Service 400 หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเครืองพิมพค์อมพิวเตอร์  เครือง

1,490.00 ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 

Service

1,490.00 ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 

Service

23/03/2013 จา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

23/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

23/03/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย สายชลการช่าง 

 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

21,250.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 21,250.00 สายชลการช่าง

23/03/2013 ขอจา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้ง  พีระยทุธ  แกว้กิริยา  เลขที /  ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,500.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 2,500.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

23/03/2013 ขออนุมติัจา้งร้านจีวาย ดีไซน์ เชียงราย  ทีอยู ่  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้าย

5,730.00 ตกลงราคา ร้าน จี วาย ดีไซน์ 

เชียงราย

5,730.00 ร้าน จี วาย ดีไซน์ เชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/03/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที  /  หมู่    

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสามแยกไฟแดง 

หนา้สาํนกังานอธิการบดี (เดิม )

18,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

18,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

24/03/2013 ขออนุญาตจา้ง ถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 4,500.00 ร้านสายไหม

24/03/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,000.00 ร้านสายไหม

24/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 28,358.21 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

28,358.21 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

25/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/03/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 99,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

99,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

25/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 35,090.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต 35,090.00 ร้านภรนิรมิต

25/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 64,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 64,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

25/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 7,600.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

7,600.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/03/2013 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,994.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

8,994.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/03/2013 จดัซือครุภณัฑก์ารศึกษา  จาํนวน  รายการ 88,965.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัประยง

คก์ลการ

88,965.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัประยงคก์ลก

าร

25/03/2013 ขอจดัซือและจดัหาวสัดุร้านปานตองเฟรมส์ จาํนวน  

ราย

280.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์ 280.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

25/03/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย สูบสิงปฏิกูล  รายการ

2,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 2,400.00 นายสมาน  ปันตนั

25/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,546.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 4,546.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

25/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,676.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

5,676.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/03/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (  - 

29)

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

25/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/03/2013 ขอซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .   ลิตร 500.10 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

26/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 6,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุโรงเรือน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 15,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

26/03/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 86,990.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

86,990.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/03/2013 ขอซือชุดกีฬา  จาํนวน    ชุด 3,000.00 ตกลงราคา นายสุธี โตยะวะนิช 3,000.00 นายสุธี โตยะวะนิช

26/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 69,727.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 69,727.00 ร้านทวีสินการเกษตร

26/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,920.00 ตกลงราคา บริษทั เวท็ แพลนเน็ท 

จาํกดั

7,920.00 บริษทั เวท็ แพลนเน็ท จาํกดั

26/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/03/2013 ขอซือยาเวชภณัฑ ์   รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 2,500.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

26/03/2013 จา้งทาํป้ายจาํนวน  รายการจากนายวชัรวงค ์

จนัตาสิงห์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา นายวชัรวงศ ์

จนัทร์ตาสิงห์

9,000.00 นายวชัรวงศ ์จนัทร์ตาสิงห์

26/03/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์พร้อมติดตงั 

จาํนวน  ชุด

12,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 12,500.00 เพาเวอร์ ปริน

26/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

29,980.08 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

26/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 29,000.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

29,000.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

26/03/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายและธงกีฬาพร้อมสกรีน 

จาํนวน  งาน

4,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,000.00 เพาเวอร์ ปริน

26/03/2013 ขอจา้งนางณิชกากร ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน    ชุด

9,000.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 9,000.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

26/03/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  ตวั 17,500.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 17,500.00 ส.เจริญทรัพย์

26/03/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 16,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

16,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์      รายการ 50,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 50,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

27/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน ส.เจริญทรัพย ์เลขที  หมู่ที  

ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายติดตงัสายใยแกว้นาํแสง

30,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 30,000.00 ส.เจริญทรัพย์

27/03/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย บริษทั เอสวีพี 

ออโตเ้ซล จาํกดั /  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

4,712.28 ตกลงราคา บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล 

จาํกดั

4,712.28 บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั

27/03/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับการเรียนการสอน 

และวสัดุสาํนกังานจาํนวน  รายการ

16,078.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 16,078.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

27/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,760.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,760.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ    รายการ 30,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

30,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/03/2013 จา้งร้าน เอพีปริน /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทาํสือสิงพิมพ ์จาํนวน  

รายการ

14,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 14,500.00 เอพีปริน

27/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,046.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,046.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/03/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  หมู่  

โครงการบา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน    ชุด

6,630.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 6,630.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

27/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,490.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 5,490.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

27/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

1,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 25,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

25,500.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

27/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 10,053.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,053.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/03/2013 ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  เครือง 

โดยจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

4,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 4,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

27/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,790.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,790.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/03/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 8,665.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,665.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,411.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,411.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและร้านคา้ 

เลขที /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

8,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

8,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/03/2013 จะจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้เลขที / ม.

ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่อมครุภณัฑจ์าํนวน รายกา

ร

10,830.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10,830.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/03/2013 จะขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 27,500.00 ตกลงราคา บริษทั ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค 

จาํกดั

27,500.00 บริษทั ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค 

จาํกดั

27/03/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 37,752.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 37,752.00 ไอเดียโซลูชนั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,980.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

7,980.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

27/03/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที  /  หมู่    

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดา้นหลงัอาคารสาํนกังานอธิ

การบดี

34,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

34,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

27/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,475.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,475.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

27/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน    ชิ น 15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

13,500.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

28/03/2013 ขออนุมติัจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสมาร์ททีแอนดเ์อน็อิน

เตอร์ปริน

พิมพใ์บขออนุมติัซือและใบเบิกวสัดุ

5,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

5,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

28/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,180.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,180.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

28/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 2,630.00 ตกลงราคา ขวญัชนก 2,630.00 ขวญัชนก

28/03/2013 จา้งร้าน พี.เอน็ ซัพพลาย เซอร์วิส  เลขที   หมู่    

ต.หว้ยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมเครืองถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภณัฑ ์

รภ.ชร. . .

4,150.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์

วิส

4,150.00 ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์วิส

28/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์

วิส

2,400.00 ร้านพี.เอน็.ซัพพลายเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจว การคา้ เลขที  ม  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 15,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

28/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 80,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

79,962.20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/03/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 49,500.00 ตกลงราคา บริษทั วีรสุ รีเทล จาํกดั 49,500.00 บริษทั วีรสุ รีเทล จาํกดั

28/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,499.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

2,499.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

28/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 7,200.00 ตกลงราคา บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

7,200.00 บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

28/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,435.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 21,435.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

28/03/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

85,484.00 ตกลงราคา บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป 

จาํกดั

85,484.00 บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป จาํกดั

28/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,122.20 ตกลงราคา บริษทั บริค  เซอร์วิส  

แอนด ์ ซัพพลาย  จาํกดั

10,122.20 บริษทั บริค  เซอร์วิส  แอนด ์ 

ซัพพลาย  จาํกดั

28/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,180.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัโรงงาน

มิลาโน

2,180.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัโรงงานมิลา

โน

28/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,525.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอเชียน

ฟาร์มาซูติคลั

3,525.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอเชียนฟาร์ม

าซูติคลั

28/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 2,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 4,419.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,419.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/03/2013 ขอจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง  ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

1,140.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,140.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

28/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 1,990.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/03/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ปรินและถ่ายเอกสาร  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 10,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

28/03/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 63,000.00 ตกลงราคา บริษทั วีรสุ รีเทล จาํกดั 63,000.00 บริษทั วีรสุ รีเทล จาํกดั

28/03/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 5,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

5,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

28/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,200.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

15,200.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/03/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 2,800.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

2,800.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

28/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,707.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,707.10 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

28/03/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง 4,900.00 ร้านธนากรการช่าง

28/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 11,970.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรืองดอกไม้ 11,970.00 ร้านดาวเรืองดอกไม้

28/03/2013 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,882.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,882.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

28/03/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

2,500.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 12,615.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,615.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/03/2013 เช่าชุดพร้อมแต่งหนา้ จาํนวน  รายการ 

จากนายศุภชยั ศรีธี เลขที  หมู่  ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 2,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

28/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 5,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

29/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,045.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,045.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/03/2013 ขอจดัซือวารสาร หนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนมีนาคม 

 จาํนวน  รายการ

660.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

660.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,050.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 1,050.00 นางสายทอง จายดา

29/03/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 5,760.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 5,760.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

29/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,450.00 ตกลงราคา นางปินนภา  อนนัต์ 2,450.00 นางปินนภา  อนนัต์

29/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา นางพิรุณ อินทรศวร 1,000.00 นางพิรุณ อินทรศวร

29/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 56,000.00 ตกลงราคา นายฐานพนัธ์  

วงศป์ารเมศ

56,000.00 นายฐานพนัธ์  วงศป์ารเมศ

29/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม ระหว่างวนัที 

-  มีนาคม 

45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

44,982.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ขออนุญาตจา้งศูนยบ์ริการมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

ทาํบตัรพนกังาน จาํนวน  รายการ

880.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

880.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/03/2013 จา้งร้านเทคโนปรินทฺ์ /ห  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 2,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

29/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน   

งาน

19,325.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 19,325.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,406.40 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

3,406.40 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

29/03/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

28,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 28,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

29/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/03/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/03/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพีระยทุธแกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายป้ายและสติกเกอร์อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 

จาํนวน  รายการ

35,000.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 35,000.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

29/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 21,000.00 ร้านสินไพศาล

29/03/2013 จา้งร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ /  หมู่  เกาะทอง 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ

1,750.00 ตกลงราคา ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็ 1,750.00 ร้าน วี.ซี.เครืองเยน็

29/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 660.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

660.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 12,830.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 12,830.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/03/2013 ชือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

10,000.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

29/03/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/03/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 27,000.00 ร้านสินไพศาล

29/03/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

4,031.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 4,031.00 ร้านโมโนคอม

29/03/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 595.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

595.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 23,150.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

23,150.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/03/2013 ขอจา้งร้าน ทรัพยรุ่์งเรือง  /   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

2,800.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 2,800.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

29/03/2013 จา้งโชคดีโทรศพัท ์ /  ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ซ่อมระบบตูส้าขาโทรศพัท ์  

รายการ

12,400.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 12,400.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

29/03/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

7,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 7,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

30/03/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,190.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

2,190.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/03/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,090.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,090.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/03/2013 จดัพิมพสู์จิบตัรโครงการเผยแพร่ศิลปกรรมไทยสู่ประ

ชาคมอาเซียนเวียดนาม

จาํกดั  ซอย  ถ.ชา้งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

50,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

31/03/2013 จา้ง หจก.แสนภูธร กรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

31/03/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดฌ์ซอร์วิส  

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยสารประจาํ เดือน มีนาคม 

2556

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,937.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,937.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

31/03/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 702.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 702.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

31/03/2013 ขออนุมีติซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมี

นาคม

485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

485.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/03/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,265.00 ร้านธนาทรัพย์

31/03/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมี

นาคม

550.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

550.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/03/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนมีนาคม 310.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

310.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/03/2013 จา้ง นาย นิพนธ์ เสนาเนียร ร้าน ไอเดีย ชอป 

ทีอยู่ / -  ม.  ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ณ 

อ.ฝาง

4,000.00 ตกลงราคา ร้านไอเดียชอ็ป 4,000.00 ร้านไอเดียชอ็ป

31/03/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนมีนาคม  

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์

31/03/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมี

นาคม

480.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

480.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/03/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน   รายการ 2,025.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,025.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/03/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,920.90 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/03/2013 จา้งนางสาวอรอนงค ์ แซ่ซ้ง    ม.   ต.แม่เปา  

อ.พญาแมง็ราย  จ.เชียงราย  

คียข์อ้มูลแบบประเมินการสอน

15,000.00 ตกลงราคา น.ส.อรอนงค ์ แซ่ซ้ง 15,000.00 น.ส.อรอนงค ์ แซ่ซ้ง

31/03/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,575.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,575.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

31/03/2013 ขอซือครุภณัฑ?ตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,762.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,762.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

31/03/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/03/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 6,074.30 ตกลงราคา บริษทั ควอลิเมด จาํกดั 6,074.30 บริษทั ควอลิเมด จาํกดั

31/03/2013 จดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ประจาํเดือน มีนาคม 

  จาํนวน  รายการ

5,225.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,225.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 10,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 10,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย

01/04/2013 จา้งร้านสายณัท ์ทีอยู ่  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ตดัชุดเครืองแบบ 

รปภ.พร้อมเครืองหมายและอุปกรณ์  จาํนวน    

รายการ

25,960.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 25,960.00 ร้านสายณัท์

01/04/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,950.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

01/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านบีโอโฆษณา  ทีอยู ่ /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายทาํป้ายไวนิล      รายการ

3,520.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 3,520.00 ร้านบีโอโฆษณา

01/04/2013 ซือหนงัสือพิมพ ์และวารสารประจาํเดือนมีนาคม 

 จาํนวน  รายการ

3,095.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,095.00 ร้านธนาทรัพย์

01/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,518.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,518.00 ร้านธนาทรัพย์

01/04/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(มี.ค. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

01/04/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์เดือน มีนาคม  จาํนวน  

รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,200.00 ร้านธนาทรัพย์

01/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 10,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

01/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,089.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,089.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/04/2013 ขอซือวสัดุ      รายการ 3,150.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 3,150.00 ร้านสายณัท์

01/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,998.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,998.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,040.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 1,040.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์

01/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 24,075.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

24,075.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

01/04/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

01/04/2013 ขอจา้ง นายสมาน  ปันตนั บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย สูบสิงปฎิกูล จาํนวน ลาํ

9,600.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 9,600.00 นายสมาน  ปันตนั

01/04/2013 ขอจา้ง นายสมาน  ปันตนั บา้นเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย สูบสิงปฎิกูล จาํนวน ลาํ

8,800.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 8,800.00 นายสมาน  ปันตนั

01/04/2013 ขอขอนุญาตจา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพว์ารสารร่มกาสะลองคาํ ฉบบัที  (ประจาํวนัที 

-  เม.ย. )

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

01/04/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,170.00 ร้านธนาทรัพย์

01/04/2013 ซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนมีนาคม   

จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  ฉบบั

1,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,160.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/04/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.โซล่าร์เซลล ์เชียงราย เลขที   

ม.  ถนนสนามบินแม่ฟ้าหลวง ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายจราจร จาํนวน   รายการ

31,450.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

31,450.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

01/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/04/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,690.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

3,690.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

01/04/2013 ขออนุญาตจา้ง บริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั เลขที  

/ -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสติกเกอร์    รายการ

910.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

910.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

01/04/2013 ชือวสัดุ  รายการ 3,800.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

3,800.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/04/2013 ซือวสัดุดาํเนินโครงการ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

1,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

02/04/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 310.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

310.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 17,800.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 17,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย

02/04/2013 ซือวสัดุจากกิจกรรมสหกรณ์ มร.ชม.เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,369.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

2,369.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/04/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,990.00 เค แอล บี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 19,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/04/2013 ขอจา้งร้านโปรชอฟก๊อปปี /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ปรินสีคู่มือ จาํนวน  เล่ม

8,000.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 8,000.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

02/04/2013 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 48,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 48,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

02/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,122.00 ตกลงราคา ร้านสมบติัการไฟฟ้า 9,122.00 ร้านสมบติัการไฟฟ้า

02/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 12,710.00 ตกลงราคา กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ม

หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรา

ย

12,710.00 กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้มหาวิ

ทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/04/2013 ขอจา้งร้าน แอนท ์ซีอาร์  ม.  ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั 

ชร. ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ศูนยบ์ริการวิศวกรรมโยธา 

จาํนวน  รูปแบบ

16,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 16,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

02/04/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 9,711.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัประยง

คก์ลการ

9,711.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัประยงคก์ลก

าร

02/04/2013 ขอซือวสัดุดาํเนินโครงการ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

1,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

02/04/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนมีนาคม   จาํนวน  รายการ

16,842.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,842.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/04/2013 เปลียนคอมเพรสเซอร์เครืองปรับอากาศ ขนาด  

บีทีย ูโดยร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่   

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

9,700.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 9,700.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

03/04/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 9,700.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค 9,700.00 ที เค วอเตอร์เทค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 16,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

16,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

03/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค 2,900.00 ที เค วอเตอร์เทค

03/04/2013 จดัซือวสัดุ(ของทีระลึก) จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา มะค่าเบอร์วูด 3,000.00 มะค่าเบอร์วูด

03/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 11,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

11,980.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

03/04/2013 จา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรายซ่อมเครืองปรินเตอร์

1,760.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,760.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

03/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 6,680.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,680.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

03/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 622.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 622.00 ร้านทวีสินการเกษตร

04/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,280.00 ตกลงราคา บริษทั เร็นโทคิล 

อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั

4,280.00 บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั

04/04/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

2,000.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

04/04/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  เลขที  /  หมู่    

ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

ลา้งและติดตงัเครืองปรับอากาศ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,500.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

04/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ 1,000.00 ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ

04/04/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/04/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,900.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

3,900.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

04/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 10,165.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 10,165.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

04/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,705.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 4,705.00 ร้านจินดาพาณิชย์

04/04/2013 จา้งร้านอาร์ตแอนดอ์ิมเมจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จดัทาํไวนีล  จาํนวน  

รายการ

900.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ 900.00 ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ

04/04/2013 ◌้จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที /   หมู่    

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  รือถอนป้ายอกัษรยอ่ 

CRU ทางเขา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

19,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

04/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,432.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

9,432.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

04/04/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ หมายเลข 

รภ.ชร. . .  , . . , . .  จาํนวน  

รายการ

3,550.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,550.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

04/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,273.30 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,273.30 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

04/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา เอนก โฮม เซ็นเตอร์ 2,500.00 เอนก โฮม เซ็นเตอร์

04/04/2013 ขอจา้ง ร้ายพฒันาธุรกิจ  ม.  ถนนพหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

564.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 564.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/04/2013 ขออนุมติัจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์

/  ซ.  ม  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพใ์บส่งสินคา้/ใบแจง้หนี

3,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

05/04/2013 จา้งร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ  ม.  ต. บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที  งาน

15,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 15,600.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

05/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธารพระพรโฮมเซ็นเตอร์เชียงราย 

เลขที / -  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํผา้ม่าน 

จาํนวน  งาน

19,210.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

19,210.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/04/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

05/04/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ม.ราชภฏัเชียงราย(โครงก

ารกิจกรรมสัมพนัธ์)

3,000.00 ม.ราชภฏัเชียงราย(โครงการกิจ

กรรมสัมพนัธ์)

05/04/2013 จา้งร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ / หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ตกแต่งสถานที

15,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 15,600.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

05/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 811.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

811.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/04/2013 จา้งปรับปรุงหอ้งทาํงานส่งเสริมสุขภาพ  จาํนวน  

รายการ  โดยจา้งร้าน เค แอล บี ซัพพลาย  /  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

20,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 20,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

05/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม ระหว่างวนัที 

-  เม.ย. 

37,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

36,994.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

05/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,424.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,424.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,290.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

3,290.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน   รายการ 39,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

39,800.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

2,680.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

2,680.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 11,900.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

11,900.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

05/04/2013 ขออนุมติัจา้งหจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์

ทีอยู ่ /  ซ.  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพใ์บสังขายอาหาร/ใบแจง้หนี

3,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

05/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,350.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 29,350.00 ไอเดียโซลูชนั

06/04/2013 จดัซือวสัดุสาํนกังาน 7,962.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,962.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 1,370.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

1,370.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

07/04/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสารหนงัสือและเขา้เล่ม ร้านโมโนคอม 

ทีอยู ่ /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

โทร -

2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,000.00 ร้านโมโนคอม

07/04/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

-  เม.ย. )

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

08/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 7,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/04/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/04/2013 ขออนุมติัจา้งนายพิชยั  วาดเพชร ทีอยู ่  

ซ.จรัญสนิทวงศ ์ /  ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางยขีนั 

เขตบางพลดั กรุงเทพ ทาํเนคไทปักโลโก้

70,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั  วาดเพชร 70,000.00 นายพิชยั  วาดเพชร

09/04/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน   คนั โดย สายชลการช่าง 

เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

52,750.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 52,750.00 สายชลการช่าง

09/04/2013 จา้งซ่อมผนงัหอ้งผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  

โดยจา้งนายอนุรักษ ์ ไชยมงคล    ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

6,900.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล 6,900.00 นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล

09/04/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 20,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,996.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/04/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร     รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 12,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/04/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   หมู่    ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 10,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/04/2013 เปลียนยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย / -  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

22,260.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

22,260.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

09/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 38,480.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ 

ซายน์ แลป็

38,480.00 หา้งหุน้ส่วนสามญั เอม็ ซายน์ 

แลป็

09/04/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,420.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

5,420.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/04/2013 ขอวือวสัดุ  รายการ 840.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

840.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,163.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,163.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/04/2013 ปะยางรถยนตจ์าํนวน   คนั โดย หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย / -  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

09/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 299.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

299.60 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/04/2013 ขออนุญาตจา้งหา้งหุ่นส่วนจาํกดั เชียงรายเอกธานี 

เลขที  หมู่  ตาํบลนางแล อาํเภอเมืองเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทางเดิน

20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายเอกธานี

20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายเอกธานี

09/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,490.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

6,490.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

10/04/2013 จะจา้งบริษทัเชียงรายรุ่งโรจน์จาํกดัเลขที / ม. ต.

รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายพิมพว์ารสารลุ่มนาํโขงศึก

ษา

60,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ 

จาํกดั

60,000.00 บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั

10/04/2013 ซือหนงัสือจาํนวน  รายการ 5,392.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,392.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/04/2013 จา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมรถตูท้ะเบียนนข  เชียงราย

6,760.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 6,760.00 มณฑลการช่าง

10/04/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ  เลขที  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

35,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 35,000.00 นายนพดล สันธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/04/2013 จา้งนายณรงค ์สมุดความ บา้นเลขที  ม.  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง 

จ.เชียงรายเทคอนกรีตบริเวณหลงัอาคาร

6,685.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 6,685.00 นายณรงค ์ สมุดความ

10/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 13,916.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,916.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/04/2013 จะซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,870.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,870.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/04/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง     หมู่    ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

744.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 744.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

10/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

2,000.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

10/04/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนต ์จาํนวน  

คนั โดย บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

สาขาเชียงราย /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง  

จ.เชียงราย

73,193.35 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

73,193.35 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

10/04/2013 ขอจา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

3,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 3,000.00 บานาน่าดีไซน์

10/04/2013 จา้งทาํตรายาง  จากร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย  เลขที 

/   ถ.เจ็ดยอด  อ.เมือง จ.เชียงราย 

620.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 620.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

10/04/2013 จา้งสาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัพิมพเ์อกสารวิชาการ  รายการ

99,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา 99,000.00 สาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา

10/04/2013 ขอจา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซด ์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 10,000.00 บานาน่าดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/04/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 10,880.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10,880.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10/04/2013 ซือวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน      รายการ 12,860.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,860.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 2,900.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

11/04/2013 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว  เลขที   หมู่   ต.ดอยงาม  

อ.พาน  จ.เชียงราย  ดาํเนินการปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟ้า 

ภายในมหาวิทยาลยั

87,078.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 87,078.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

11/04/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั อินไซด ์มิวสิค 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั อินไซด ์มิวสิค จาํกดั

11/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุตกแต่งและดาํเนินพิธีดาํหวั 4,713.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,713.00 เพาเวอร์ ปริน

11/04/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน       รายการ 9,999.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,999.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/04/2013 จา้งร้าน เพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  

เครือง

2,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

11/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํหรับใส่อาหาร จาํนวน  

รายการ

1,797.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,797.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

11/04/2013 จา้งนายณรงค ์ สมุดความ เลขที   หมู่    

ต.แม่ขา้วตม้  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ต่อเติมฝ่ายยานพาหนะ ใหมี้ความเหมาะสม 

และพร้อมสาํหรับการใชง้าน

88,000.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 88,000.00 นายณรงค ์ สมุดความ

11/04/2013 จา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด โดยจา้งร้าน เอ ก๊อปปี 

 ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

8,420.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 8,420.00 ร้านสายไหม

11/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุดาํหวัจากบริษทัเชียงรายสหทวีกิจ(

1993)

ถ.ภกัดีณรงค ์ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

7,492.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) 

จาํกดั

7,492.00 บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) จาํกดั

11/04/2013 ขออนุญาตจา้งนายธีระศกัดิ วิงวรรณ  ถนนธนาลยั 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จดัขบวนแห่สลุงหลวง

12,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 12,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

11/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายฉากเวทีพร้อมโครงไมง้านปีใหม่เมืองฯ   งาน

17,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 17,800.00 เพาเวอร์ ปริน

12/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุดาํหวัผูสู้งอายจุากบริษทั  

มาร์เกตติ ง จาํกดั / - , -  

ถนนไทยวิวฒัน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

16,702.00 ตกลงราคา บริษทั  มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

16,702.00 บริษทั  มาร์เกต็ติ ง จาํกดั

12/04/2013 ขออนุญาติจา้งนายพิทกัษพ์งษ ์เตม็ใจ /  ม.  

ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา แต่งหนา้ทาํผมนกัแสดง

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 3,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

12/04/2013 ขออนุญาตซือของดาํหวัผูอ้าวุโสจากบริษทัเชียงรายส

หทวีกิจ( )จาํกดั

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

22,440.00 ตกลงราคา บริษทั  มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

22,440.00 บริษทั  มาร์เกต็ติ ง จาํกดั

12/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม วนัที -  

เม.ย.

52,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

51,963.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุตกแต่งสถานทีจากร้านเพทาายดอก

ไมส้ดตลาดศิริกรณ์

1,940.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,940.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

15/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

15/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,300.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 9,255.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,255.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,980.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,980.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

16/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

17/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 4,000.00 ร้านสายไหม

17/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

17/04/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,360.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 10,360.00 เค แอล บี ซัพพลาย

17/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

17/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,650.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,650.00 ร้านสายไหม

18/04/2013 จา้งนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

9,990.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 9,990.00 นายนพดล สันธิ

18/04/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

1,090.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 1,090.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

18/04/2013 ขอจา้งร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย เลขที /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํโล่อาคิลิค 

จาํนวน  รายการ

4,200.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 4,200.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

18/04/2013 ขอจา้ง บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) 

จาํกดั สาขาเชียงใหม่ สอบเทียบเครืองมือ จาํนวน  

รายการ

28,360.35 ตกลงราคา บริษทั 

หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั

28,360.35 บริษทั หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 12,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

12,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

19/04/2013 ขอจา้งทาํกรอบรูปใส่ภาพ  จาํนวน  รายการ 

จากร้านมนรัก /  ถ.พหลโยธิน ตเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

5,250.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 5,250.00 ร้านมนตรั์ก

19/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/04/2013 จา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ จากร้าน บานาน่าดีไซน์ 

เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

20,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 20,000.00 บานาน่าดีไซน์

19/04/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิไฟด ์เทรดดิ ง 

จาํกดั

50,000.00 บริษทั ควอลิไฟด ์เทรดดิ ง 

จาํกดั

19/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 855.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

855.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 22,100.00 ตกลงราคา นางรัตนา อารีย์ 22,100.00 นางรัตนา อารีย์

19/04/2013 ขอจดัจา้งร้านบา้นดู่ดีไซน์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑชุ์มชน

5,000.00 ตกลงราคา บา้นดู่ ดีไซน์ 5,000.00 บา้นดู่ ดีไซน์

19/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,576.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,576.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 6,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/04/2013 จา้งติดสติกเกอร์ฝ้า  จาํนวน  รายการ จากร้าน 

บานาน่าดีไซน์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,500.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 1,500.00 บานาน่าดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/04/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ เลขที  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 5,000.00 นายนพดล สันธิ

19/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองปรุง 30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

20,521.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 16,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 98,600.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

98,600.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

19/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,995.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

1,995.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

19/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์ เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

15,783.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 15,783.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

22/04/2013 ขออนุญาตจา้งนายนพดล   สันธิ เลขที  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    

รายการ

4,860.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 4,860.00 นายนพดล สันธิ

22/04/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

-  เม.ย. )

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

22/04/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 4,427.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,427.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/04/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 7,360.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,360.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/04/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 8,370.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,370.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/04/2013 ขอจา้ง ร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

18,306.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 18,306.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,998.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,998.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/04/2013 จา้งซ่อมแซมเครืองพิมพ ์เลขที - . . /  

โดยจา้งร้านเอแอนดเ์อน็ คอมพิวเตอร์ เลขที /  

หมู่  ซอยวดับา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

2,400.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

2,400.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

23/04/2013 ขออนุญาตสังซือดอกไมจ้ากร้านเกรทโรส ฟลอริสท ์

เลขที  ม.  ต.ป่าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 7,500.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

23/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

23/04/2013 จดัจา้งทาํแผ่นป้ายสติกเกอร์อินเดอร์ ติดโฟมบอร์ด 

จาํนวน  รายการ จา้งบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั 

/ -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

3,200.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

3,200.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

23/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 25,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

23/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 17,655.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

17,655.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

23/04/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  หมู่  

โครงการบา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

ถ่ายเอกสาร      ชุด

3,200.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 3,200.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

23/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/04/2013 จา้งร้านจาํนงการช่าง  ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง    รายการ

1,570.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,570.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

23/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,195.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 15,195.00 บีเฟิร์สท

23/04/2013 ซือวสัดุ    รายการ 13,781.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,781.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/04/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์   รายการ 74,600.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

74,600.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

24/04/2013 ดาํเนินการซ่อมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  เครือง 

จากร้าน ช.แมก็ เครืองเยน็ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.มือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา ช. แมก็ เครืองเยน็ 12,000.00 ช. แมก็ เครืองเยน็

24/04/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

19,999.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

19,999.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

24/04/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 28,717.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 28,717.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

24/04/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาองักฤษ จาํนวน  

รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

24/04/2013 จดัจา้งปักโลโกป้ระจาํคณะ จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านจงไพศาล  ถ.สุขสถิตย ์ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,800.00 ตกลงราคา ร้านจงไพศาล 1,800.00 ร้านจงไพศาล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์และป้ายตอ้นรับ จาํนวน  

รายการ

12,500.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 12,500.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

24/04/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน   งาน

1,490.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,490.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

24/04/2013 จา้งร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ลา้งทาํความสะอาดเครืองปรับอากาศ 

พร้อมเติมนาํยา จาํนวน  เครือง

2,750.00 ตกลงราคา ร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส 2,750.00 ร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส

24/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 99,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 99,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

24/04/2013 จา้งร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมเครืองปรับอาการศ จาํนวน  

เครือง

1,800.00 ตกลงราคา ร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส 1,800.00 ร้านทองชยัแอร์เซอร์วิส

25/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 48,053.70 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

48,053.70 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

25/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,250.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

3,250.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

25/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 28,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

28,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,280.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 9,280.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

25/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 844.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

844.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/04/2013 ติดตงัประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียม 

จากร้านเชียงของอลูมิเนียม  บา้นนาํมา้ใต ้หมู่  

ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

43,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม 43,500.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม

25/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่ที  

ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

2,744.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,744.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุพวงมาลยั จาํนวน  พวง 660.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 660.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

25/04/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,364.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,364.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

26/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

25,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวร์ค /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดจานจานรับสัญญาณ 

จาํนวน  งาน

3,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ รายการ 4,440.00 ตกลงราคา บริษทั เสริมสุข 

จาํกดั(มหาชน)

4,440.00 บริษทั เสริมสุข จาํกดั(มหาชน)

26/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,153.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,153.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 31,080.00 ตกลงราคา บริษทัมีศิลป์ เซรามิกส์ 

จาํกดั

31,080.00 บริษทัมีศิลป์ เซรามิกส์ จาํกดั

26/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

26,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

26/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 14,778.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,778.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม ระหว่างวนัที 

-  เม.ย. 

52,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

51,970.40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

1,500.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,260.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,260.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,150.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,150.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,060.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,060.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,148.39 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

4,148.39 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

26/04/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,360.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,360.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 343.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

343.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,935.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,935.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขอจา้งร้านบดินทร์การพิมพ ์ /  อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพก์ล่องบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก  รายการ

79,980.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 79,980.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

26/04/2013 ซ่อมแซมรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

เลขที  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

24,340.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 24,340.00 มณฑลการช่าง

26/04/2013 จา้งมลฑลการช่าง เลขที  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมมอเตอร์ปัมนาํเครืองฉีดนาํแรงดนัสูง

3,280.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 3,280.00 มณฑลการช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 6,400.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

6,400.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

26/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน    

รายการ

240.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 240.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

26/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุอุปกรณ์  รายการ 5,175.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,175.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,140.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

5,140.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 446.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

446.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 417.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

417.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

1,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

26/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,996.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,996.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,611.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,611.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 395.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

395.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/04/2013 ขอจา้งร้านทาํไม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํกรอบไม ้นามบตัร พิมพไ์วนิล อดัรูป จาํนวน  

รายการ

4,149.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 4,149.00 ร้านทาํไม

26/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,200.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 9,200.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

26/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,080.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,080.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/04/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 396.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

396.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

26/04/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,400.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

6,400.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

27/04/2013 ขอจา้ง หจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท ์เลขที 

/  หมู่บา้นสินธานีโครงการ  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัพิมพใ์บสังยา จาํนวน  รายการ

3,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

27/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,315.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,315.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,418.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

5,418.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

27/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,600.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 49,600.00 ร้านสินไพศาล

29/04/2013 ขออนุมตัจา้งนายสมาน  ปันตนั ทีอยู ่  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย สูบสิงปฏิกูลจากท่อนาํทิ ง

4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,800.00 นายสมาน  ปันตนั

29/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 700.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/04/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,960.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

5,960.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

29/04/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

288.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 288.00 ร้านสายไหม

29/04/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์  ต.เวียงชยั อ.เวียงชยั 

จ.เชียงราย 

จดัทาํแผนพบัประชาสัมพนัธ์คณะเทคโนโลยอีุตสาห

กรรม

16,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 16,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

29/04/2013 ขออนุญาตจา้งร้านบีโอโฆษณา  ทีอยู ่ /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล    รายการ

880.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 880.00 ร้านบีโอโฆษณา

29/04/2013 จดัซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/04/2013 ขอจา้งทาํป้ายติดหนา้หอ้ง โดยจา้งร้านเชียร โฆษณา 

/  ม.  หนองบวั ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,050.00 ตกลงราคา เชียรโฆษณา 1,050.00 เชียรโฆษณา

29/04/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

3,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

3,900.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

29/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,050.00 ตกลงราคา บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป 

( ) จาํกดั

1,050.00 บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป ( ) 

จาํกดั

29/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 12,575.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 12,575.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/04/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 8,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

29/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

49,901.90 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

29/04/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปูพรมหอ้งพกัอาจารย์

9,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

9,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/04/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,885.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

14,885.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

29/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 90,448.10 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

90,448.10 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

29/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 15,300.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

29/04/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั  เลขที   หมู่ที  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการสูบบ่อเกรอะหอ้งนาํอาคารเรียนรวม  

มร.ชร.

2,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 2,400.00 นายสมาน  ปันตนั

29/04/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

 เม.ย.-  พ.ค. )

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

29/04/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศ 

ดา้นมนุษยศาสตร์ฯ จาํนวน    รายการ

37,964.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

โอเดียนสโตร์

37,964.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

โอเดียนสโตร์

29/04/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 22,033.40 ตกลงราคา บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั 

จาํกดั

22,033.40 บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั

29/04/2013 จา้งถ่ายเอกสารจาํนวน   รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

203.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 203.00 ร้านตงัโจวการคา้

30/04/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนเม

ษายน

405.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

405.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/04/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(เม.ย. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

30/04/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนเม

ษายน

355.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

355.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 19,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 19,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

30/04/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

เมษายน 

480.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

480.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนเมษายน 240.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

240.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 908.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 908.00 ร้านทวีสินการเกษตร

30/04/2013 ซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนเมษายน   

จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน ฉบบั (ประจาํวนัที -  

เม.ย )

420.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

420.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 จา้งร้านปีแอนนอ้ง เลขที /  หมู่   อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 1,000.00 ปี แอนด ์นอ้ง

30/04/2013 จา้ง  ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร  รายการ

510.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 510.00 ร้านโมโนคอม

30/04/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,630.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,630.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/04/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

6,702.48 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

6,702.48 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั

30/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,090.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,090.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

30/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 13,315.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 13,315.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

30/04/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 449.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

449.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 753.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

753.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 22,950.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 22,950.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

30/04/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 815.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

815.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 จดัซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร ประจาํเดือน 

เมษายน 

4,765.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,765.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 จา้งซักอบรีด  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  อาซอง  /  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,580.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,580.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

30/04/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์เชอร์วิส   

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดูแลบาํรุงรักษลิฟทโ์ดยสารประจาํ เดือน เมษายน 

2556

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

30/04/2013 ขอจดัซือหนงัสือหนงัสือพิมพ ์เดือน เมษายน  

จาํนวน  รายการ

1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,130.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/04/2013 จา้งโรงพิมพ ์พิฒนานา  ซ.  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ ทาํวารสารบณัฑิตศึกษา ปีที  ฉบบัที  

จาํนวน  เล่ม

41,550.00 ตกลงราคา โรงพิมพ ์พิมพน์านา 41,550.00 โรงพิมพ ์พิมพน์านา

30/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ     จาํนวน      รายการ 9,500.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

9,500.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

30/04/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /   หมู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

30/04/2013 ขอจา้งนางคนึงนิจ  คาํโอภาส /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง  จ.เชียงราย จดัทาํผา้ปูโต๊ะ จาํนวน  รายการ

1,560.00 ตกลงราคา นางคนึงนิจ คาํโอภาส 1,560.00 นางคนึงนิจ คาํโอภาส

30/04/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

30/04/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 79,680.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

79,680.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

30/04/2013 ขอจดัซือวารสาร หนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือนเมษายน 

 จาํนวน  รายการ

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ รายการ 1,900.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 1,900.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

30/04/2013 ขอซือวสัดุ-อุปกรณ์ 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จาํนวน  

รายการ

6,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/04/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

30/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,953.30 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/04/2013 ซือวสัดุ     รายการ 3,185.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,185.00 ร้านธนาทรัพย์

30/04/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน      รายการ 2,351.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,351.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน     รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน      รายการ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 17,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์ 17,500.00 ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์

30/04/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนเมษายน  

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 725.00 ร้านธนาทรัพย์

30/04/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดี แอร์ เซอร์วิส เลขที 

/ -  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย ลา้งเครืองปรับอากาศ  รายการ

1,210.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

1,210.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

30/04/2013 ขอจา้งร้านเมง็รายแลบ็ เลขที /  ม.  ถ.สันโคง้ 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํการตรวจเลือด 

จาํนวน  รายการ

2,780.00 ตกลงราคา เมง็รายแลบ็ 2,780.00 เมง็รายแลบ็



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/04/2013 ขอจา้งนายสมาน  ปันตนั ทีอยู ่  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

สูบสิงปฏิกูลหอ้งนาํภายในโรงเรียน จาํนวน  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,800.00 นายสมาน  ปันตนั

30/04/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 27,000.00 ตกลงราคา บริษทั ส.เพชรสุขภณัฑ ์

จาํกดั

27,000.00 บริษทั ส.เพชรสุขภณัฑ ์จาํกดั

30/04/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,250.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,250.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/04/2013 ขออนุมติัจา้งบริษทั ไนน์ โชวเ์คส้ จาํกดั  BIS 119 

อาคารชนั  หอ้ง  C13, มเหสักข ์ถ.สุริยวงค ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

ทาํกล่องเขม็ไทคแ์ละกล่องเขม็กลดั

61,792.50 ตกลงราคา บริษทั ไนน์ โชวเ์คส้ 

จาํกดั

61,792.50 บริษทั ไนน์ โชวเ์คส้ จาํกดั

30/04/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเกา้ธนัวา เลขที /  ม.  

หมู่บา้นกอบแกว้  แขวงศาลธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 

กรุงเพทฯ  

ทาํเขม็กลดัอกและเขม็ติกปกเลือสปริงนอก

97,900.00 ตกลงราคา เกา้ธนัวา 97,900.00 เกา้ธนัวา

30/04/2013 ซือของทีระลึก  ชิ น 5,600.00 ตกลงราคา นายนคร  เหลก็ศรีสืบ 5,600.00 นายนคร  เหลก็ศรีสืบ

01/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,807.14 ตกลงราคา บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั 

จาํกดั

21,807.14 บริษทั อีร่า ดิสทริบิวชนั จาํกดั

01/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 895.00 ตกลงราคา บริษทั ส.เพชรสุขภณัฑ ์

จาํกดั

895.00 บริษทั ส.เพชรสุขภณัฑ ์จาํกดั

01/05/2013 จา้งนายสมาน ปันตนั เลขที  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูลบ่อเกรอะ 

อาคารยพุราชวิทยมงคล

4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,800.00 นายสมาน  ปันตนั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,582.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,582.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

25,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

01/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านบา้นดู่ลูกหมาก เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแปลียนตุ๊กตาเครืองลา้งลูกกอลฟ์หมายเลขครุภณั

ฑ์

1,700.00 ตกลงราคา ร้านบา้นดู่ลูกหมาก 1,700.00 ร้านบา้นดู่ลูกหมาก

01/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

01/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 930.00 ตกลงราคา บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต 

จาํกดั

930.00 บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จาํกดั

01/05/2013 จา้งร้าน ปีแอนดน์อ้ง เลขที /  หมู่  

ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

3,298.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 3,298.00 ปี แอนด ์นอ้ง

01/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,650.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

3,650.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

01/05/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 42,250.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 42,250.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

01/05/2013 ซือวารสารประจาํเดือน เมษายน  จาํนวน  

รายการ

1,575.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,575.00 ร้านธนาทรัพย์

01/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ (หนงัสือพิมพ ์วารสาร) 2,503.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,503.00 ร้านธนาทรัพย์

01/05/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 190.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

190.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

48,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 23,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

23,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/05/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับจดัโครงการ จาํนวน  รายการ 18,640.00 ตกลงราคา นางปินนภา  อนนัต์ 18,640.00 นางปินนภา  อนนัต์

02/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,424.00 ตกลงราคา บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

5,424.00 บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

02/05/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่านเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,200.00 ร้านโมโนคอม

02/05/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนเมษายน  จาํนวน  รายการ

14,962.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

14,962.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,575.00 ตกลงราคา บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

12,575.00 บริษทั เบสทอ์ะโกร 

คอมพาเนียน จาํกดั

02/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 31,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 31,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

02/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 10,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ

02/05/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย 

แกไ้ขกระแสไฟฟ้าขอัขอ้ง ภายใน มร.ชร. 

ใหส้ามารถใชง้านไดดี้ตามปรกติ

601.49 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

601.49 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

02/05/2013 ขอซ่อมเปลียน ครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ จา้ง 

หจก.เชียงรายโปรเฟสชนัแนล กรุ๊ป ทีอยู ่ /  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

4,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

4,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

02/05/2013 จา้งคุณฉัตรประภา เตชะอิง     หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,681.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,681.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

02/05/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

เติมนาํยาเครืองปรับอากาศ

1,350.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,350.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/05/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 68,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 68,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

02/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 13,000.00 ร้านวสันตว์สัดุ

02/05/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  ม.  บา้นดู่เมืองใหม่ 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพแ์ผ่นพบั 

ทาํป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร

43,500.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 43,500.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

02/05/2013 จา้งร้าน ส. เจริญทรัพย ์  ม.  ต.สันทราย อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ยา้ยสายใยแกว้นาํแสงอาคารคณะมนุษยศาสตร์  งาน

12,500.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 12,500.00 ส.เจริญทรัพย์

02/05/2013 ขอจา้งสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งปร

ะเทศไทย

จ.ปทุมธานี  สอบเทียบโหลดเซล ขนาด  ตนั

3,745.00 ตกลงราคา สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์แ

ละเทคโนโลยแีห่งประเท

ศไทย

3,745.00 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเ

ทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

02/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 25,670.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

25,670.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

02/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านณัฐพูนทรัพย ์ทีอยู ่  ม.  

ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปูพืนกระเบืองและทาสีผนงัอาคาร

11,425.46 ตกลงราคา ร้านณัฐ พูนทรัพย์ 11,425.46 ร้านณัฐ พูนทรัพย์

02/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

48,980.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง

02/05/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย    ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,745.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,745.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

02/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,968.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

1,968.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

02/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 35,310.00 ตกลงราคา บริษทั ไวส์ไลฟ์ จาํกดั 35,310.00 บริษทั ไวส์ไลฟ์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพือนพรรณเซอวิส /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาส

2,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

02/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน เอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

02/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,123.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,123.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

02/05/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 749.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

749.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

03/05/2013 ซือเครืองคอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังาน  จาํนวน  

เครือง

62,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

62,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

03/05/2013 จา้งร้านตงัหลกั  ก๊อปปี  /   หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    ชุด และ  

 แผ่น

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

03/05/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

03/05/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

03/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 8,800.00 ตกลงราคา นายบุรวชัร  วุฒิชยั 8,800.00 นายบุรวชัร  วุฒิชยั

03/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,680.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,680.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/05/2013 ขออนุญาตจา้ง บริษทัเชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั เลขที 

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํแผ่นพบั จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ 

จาํกดั

4,500.00 บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านป้ายนางแล เลขที  หมู่   

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้ายไวนิล  จาํนวน  

งาน

5,400.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 5,400.00 ร้านป้ายนางแล

03/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 24,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 24,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

03/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 750.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

750.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุพวงมาลยัพระกร  จาํนวน  

พวง

160.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 160.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

03/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านลิตเติ ลบอยด ์เลขที  หมู่  

ต.ท่าขา้วเปลือก อ.แม่จนั จ.เชียงราย ทาํเวบ็ไซด ์

จาํนวน  งาน

17,600.00 ตกลงราคา ลิตเติ ล บอยด์ 17,600.00 ลิตเติ ล บอยด์

03/05/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 1,200.00 โยคอมพิวเตอร์

03/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 16,574.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

16,574.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

03/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,962.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,962.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

03/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,035.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 1,035.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

03/05/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 1,500.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/05/2013 จา้งลา้งเครืองปรับอากาศและเปลียนอุประกรณ์ 

จาํนวน  รายการ จากหจก.แสนดีแอร์ เซอร์วิส 

เลขที / - ถ.พหลโยธิ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

23,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

23,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

03/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 56,047.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

56,047.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,075.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

24,075.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

03/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 12,490.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 12,490.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

03/05/2013 สังซือวสัดุ ใชใ้นสาํนกังาน 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

848.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

848.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/05/2013 ขออนุญาตจดัซือเสือคอกลม จากร้านหลินการคา้ 

/  ถนนอุตรกิจ ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง 

จหัวดัเชียงราย  จาํนวน รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินสปอร์ต 6,000.00 ร้านหลินสปอร์ต

06/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 12,350.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) 

จาํกดั

12,350.00 บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) จาํกดั

06/05/2013 จา้ง  ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน ต.เวียง  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ทาํป้าย  รายการ

11,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 11,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

06/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 12,920.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

12,920.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

07/05/2013 จา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายซ่อมรถตูน้ข  ชร

10,900.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 10,900.00 มณฑลการช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/05/2013 ขอจา้ง หจก. ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ 

และเปลียนโชค้ประตูจาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

8,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/05/2013 จา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมเครืองปรินซ์เตอร์ จาํนวน  เครือง

737.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

737.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

07/05/2013 จา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ  ม.  ต.หว้ยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ปรับปรุงตูเ้กบ็ของและชนัวาง 

มรช. - . . /  คตก

9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

07/05/2013 ซือนาฬิกาแขวน ฉฑ๊  นิ ว จาํนวน  เรือน 398.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

398.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/05/2013 สังทาํสติกเกอร์ QR Code จากร้าน ทาํไม กรอบรูป 

 ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

500.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 500.00 ร้านทาํไม

07/05/2013 จา้งติดตงัม่านมว้น  จากร้านเมง็รายผา้ม่าน  /  หมู่ 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

12,600.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 12,600.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

07/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ  จาํนวน    รายการ 68,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

68,000.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

07/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 470.00 ตกลงราคา นายมนั  ภิระปัญญา 470.00 นายมนั  ภิระปัญญา

07/05/2013 จา้งติดตงัม่านปรับแสง จากร้านเมง็รายผา้ม่าน /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

4,500.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 4,500.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,150.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,150.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/05/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั หมายเลขทะเบียน 

กธ-  ชร. โดย บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั 

เลขที /  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

4,595.65 ตกลงราคา บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล 

จาํกดั

4,595.65 บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั

07/05/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนิการปรับปรุงบนัไดทางเดินบริเวณดา้นหลงัอาคา

รเรียนรวม

34,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

34,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/05/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

-  พ.ค. )

4,500.00 ตกลงราคา เอพีปริน 4,500.00 เอพีปริน

07/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  ชิ น 5,510.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 5,510.00 ร้านทวีสินการเกษตร

07/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/05/2013 จา้ง ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง 

จดัทาํตวัอกัษรทองเหลือง สูง  cm จาํนวน  

ตวัอกัษร

2,880.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

2,880.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

07/05/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์ 

จาํนวน  รายการ

48,072.00 ตกลงราคา บริษทั เพญ็วฒันา 

จดัจาํหน่าย จาํกดั

48,072.00 บริษทั เพญ็วฒันา จดัจาํหน่าย 

จาํกดั

07/05/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 38,060.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

38,060.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

07/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,100.00 ตกลงราคา นายผาย  วงคช์ยั 1,100.00 นายผาย  วงคช์ยั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/05/2013 ขออนุมติัจา้งบ.สปอร์ต เอน็จิเนียริง แอนด ์รีครีเอชนั 

เอเชีย จาํกดั เลขที /  สุขมุวิท  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ  

ซ่อมอุปกรณ์ฟิตเนส

48,232.93 ตกลงราคา บริษทั สปอร์ตส 

เอน็จิเนียริง แอนด ์

รีครีเอชนั เอเซีย จาํกดั

48,232.93 บริษทั สปอร์ตส เอน็จิเนียริง 

แอนด ์รีครีเอชนั เอเซีย จาํกดั

07/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา นางอ่อนจนัทร์  ธรรมวงค์ 3,000.00 นางอ่อนจนัทร์  ธรรมวงค์

07/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,995.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

27,995.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

07/05/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร

1,750.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,700.00 ร้านโมโนคอม

08/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,300.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

1,300.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

08/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 52,965.00 ตกลงราคา บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั 52,965.00 บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั

08/05/2013 ขออนุญาตจา้งทาํนามบตัรผูบ้ริหาร  

ร้านพิษณุโลกดอกคอม  /   ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  

อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 

5,885.00 ตกลงราคา ร้านพิษณุโลกดอทคอม 5,885.00 ร้านพิษณุโลกดอทคอม

08/05/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,600.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,600.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

08/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,140.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,140.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/05/2013 ขอจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงอาคารซ่อมแซมสาํนกังานคณบดีคณะเทคโน

โลยอีุตสาหกรรม

5,750.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

5,750.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/05/2013 ขอจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจเลขที / ม. ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองจ.เชียงรายยา้ยเครืองปรับอากาศหอ้งคณบดีคณ

ะเทคโนโลยอีุตจาํนวน

หมายเลขครุภณัฑด์งัแนบ

3,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

08/05/2013 ชือวสัดุ  รายการ 3,950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/05/2013 จา้งโชคดีโทรศพัท ์ เลขที /   ถ.ศรีเกิด  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมระบบโทรศพัทข์องสสถาบนัวิจยัและพฒันา

4,800.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 4,800.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

08/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,408.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

4,408.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

08/05/2013 ซือวสัดุ   รายการ 6,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/05/2013 จดัจา้งพิมพป์กคู่มือนกัศึกษา จาํนวน  รายการ 

จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิมพ ์ /  หมู่  

ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

08/05/2013 จดัจา้งเปลียนแบตเตอรีรถยนตบ์รรทุก ลอ้ จาํนวน  

รายการ จา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

7,600.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 7,600.00 มณฑลการช่าง

08/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จา้กร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 

/ -  ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

8,100.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 8,100.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

08/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  งาน

7,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

7,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/05/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

16,000.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

16,000.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

08/05/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

9,604.80 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 9,604.80 ร้านตงัโจวการคา้

08/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,550.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,550.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

08/05/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

400.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 400.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

08/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/05/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  ม.   

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  

ปรับปรุงหอ้งผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา

4,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

4,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

09/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,125.00 ตกลงราคา นางพชัรี  ธรรมนารักษ์ 1,125.00 นางพชัรี  ธรรมนารักษ์

09/05/2013 ขอซือวสัดุ      รายการ 9,120.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

9,120.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

09/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 47,250.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี อี.เอม็.จาํกดั 47,250.00 บริษทั โฟร์ดี อี.เอม็.จาํกดั

09/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 20,424.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

20,424.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 30,580.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 30,580.00 เค แอล บี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/05/2013 จา้งทาํใบรายงานผลการเรียนฉบบัภาษาไทยและฉบบั

ภาษาองักฤษ

ม.  ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ,เชียงราย 

40,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 40,000.00 เอพีปริน

09/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 275.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

275.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกฑณ์ จาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภณัฑ์ 4,900.00 ร้านอุดมภณัฑ์

09/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 11,450.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 11,450.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

09/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกา  . 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,920.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,920.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

09/05/2013 จดัซือครุภณัฑก์ารศึกษา  จาํนวน  รายการ 18,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 18,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้

09/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์   รายการ 23,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวฃน  รายการ 15,369.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,369.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/05/2013 จา้งร้านรุ่งทรัพย ์เลขที /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมมอเตอร์เครืองสูบนาํ

32,500.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

32,500.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

09/05/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,500.00 ร้านโมโนคอม

09/05/2013 ซือวสัดุโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเกียวกั

บการดูแลและพฒันาการเดก็พิเศษ

4,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/05/2013 ขออนุมติัจา้งนายเสกสรร  หอมสุวรรณ์ ทีอยู ่  

ม.  ต.เจดียห์ลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ติดตงัจานดาวเทียม

2,500.00 ตกลงราคา นายเสกสรร  

หอมสุวรรณ์

2,500.00 นายเสกสรร  หอมสุวรรณ์

10/05/2013 ซ่อมแซมรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย สายชลการช่าง 

 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

16,420.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 16,420.00 สายชลการช่าง

10/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

รือถอนโครงป้ายประชาสัมพนัธ์  ครัง

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,000.00 เพาเวอร์ ปริน

10/05/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 13,375.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

13,375.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

10/05/2013 จา้งเหมานายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย เดินรางสายไฟและติดตงัปลกัไฟ  

รายการ

22,750.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 22,750.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

10/05/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

2,700.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 2,700.00 ปี แอนด ์นอ้ง

10/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,234.78 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,234.78 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

10/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,750.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,750.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/05/2013 จา้งร้าน ร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํสติกเกอร์ติดกระจก จาํนวน  

แผ่น

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,000.00 เพาเวอร์ ปริน

10/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,250.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

5,250.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/05/2013 จา้งบริษทัเด่นชยัเทรดดิ ง จาํกดั /  ถ.รัตนโกสินทร์  

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ซ่อมแซมเครืองถ่ายเอกสาร Shap AR-5631 เลขทีมรช 

14-01.019.000002/54

17,928.00 ตกลงราคา บริษทั เด่นชยัเทรดดิ ง 

จาํกดั

17,928.00 บริษทั เด่นชยัเทรดดิ ง จาํกดั

10/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา นางปินนภา  อนนัต์ 2,000.00 นางปินนภา  อนนัต์

10/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ครัวคุณทิพย์ 3,000.00 ครัวคุณทิพย์

10/05/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/05/2013 ซือกระดาษไข RZ ขนาดA4/L 

จากบ.ริโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารไพโรจน์กิจจา ชนั  ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา จาํนวน  ชุด( มว้น)

12,840.00 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

12,840.00 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

10/05/2013 จา้งร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ /หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ตกแต่งสถานทีโครงการส่งเสริมและพฒันาพระธรรม

ฑูตฯ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 10,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

10/05/2013 ซือกระจกพร้อมติดตงั  จาํนวน    รายการ 12,000.00 ตกลงราคา นางสาวรุ่งนภา  ธรรมวงค์ 12,000.00 นางสาวรุ่งนภา  ธรรมวงค์

10/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,616.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,616.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/05/2013 ขออนมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 609.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

609.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 1,780.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,780.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 19,900.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 19,900.00 ร้านมนตรั์ก

10/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 700.00 ตกลงราคา ร้านไอเปเปอร์ 700.00 ร้านไอเปเปอร์

10/05/2013 จา้งร้าน บีโอโฆษณา เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จดัทาํไวนีล  จาํนวน    รายการ

400.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 400.00 ร้านบีโอโฆษณา

10/05/2013 ขออนุมติัจา้งนางดวงธิดา  เขือนเพชร ทีอยู ่  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

อ๊อคเชือมเหลก็โครงหลงัคา

950.00 ตกลงราคา นางดวงธิดา  เขือนเพชร 950.00 นางดวงธิดา  เขือนเพชร

10/05/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /ห  มู่   ต .บา้นดู่ อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 30,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

10/05/2013 จา้งร้านตงัหลกั ก๊อปปี /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จาํนวน  

ชุด พร้อมเขา้เล่ม

7,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 7,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

10/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 349.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

349.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/05/2013 ขออนุญาตชือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา นางเรียง  จนัทาพูน 10,000.00 นางเรียง  จนัทาพูน

12/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

8,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,400.00 เพาเวอร์ ปริน

12/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,977.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/05/2013 จา้ง  ร้านเทคโนปินท ์ ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

จดัเตรียมเอกสาร  รายการ

10,150.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 10,150.00 ร้านเทคโนปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัโปรเฟ็

ชชนันลักอลฟ์

9,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัโปรเฟ็ชชนั

นลักอลฟ์

14/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

14/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,520.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,520.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,745.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

6,745.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

14/05/2013 ซือเครืองฮาร์ดดิสก ์แบบพกพา จาํนวน  เครือง 6,750.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

6,750.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

14/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

180.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 180.00 ร้านสายไหม

14/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

14/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมภณัฑ์ 1,000.00 ร้านอุดมภณัฑ์

14/05/2013 จา้งร้านป้านนางแล เลขที  หมู่  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํสติกเกอร์ พร้อมติดตงั

2,050.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 2,050.00 ร้านป้ายนางแล

14/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

3,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

14/05/2013 ขอจา้งทาํคู่มือฝึกปฏิบติัสหกกิจศึกษาประสบการณ์วิช

าชีพ

หมู่  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 10,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

14/05/2013 ขอจา้ง บจก. มิราเคิลอินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลย ี

 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 

สอบเทียบเครืองวดัอุณหภูมิความชืน

3,638.00 ตกลงราคา บริษทั มิราเคิล 

อินเตอร์เนชนัแนล 

เทคโนโลย ีจาํกดั

3,638.00 บริษทั มิราเคิล 

อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลย ี

จาํกดั

14/05/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 15,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,000.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

29,000.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

14/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,140.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,140.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 35,858.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

35,858.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/05/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  เครือง

1,100.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,100.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

14/05/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ ดอคิคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

พิมพโ์ปสเตอร์  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

30,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

14/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน    รายการ

4,995.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,995.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/05/2013 จา้ง ร้าน เค แอล บี ซัพพลาย /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ตดัสติกเกอร์ 

ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัฯ

8,100.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 8,100.00 เค แอล บี ซัพพลาย

14/05/2013 ขอจา้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น /  

ซ.พฒันาการ  แขวง/เขตสวนหลวง กทม.  

สอบเทียบเวอร์เนีย รหสั  จาํนวน  ชิ น

2,033.00 ตกลงราคา สมาคมส่งเสริมเทคโนโล

ยี

2,033.00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี

(ไทย-ญีปุ่น)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,400.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,400.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/05/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,280.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,280.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

14/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,040.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 4,040.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,760.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,760.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

14/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,970.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,970.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,490.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,490.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

14/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,275.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 5,275.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 33,000.00 ตกลงราคา วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 33,000.00 วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย

14/05/2013 จา้งนางสาวอรัญญา  ปูหมือ  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงพืนหอ้ง  รายการ

22,400.00 ตกลงราคา นางสาวอรัญญา  ปูหมือ 22,400.00 นางสาวอรัญญา  ปูหมือ

15/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

2,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

15/05/2013 จดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,000.18 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

15/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 615.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

615.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

15/05/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 20,090.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 20,090.00 ไอเดียโซลูชนั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/05/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 

ลา้งเครืองปรับอากาศและเติมนาํยา หมายเลขครุภณัฑ ์

มรช. - . . / , /  มรช

2,050.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,050.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

15/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/05/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํเอกสารประกอบการสอน จาํนวน  

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

15/05/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ออกแบบและจดัทาํเกียติบตัรสี  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 10,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

15/05/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,598.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,598.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/05/2013 ขออนุมติัจา้งนายพิชยั  วาดเพชร ทีอยู ่  

ซอยจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางยขีนั เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ เลาะตราสัญลกัษณ์ (CRU) 

พร้อมปักสัญลกัษณ์ใหม่ (CRRU)

67,660.00 ตกลงราคา นายพิชยั  วาดเพชร 67,660.00 นายพิชยั  วาดเพชร

15/05/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ ทีอยู ่ /  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย    

ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ ์    

000525/52

1,969.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,969.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

15/05/2013 ขออนุญาตถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,200.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,200.00 ร้านสายไหม

15/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 950.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 950.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/05/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 26,691.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

26,691.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 39,910.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 39,910.00 ไอเดียโซลูชนั

15/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

2,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

15/05/2013 ขอจา้งร้านจาํนงการช่างเชียงราย / ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมืองแ ทาํตรายาง  รายการ

3,640.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 3,640.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

16/05/2013 ขอจดัชือวสัดุ วสัดุ-อุปกรณ จาํนวน   รายการ 20,650.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,650.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/05/2013 ขอจดัจา้งตรายาง จากร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย 

/  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  

  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,200.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

16/05/2013 ขอจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  ต.บา้นดู่อ.เมือง 

จดัทาํประตูเหลก็และแผงกนัผนงัตาข่าย จาํนวน  

รายการ

31,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

31,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/05/2013 ขออนุญาตจา้งบริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน   รายการ

10,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั

16/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,592.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,592.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 12,420.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

12,420.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/05/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เลขที 

 หมู่  ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

จาํนวน  รายการ

28,545.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

28,545.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 88,700.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 88,700.00 ร้านจุฑามาศการคา้

16/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/05/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  /  ม.   ต.ท่าสาย  

อ.เมือง  จ.เชียงราย   ยา้ย  ลา้ง 

และติดตงัเครืองปรับอากาศ

10,500.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 10,500.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

16/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 79,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

79,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

16/05/2013 จา้งติดผา้ม่านกนัแสงจาํนวน  รายการ 

และมู่ลีอลูมิเนียม จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน /  ม.  ต.ท่าสุด 

อ.เมือง จ.เชียงราย

38,700.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 38,700.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

16/05/2013 ขอจา้งร้านมณฑลการช่าง ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํการเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองรถยนต์

1,160.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 1,160.00 มณฑลการช่าง

16/05/2013 จา้งร้าน โมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์  

รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 8,000.00 ร้านโมโนคอม

16/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/05/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากนายนพดล 

สันธิ เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

30,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 30,000.00 นายนพดล สันธิ

16/05/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 3,155.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,155.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/05/2013 ขอจา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จาํนวน  รายการ

40,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

40,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

16/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 920.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

920.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,100.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

16/05/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ 

จา้งบริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  ถ.อุตรกิจ 

ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

800.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

800.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

16/05/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ขอจดัจา้งร้านไดเร็กส์   /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม  รายการ

400.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 400.00 ร้านไดเร็กส์

17/05/2013 พิมพสู์จิบตัรโครงการเผยแพร่ศิลปกรรมไทยสู่ประชา

คมอาเซียนเวียดนาม

โดยบริษทัโชตนาพรินทร์ จาํกดั  ซ.  ถ.ชา้งเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

50,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

17/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,170.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,170.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน   รายการ 2,849.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,849.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

17/05/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 95,400.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

95,400.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

17/05/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

33,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 33,000.00 เพาเวอร์ ปริน

17/05/2013 จา้งร้าน ดิ ไอเดียล ออแกไนซ์ แอนด ์สตูดิโอ /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้ายไวนิล 

 รายการ

1,700.00 ตกลงราคา ดิไอเดียล ออแกไนซ์ 

แอนด ์สตูดิโอ

1,700.00 ดิไอเดียล ออแกไนซ์ แอนด ์

สตูดิโอ

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,000.00 ร้านสายไหม

17/05/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 621.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

621.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,147.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,147.00 ร้านสายไหม

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสายไหม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,000.00 ร้านสายไหม

17/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,010.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,010.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ขอจา้งบริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) เลขที /  ม.  

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กทม.  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

1,605.00 ตกลงราคา บริษทั ทีโอที 

จาํกดั(มหาชน)

1,605.00 บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน   รายการ

7,700.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 7,700.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

17/05/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

3,990.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 3,990.00 ร้านจุฑามาศการคา้

17/05/2013 ซือวสัดุ    รายการ 36,655.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

36,655.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 11,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 11,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

17/05/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 25,513.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

25,513.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,179.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,179.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

17/05/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,400.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/05/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

17/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,390.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,390.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,315.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,315.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,350.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,350.00 ร้านสายไหม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,940.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

27,940.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเอก๊อปปี   ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

990.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 990.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

17/05/2013 ซือรถเขน็  คนั 56,100.00 ตกลงราคา นายธรรม  แกว้จินดา 56,100.00 นายธรรม  แกว้จินดา

18/05/2013 ขอจา้งร้านปี แอนด ์นอ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสาํนกัวิชา

1,980.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 1,980.00 ปี แอนด ์นอ้ง

18/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

18/05/2013 จดัจา้งซ่อมแซมบาํรุงรักษายานพาหนะ 

(รถยนตมิ์นิบสั,รถตูห้ลงัคาสูง)จาํนวน รายการ 

จา้งร้านมณฑลการช่าง ม. ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงร

าย

18,745.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 18,745.00 มณฑลการช่าง

18/05/2013 ขอจา้งร้านโปรชอฟก๊อปปี /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรินสี

2,400.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 2,400.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

18/05/2013 ซือวิทยสืุอสาร  เครือง 15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

18/05/2013 ขอจดัจา้งทาํป้ายไวนิล จากร้านป้ายนางแล /  หมู่ 

 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 800.00 ร้านป้ายนางแล

18/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,925.70 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,530.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,530.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

20/05/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้ายคทัเอาทรู์ปอาคารยพุราช 

พร้อมขาตงั

2,850.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,850.00 เพาเวอร์ ปริน

20/05/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,936.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,936.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

20/05/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารใบปลิว  รายการ

2,625.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 2,625.00 ร้านเทคโนปรินท์

20/05/2013 จา้ง หจก.เทคโนปรินติ งเซ็นตเ์ตอร์  ถ.อุตรกิจ 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํวารสารร่มกาสะลอง(ฉบบัพิเศษ) 

ตอ้นรับนกัศึกษาใหม่

42,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

42,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

20/05/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้าย  รายการ

31,800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 31,800.00 เพาเวอร์ ปริน

20/05/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 5,195.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,195.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

20/05/2013 ขอจา้งร้านนาย นพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  

รายการ

18,600.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 18,600.00 นายนพดล สันธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/05/2013 ขอจา้งทาํป้ายจาํนวน  ป้าย จากร้านอาร์ต แอนด ์

อิมเมจ เลขที /  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

300.00 ตกลงราคา ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ 300.00 ร้านอาร์ต แอนด ์อิมเมจ

20/05/2013 จา้งทาํตรายาง จากร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย  

/  ถ.เจ็ดยอด  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

840.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 840.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

20/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,375.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,375.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 24,000.00 ตกลงราคา นายรังสรรค ์ชาญผาติ 24,000.00 นายรังสรรค ์ชาญผาติ

20/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/05/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

20/05/2013 จา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย , -  

ติดตง้เครืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ จาํนวน  รายการ

8,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 8,400.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

20/05/2013 จา้งเหมาติดตงัป้าย  จาํนวน  รายการ  โดยจา้ง 

พีระยทุธ  แกว้กิริยา  /  ถ.เจ็ดจอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย

4,500.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 4,500.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

20/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 8,890.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

8,890.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 10,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/05/2013 จา้งร้านเอทู มีเดีย  ม.  อ.เมือง เชียงราย ทาํป้าย  

รายการ

2,100.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

2,100.00 ร้าน เอ ทู มีเดีย โดย 

นายชินโชติ ธญัญวนิชกุล

20/05/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 5,151.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,151.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,655.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,655.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 จดัพิมพห์นงัสือ จาํนวน  รายการ 

โดยบริษทัโซตนาพรินท ์จาํกดั  ซอย  ถ.ชา้งเผือก 

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

95,000.00 ตกลงราคา บริษทั โชตนาพรินท ์

จาํกดั

95,000.00 บริษทั โชตนาพรินท ์จาํกดั

20/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์    รายการ 700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,579.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,579.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ซือครุภณัฑเ์ครืองคอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 82,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

82,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/05/2013 ขออนุญาตสังซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 26,073.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

26,073.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ขอซือหนงัสือจาํนวน  รายการ 10,373.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,373.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/05/2013 ขออนุญาตจา้งนายพีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ผ่านการตรวจประเมินคุณภา

พฯ

20,000.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 20,000.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

20/05/2013 จา้งร้านเอ ก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

20/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/05/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมุ่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,900.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,900.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

20/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 160.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

160.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

20/05/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษก่อนจบการศึกษา 

จาํนวน  รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 12,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

20/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์รับนกัศึกษาใหม่ จาํนวน  

รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด์  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 5,000.00 บานาน่าดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/05/2013 เช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที จาก นายธีระศกัดิ  

วิงวรรณ   ถ.ธนาลยั  ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

จาํนวน  งาน ( วนั)

29,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 29,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

20/05/2013 ซือวสัดุดาํเนินกิจกรรมฐาน  รายการ 28,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

28,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,568.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,568.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/05/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

3,983.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,983.00 ร้านโมโนคอม

20/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 37,875.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) 

จาํกดั

37,875.00 บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) จาํกดั

20/05/2013 จา้ง หจก.บีทูเคบิซ  ซ.เพชรเกษม - -  

ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพฯ ทาํบตัรสปิริตการ์ด  ใบ

48,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

บีทูเคบิซ

48,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บีทูเคบิซ

21/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,936.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/05/2013 จา้งร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

21/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,581.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,581.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส 90,000.00 ดีเค ไอที แอนด ์เซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,580.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,580.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,440.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,440.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/05/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/05/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม  ม. ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,000.00 ร้านโมโนคอม

21/05/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์รับนกัศึกษาจาํนวน  

รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด ์  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 10,000.00 บานาน่าดีไซน์

21/05/2013 จา้งนายณรงค ์สมุดความ เลขที  หมู่  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการอาหาร อาคารไบโอเทค 

มร.ชร.

100,000.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 100,000.00 นายณรงค ์ สมุดความ

21/05/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

4,740.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 4,740.00 มณฑลการช่าง

21/05/2013 จา้งร้านบีโอโฆษณา /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพป้์ายไวนิล  รายการ

1,150.00 ตกลงราคา ร้านบีโอโฆษณา 1,150.00 ร้านบีโอโฆษณา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/05/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  เติมนาํยาเครืองปรับอากาศ 

หมายเลข รภ.ชร. . .

600.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 600.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

21/05/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,190.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 7,190.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 670.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

670.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 จา้งนายอภิชยั  รักสุข  ม.  ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย ปรับปรุงหอ้ง  รายการ

98,460.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข 98,460.00 นายอภิชยั รักสุข

21/05/2013 ขอจา้งร้าน  แอนท ์ซีอาร์ /  ต.เวียงชีย อ.เวียงชยั 

จดัทาํดู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีนกัศึกษาคณะเทคโน

โลยอีุตสาหกรรม

25,800.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 25,800.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา นางดาวเรือง ใจบุญ 2,200.00 นางดาวเรือง ใจบุญ

21/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,249.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,249.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,236.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,236.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 จา้งหจก.เอส.เค.ยางยนตเ์ชียงราย / -  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายปะยางนอกรถตูท้ะเบียน นข เชียงราย

300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

21/05/2013 ขอจา้งร้าน  แอนท ์ซีอาร์ /  ต.เวียงชีย อ.เวียงชยั  

ถ่ายเอกสารโครงการพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

21,488.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 21,488.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/05/2013 ขอจา้งร้าน  แอนท ์ซีอาร์ /  ต.เวียงชีย อ.เวียงชยั  

ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

13,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 13,200.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

29,931.60 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

21/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 14,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

21/05/2013 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 5,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/05/2013 ขอจดัซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 47,060.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

47,060.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/05/2013 ขอซือวสัดุโรงเรือนอนุบาล  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 30,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

21/05/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,000.00 ร้านโมโนคอม

22/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองปรุงและเครืองดืม 25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

24,987.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/05/2013 ขอซือของทีระลึก  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,200.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/05/2013 ขอซือวสัดุ อุปกรณ์สาํนกังาน 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จาํนวน  

รายการ

15,355.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,355.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/05/2013 ขอจา้งร้านพรชยัอลูมิเนีย ม /  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ทาํแบบพิมพ ์จาํนวน  รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ร้านพรชยั อลูมิเนียม 4,400.00 ร้านพรชยั อลูมิเนียม

22/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,387.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,387.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

22/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 889.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

889.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/05/2013 จา้งร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํรายการดอกไมต้กแต่ง  รายการ

23,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 23,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

22/05/2013 ขอเช่าเวที จาก นายพูลสวสัดิ  จงตรอง ต.เวียง อ.เมือง  

จ.เชียงราย จาํนวน  วนั

30,000.00 ตกลงราคา นายพูลสวสัดิ  จงตรอง 30,000.00 นายพูลสวสัดิ  จงตรอง

22/05/2013 ซือพลุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ 15,000.00 นายเสาร์แกว้  ทรายคาํ

22/05/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 22,690.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

22,690.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

22/05/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  เลขที /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลา้งเและเติมนาํยาเครืองปรับอากาศหอ้งอธิการบดี

2,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

22/05/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นตเ์ตอร์ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

6,240.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

6,240.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

22/05/2013 จา้งถ่ายเอกสาร โดยร้านตงัโจวการคา้  หมู่  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 5,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

22/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/05/2013 ขอจา้งร้านไดเร็กส์ /  ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย 

ปรินสี

2,000.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 2,000.00 ร้านไดเร็กส์

22/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 400.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

22/05/2013 ลา้ง ซ่อม เติมนาํยา เครืองปรับอากาศ จาํนวน  

รายการ โดยร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.บาํบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

3,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

22/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 12,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,320.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,320.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

22/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22/05/2013 ขอจา้งนายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,850.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 3,850.00 นายนพดล สันธิ

22/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,945.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,945.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/05/2013 ขอจา้ง บริษทัเชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ ทาํป้ายพรรณไม ้  

รายการ

48,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

48,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

22/05/2013 ขอจา้ง บจก.อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลย ี  

ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กทม.สอบเทียบเครืองวดัอุณหภูมิความชืน  ชิ น

3,638.00 ตกลงราคา บริษทั มิราเคิล 

อินเตอร์เนชนัแนล 

เทคโนโลย ีจาํกดั

3,638.00 บริษทั มิราเคิล 

อินเตอร์เนชนัแนล เทคโนโลย ี

จาํกดั

22/05/2013 จา้งทาํป้ายทาํเนียบบุคลากรและโครงสร้างทางการบริ

หาร

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เภอเมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 2,000.00 บานาน่าดีไซน์

22/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

22/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,000.00 ร้านสายไหม

22/05/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 17,400.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 17,400.00 ร้านสายณัท์

22/05/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ เขา้ศึกษาต่อ MBA 

และMCA จาํวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์ 

เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 15,000.00 บานาน่าดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/05/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.โซล่าร์เซลล ์เชียงราย  เลขที   

ม.  ถ.สนามบินแม่ฟ้าหลวง ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายจราจร  รายการ

26,500.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

26,500.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

22/05/2013 ขอจดัจา้งร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ /  

ถ.ทางหลวงแผ่นดิน  ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย  ซ่อมครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

450.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 450.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

22/05/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายและสายสะพาย  รายการ

13,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 13,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

22/05/2013 จา้ง นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ  ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 

จดั ขบวนแห่บายศรี

8,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 8,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

23/05/2013 จา้งนายพิษณุ มณีวรรณ  ม.  ต.ดงมหาวนั 

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จดัการแสดง  งาน

3,000.00 ตกลงราคา นายพิษณุ  มณีวรรณ 3,000.00 นายพิษณุ  มณีวรรณ

23/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 2,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 2,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้

23/05/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

25,600.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 25,600.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

23/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 32,550.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

32,550.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 990.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

30,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 23,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 23,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/05/2013 ขออนุญาตจา้งทาํวารสาร บริษทัเชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั /  ต. ป่าตนั 

อ.เมืองเชียงใหม่ จาํนวน  รายการ

80,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

80,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,000.00 ร้านสายไหม

23/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอจา้งเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู ่ /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํการซ่อมเครืองปรับอากาศ 

จาํนวน  รายการ

22,750.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 22,750.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,560.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,560.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

23/05/2013 ขออนุมติัจา้งมณฑลการช่าง ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมรถยนตย์หีอ้ FORD ทะเบียน 

กง  ชร หมายเลขครุภณัฑ ์ . . /

28,095.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 28,095.00 มณฑลการช่าง

23/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,946.40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 17,500.00 ร้านสายไหม

23/05/2013 จา้งนายพงศธ์ร  เชือมสกุล  เลขที  หมู่   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ซ่อมแซมรถตดัหญา้

4,390.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 4,390.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,980.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,980.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/05/2013 จดัซือครุภณัฑโ์ซฟา จาํนวน  รายการ 16,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 16,000.00 ร้านจุฑามาศการคา้

23/05/2013 จา้งนายณรงค ์สมุดความ บา้นเลขที  ม.  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง จ.เชียงรายกนัผนงัอลูมิเนียม

29,700.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 29,700.00 นายณรงค ์ สมุดความ

23/05/2013 ขอจดัจา้งร้านไดเร็กส์ /  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  

ถ่ายเอกสารสี-ขาวดาํเอกสารประกอบการอบรม

555.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 555.00 ร้านไดเร็กส์

23/05/2013 ซือนาํแขง็  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 8,000.00 ร้านตูบสิงห์

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

38,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 17,775.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

17,775.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอซือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จาํนวน  รายการ 7,393.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

7,393.70 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,595.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,595.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 4,400.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,400.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

23/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,750.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 3,750.00 ร้านสินไพศาล

23/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 18,100.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 18,100.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

23/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ทีอยู่

16/1

จาํนวน    รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์    รายการ 96,000.00 ตกลงราคา นอร์ทเทิร์น ไบค์ 96,000.00 นอร์ทเทิร์น ไบค์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/05/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํสมุดคาํตอบ  จาํนวน    รายการ

11,150.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 11,150.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

23/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,675.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 9,675.00 ร้านสินไพศาล

23/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 11,880.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 11,880.00 ร้านทวีสินการเกษตร

23/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิสทีอยู ่

/ ม. ต.ท่าสายอ.เมืองจ.เชียงราย 

ตรวจเชค็นาํยาและลา้งฟิลเตอร์แอร์หมายเลข . .

00001/54-01.021.000020/54

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

23/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน   รายการ 12,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอจา้งหจก.ฐิตติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

จาํนวน  รายการ

31,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

31,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

23/05/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 6,100.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

6,100.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

23/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,777.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,777.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,845.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

38,845.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,400.00 ร้านสายไหม

24/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,695.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,695.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/05/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,762.50 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,762.50 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

24/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

30,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/05/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,280.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,280.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/05/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษแรกเขา้ 

จาํนวน  รายการ

34,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 34,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

25/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านรวมศิลป์โฆษณา เลขที  ม.  

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํป้ายโฟมพร้อมติดตงั

1,500.00 ตกลงราคา รวมศิลป์โฆษณา 1,500.00 รวมศิลป์โฆษณา

25/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,148.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

3,100.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านทาํไมกรอบรูปแอนดอ์ิงคเ์จ็ท เลขที 

 ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํพิมพส์ติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด

6,352.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 6,352.00 ร้านทาํไม

25/05/2013 ขออนุมติัจา้งร้านสไตอ์ีฟอ๊อฟ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดุ่ อ.เมือง จ.เชียงราย จดัดอกไม้

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

25/05/2013 ขอจดัซือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จาํนวน  รายการ 3,638.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

3,638.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

25/05/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท ์เลขที /  หมู่บา้นสินธานีโครงการ 

 ซ.  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

จา้งทาํใบลงทะเบียนเขา้

900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 4,280.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,280.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,720.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,720.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้าน-ส.ไผ่งาม เชียงราย 3,000.00 ร้าน-ส.ไผ่งาม เชียงราย

26/05/2013 ขอจา้ง พีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 600.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

27/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,900.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,900.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

27/05/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนต ์และ พ.ร.บ.รถยนต ์จาํนวน  

คนั โดย บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เลขที 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

61,258.70 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

61,257.50 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

27/05/2013 เช่าเกา้อีพลาสติก จากนางประหยดั  มะโนหาญ  เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  

ตวั เพือใชง้านภายในมหาวิทยาลยั

2,000.00 ตกลงราคา นางประหยดั มะโนหาญ 2,000.00 นางประหยดั มะโนหาญ

27/05/2013 ขอจดัซือซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 45,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอ.ที.ซา

ยน์

45,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอ.ที.ซายน์ 

เทรดดิ ง

27/05/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

953.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 953.00 ร้านโมโนคอม

27/05/2013 จา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จดัทาํเอกสาร จาํนวน  

รายการ

11,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 11,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

27/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,050.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,050.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

27/05/2013 ขอจดัซือซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 45,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 45,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/05/2013 จะซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,960.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,960.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/05/2013 จา้งทาํผา้ม่าน จากร้านหนึงผา้ม่าน เลขที /  

ถ.หนองบวั อ.เมือง จ.เชียงราย 

38,800.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 38,800.00 ร้านหนึงผา้ม่าน

27/05/2013 ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการดาํเนินงานของสาํนกัศิลปะ

และวฒันธรรม

โดยร้านตงัโจวการคา้  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,760.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,760.00 ร้านตงัโจวการคา้

27/05/2013 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา ทีอยูเ่ลขที ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

3,395.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 3,395.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

27/05/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

15,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

27/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,185.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,185.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/05/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน     รายการ 8,183.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,183.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 49,910.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

49,910.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

27/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,790.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,790.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/05/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 93,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

93,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/05/2013 ถ่ายเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา จาํนวน  

รายการ โดยร้านเอก๊อปปี  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,979.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,979.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

27/05/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

4,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,980.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

27/05/2013 ขอซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 7,200.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

27/05/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภกัเชียงราย  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,558.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,558.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/05/2013 ขอจา้ง ร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ถนนพหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,958.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,958.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

27/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

1,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

27/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,450.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/05/2013 ขอจา้งร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมเปลียนอุปกรณ์ปรินเตอร์หมายเลขครุภณัฑ ์

มรช. - . . /   จาํนวน  รายการ

1,680.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

1,680.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

27/05/2013 ขอซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 14,400.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 14,400.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

27/05/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ดอคิคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

ทาํโปสเตอร์  รายการ

31,500.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

31,500.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

27/05/2013 ขอจา้งร้าน  แอนท ์ซีอาร์ /  ต.เวียงชีย อ.เวียงชยั 

จดัทาํเอกสารพร้อมเขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

15,100.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 15,100.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/05/2013 ขออนุญาตจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรินเตอร์ 

canon MP 258

869.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

869.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/05/2013 ขอจา้ง พีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 600.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

27/05/2013 ซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,800.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 4,800.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

27/05/2013 ขอซือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จาํนวน  รายการ 3,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

3,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

27/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 42,158.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

42,158.00 บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) 

จาํกดั

27/05/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,450.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

8,450.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

27/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,540.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,540.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 9,600.00 ร้านจุฑามาศการคา้

27/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

7,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/05/2013 จา้งร้าน วิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด ์ปรินติ ง  เลขที 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํป้ายชือติดโต๊ะทาํงานอธิการบดี

4,900.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

4,900.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,540.00 ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั 3,540.00 บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,988.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,988.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/05/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

5,040.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,040.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

28/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,936.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,936.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ ทาํโปสเตอร์

10,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

28/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,761.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

13,761.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

28/05/2013 ซือเกา้อีผูบ้ริหาร และเกา้อีประชุม  จาํนวน   รายการ 57,810.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 57,810.00 ร้านจุฑามาศการคา้

28/05/2013 จา้ง นายสมาน ปันตนั เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ดาํเนิการสูบบ่อเกรอะอาคารศูนยป์ระชุมนานาชาติ

16,000.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 16,000.00 นายสมาน  ปันตนั

28/05/2013 ซือโถปัสสาวะชายและโถสุขภณัฑ ์ จาํนวน   

รายการ

19,600.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 19,600.00 ร้านจุฑามาศการคา้

28/05/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 62,380.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 62,380.00 ร้านจุฑามาศการคา้

28/05/2013 ขอจา้งนายสหภาพ พรมแตง   หมู่  ต.หว้ยสัก 

อ.เมืองเชียงราย ทาํโมเดลเฟอร์นิเจอร์  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นายสหภาพ  พรมแตง 5,000.00 นายสหภาพ  พรมแตง

28/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 42,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

42,500.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

28/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 45,325.00 ตกลงราคา ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม 45,325.00 ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม

28/05/2013 จา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร ทีอยู ่  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

34,845.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 34,845.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

28/05/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,221.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,221.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/05/2013 ขอจา้งร้านชอบพิมพ ์เลขที /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํรายงานประจาํปี จาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ชอบพิมพ์

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชอบพิมพ์

28/05/2013 ขออนุมติัจา้งศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยที์  ทีอยู ่

 ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ตรวจวิเคราะห์นาํ

1,600.00 ตกลงราคา ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพท

ย์

1,600.00 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

เชียงราย

28/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 49,425.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

49,425.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 25,740.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

25,740.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ขอจา้ง นายสหภาพ พรมแตง  หมู่  ต.หว้ยสัก 

อ.เมืองเชียงราย ทาํเฟอร์นิเจอร์

24,500.00 ตกลงราคา นายสหภาพ  พรมแตง 24,500.00 นายสหภาพ  พรมแตง

28/05/2013 จา้งเขา้ปกเยบ็เล่มรูปแบบวิจยัทีฉบบัสมบูรณ์ 

โดยร้านตงัโจวการคา้  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

28/05/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/   ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ ทาํป้าย

24,600.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

24,600.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

28/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,150.24 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 20,150.24 ร้านหนึงผา้ม่าน

28/05/2013 จะขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,650.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,650.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/05/2013 ขอจา้งร้าน ปี แอนด ์นอ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารรายงานผลการดาํเนินงาน

1,992.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 1,992.00 ปี แอนด ์นอ้ง

28/05/2013 ขอจา้งร้านไอแอม กราฟฟิค เลขที  หมู่  ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จดัทาํป้าย   ชุด 

และถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

32,800.00 ตกลงราคา ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค 32,800.00 ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค

28/05/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

5,000.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

28/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 35,650.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

35,650.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ขอจา้ง นายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,445.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 8,445.00 นายนพดล สันธิ

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายาการ 800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,790.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

2,790.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

28/05/2013 ขอจา้งนายนพดล สันธิ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 4,800.00 นายนพดล สันธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/05/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯจากร้านนายฉัตรชยั  

ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 

56130

1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,980.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

28/05/2013 ขออนุญาตจา้งเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่ 

 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ  จาํนวน  งาน

3,900.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,900.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

28/05/2013 ทาํบา้ยโครงการเครือข่ายทางชาติพนัธุ์ฯ 

จา้งร้านป้ายนางแล   ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

800.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 800.00 ร้านป้ายนางแล

28/05/2013 จา้งนายอภิชาติ คาํเชือ  ม.  ต.บา้นถาํ อ.ดอกคาํใต ้

จ.พะเยา ตกแต่งสถานทีพิธีปิดการแข่งขนักีฬาฯ

20,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 20,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

28/05/2013 เล่นดนตรีพร้อมเครืองดนตรีและเครืองเสียง 45,000.00 ตกลงราคา นายพิเชษฐ  ศรีสุวรรณ 45,000.00 นายพิเชษฐ  ศรีสุวรรณ

28/05/2013 จา้งร้านเชียงรายซิลคส์กรีน เลขที /  ถ.รัตนาเขต 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํถว้ยรางวลัและเหรียญรางวลั

10,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 10,500.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

28/05/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  หมู่  

โครงการบา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

24,400.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 24,400.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

28/05/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน   รายการ 11,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

29/05/2013 จดัจา้งทาํกรอบรูปขอ้มูลข่าวสารพร้อมภาพโฟโต ้ 

จาํนวน   รายการ จา้งบริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั 

/ -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย  

18,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

18,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 7,035.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,035.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน รายการเ 1,000.00 ตกลงราคา นางแสงมา  ธรรมวงค์ 1,000.00 นางแสงมา  ธรรมวงค์

29/05/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ ทาํโปสการ์ด  

รายกาย

38,640.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

38,640.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

29/05/2013 ขอจดัจา้งนางวิมลรัตน์ จนัทะสาร  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารสี-ขาวดาํ

2,100.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 2,100.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

29/05/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน      รายการ 14,947.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,947.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ซือหนงัสือ  จาํนวน    รายการ 2,105.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,105.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 2,965.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,965.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,510.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,510.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,420.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,420.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,760.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,760.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 16,858.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,858.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,710.00 ตกลงราคา นางสาวพิชญาภา  

ธรรมวงค์

5,710.00 นางสาวพิชญาภา  ธรรมวงค์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,788.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,788.00 ร้านสายไหม

29/05/2013 จา้งสาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัพิมพเ์อกสารวิชาการ  รายการ

50,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา 50,000.00 สาํนกัพิมพล์อ้ลา้นนา

29/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 99,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 59,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 5,400.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

29/05/2013 จา้งร้านเค แอล บีซัพพลาย /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํรถเขนสแตนเลส   รายการ

39,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 39,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

29/05/2013 จา้งร้านโมโนคอม   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

2,780.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,780.00 ร้านโมโนคอม

29/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 1,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,800.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

29/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 29,890.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

29,890.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

29/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,993.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,993.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านเขียนดี 8,000.00 ร้านเขียนดี

29/05/2013 จดัซือวสัดุประจาํสาํนกังาน 3,470.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,470.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านเอก๊อปปี  ม.  

ต.นางแล ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

7,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 7,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

29/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,730.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 6,730.00 ร้านจุฑามาศการคา้

29/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 870.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

870.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 720.00 ตกลงราคา นางพนัธ์นวล  วนัชยั 720.00 นางพนัธ์นวล  วนัชยั

29/05/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,335.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,335.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 14,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,690.00 ตกลงราคา ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม 30,690.00 ร้านไมห้มอนรถไฟเทียม

29/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 49,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

49,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

29/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 23,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 23,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้

29/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

5,600.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที   ม.   

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย   จาํนวน  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 30,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

29/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

29/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 15,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

29/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,970.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,970.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป 

( ) จาํกดั

5,600.00 บริษทั เทพวลัยก์รุ๊ป ( ) 

จาํกดั

29/05/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 2,300.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 2,300.00 ร้านทวีสินการเกษตร



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/05/2013 ขออนุญาตสังซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

3,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,395.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,395.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอจา้ง ร้านสบายดีอินเตอร์เน็ตและการคา้ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

497.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

497.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

29/05/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 10,000.00 ปี แอนด ์นอ้ง

29/05/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ 24,519.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

24,519.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

29/05/2013 ขอซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,540.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

7,540.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,165.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,165.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,361.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,361.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ซือวสัดุจาํนวน    รายการ 3,550.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,550.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขออนุญาตสังซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 

โดยสังจากสหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลยั

14,405.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,405.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 จดัซือนาํมนั  จาํนวน   รายการ 880.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

880.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/05/2013 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ด เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เหมาติดตงัสาย LAN 

จาํนวน  รายการ

11,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 11,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

20,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

29/05/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน    รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 3,450.00 ร้านจินดาพาณิชย์

29/05/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 จดัซือวสัดุ (วตัถุดิบยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 90,000.00 ร้านตงฮวัโอสถ

29/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 18,540.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 18,540.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

29/05/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 40,000.00 ร้านจุฑามาศการคา้

29/05/2013 วสัดุจาํนวน    

รายการจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

3,938.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,938.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/05/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 8,240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 8,240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

30/05/2013 ขออนุญาตซือแม่พนัธุ์กลว้ยไม ้  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 30,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

30/05/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 9,003.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,003.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 719.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

719.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ขออนุมติัจา้งนายพิชยั วาดเพชร เลขที  

ซอยจรัญสนิทวงศ ์ /  ถ.จรัญสนิทวงศ ์

แขวงบางยขีนั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

ทาํเนคไทพร้อมปัก

70,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั  วาดเพชร 70,000.00 นายพิชยั  วาดเพชร

30/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,580.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,580.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/05/2013 จา้งถ่ายเอกสารประชาสัมพนัธ์ 

กาํหนดการสาํหรับนกัศึกษาแจกใหม่  โดยจา้ง 

นายนพดล สันธิ เลขที  ม.  ต. ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

49,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 49,000.00 นายนพดล สันธิ

30/05/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 82,500.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 82,500.00 ร้านจุฑามาศการคา้

30/05/2013 จดัจา้งทาํรูปหล่อมบรมครูชีวกโกมารภจัจ์ จาํนวน  

รายการ จา้งนายอนนัต ์แจ่มแจง้ ทีอยู ่ /  ม. ต.เมืองจี 

อ.เมืองลาํพูน จ.ลาํพูน

28,200.00 ตกลงราคา นาย อนนัต ์ แจ่มแจง้ 28,200.00 นาย อนนัต ์ แจ่มแจง้

30/05/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,650.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,650.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

30/05/2013 ขอจา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ เลขที  ม.  ต.หว้ยสัก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงอาคารสาํนกังาน จาํนวน 

 รายการ

31,315.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

31,315.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

30/05/2013 จดัจา้งพิมพคู่์มือ จาํนวน  รายการ 

จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิมพ ์บา้นเลขที /  

หมู่  ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงราย

80,640.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

80,640.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

30/05/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 21,397.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,397.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ซือวสัดุ     รายการ 822.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

822.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,420.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,420.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

30/05/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/05/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน    รายการ 10,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ขอจา้งนายสาคร บุตรโคษา   หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย วางแผ่นทางเดินกระเบือง กรวด 

และถางหญา้

4,600.00 ตกลงราคา นายสาคร  บุตรโคษา 4,600.00 นายสาคร  บุตรโคษา

30/05/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ทาํป้ายไวนิล  ผืน

2,700.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,700.00 เพาเวอร์ ปริน

30/05/2013 ขออนุญาตจา้งติดตงัระบบสายภายในโทรศพัท ์

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเมง็รายซัพพลายเซอร์วิส  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

9,750.00 ตกลงราคา เชียงรายครุภณัฑ์ 9,750.00 เชียงรายครุภณัฑ์

30/05/2013 หนงัสือรายงานประจาํปีสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 

จาํนวน  รายการ โดยร้านทรัพยรุ่์งเรือง  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

25,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 25,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

30/05/2013 จา้ง หจก.เดชถาวรก่อสร้าง เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการขดุบ่อขยะเพิมเติม 

จาํนวน  บ่อ ขนาด . * . * .  ม.

33,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เดชถาวร ก่อสร้าง

33,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดชถาวร 

ก่อสร้าง

30/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,060.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,060.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,210.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,210.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  

ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชขภฏัเชียงราย   หมู่  

ถนนพหลโยธิน  ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/05/2013 ซือวสัดุ  รายการ 29,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,140.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,140.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ขอจา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ เลขที  ม.  ต.หว้ยสัก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงอาคารสาํนกังาน จาํนวน 

 รายการ

30,912.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

30,912.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

30/05/2013 ซือวสัดุ     รายการ 6,259.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,259.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,300.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

19,300.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

30/05/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 56,935.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

56,935.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

30/05/2013 ชือวสัดุ  รายการ 4,224.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,224.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ชือวสัดุ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 4,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 จดัจา้งหล่อรูปบรมครูชีวกโกมารภจัจ์  จาํนวน  

รายการ จา้งนายอนนัต ์ แจ่มแจง้ บา้นเลขที /  ม.  

ต.เหมืองจี อ.เมืองลาํพูน จ.ลาํพูน

15,000.00 ตกลงราคา นาย อนนัต ์ แจ่มแจง้ 15,000.00 นาย อนนัต ์ แจ่มแจง้

30/05/2013 ขอจดัซือวสัดุ (ตลบัหมึก) จาํนวน  ตลบั 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/05/2013 ซือทีสาํรองไฟแบบพกพา จาํนวน  เครือง 2,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,285.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,285.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/05/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณ์  จาํนวน    รายการ 3,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/05/2013 จดัจา้งทาํสือประชาสัมพนัธ์(Roll-up) จาํนวน 

รายการ จา้งบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

12,000.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

31/05/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,403.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,403.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

31/05/2013 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนสามญัไกดเ์ชียงใหม่ คอร์ปอเรชนั 

/  หมู่  ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ทาํเวปไซต ์  

ระบบ

19,720.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัไกดเ์ชี

ยงใหม่

19,720.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัไกดเ์ชียงให

ม่

31/05/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

385.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนพ

ฤษภาคม

440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

440.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนพฤษภาคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์

31/05/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/05/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนพฤษภาคม 
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200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

200.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/05/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือน 

พฤษภาคม 

370.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

370.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ขออนุญาตจา้งนายพีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํโลห์เรซิน 

จาํนวน  ชุด

12,000.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 12,000.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

31/05/2013 จดัจา้งพิมพว์ุฒิบตัร  จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้เอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,928.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

2,928.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

31/05/2013 ชือวสัดุ  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

31/05/2013 ขอจา้งนายประทีป แสนแกว้  หมู่  ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตรวจสอบขอ้มูลพนัธุ์ไม้

10,000.00 ตกลงราคา นายประทีป  แสนแกว้ 10,000.00 นายประทีป  แสนแกว้

31/05/2013 ซือวสัดุ    รายการ 29,935.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

29,935.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ซือวสัดุ     รายการ 4,888.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,888.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน    รายการ 69,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

69,000.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

31/05/2013 จดัซือวสัดุ (วตัถุดิบยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 2,760.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 2,760.00 ร้านตงฮวัโอสถ

31/05/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,450.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 8,450.00 ร้านจุฑามาศการคา้

31/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

9,960.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 9,960.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/05/2013 ขอจา้งบาํรุงดูแลลิฟทโ์ยสาร จาํนวน  ตวั ๆ ละ ,  

บาท โดยจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส 

ทีอยู ่  หมู่  ต.ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/05/2013 ขอจา้งร้าน พฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

14,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 14,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

31/05/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

31/05/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,600.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

14,600.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ  จาํนวน    

รายการ

28,400.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

28,400.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

31/05/2013 ซือกระดาษถ่ายเอกสาร  รีม 11,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/05/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,305.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,305.00 ร้านธนาทรัพย์

31/05/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

31/05/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ

2,200.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,200.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

31/05/2013 ขอซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร  จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน พฤษภาคม 

4,635.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,635.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/05/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ  จาํนวน    รายการ 43,500.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

43,500.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

31/05/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

31/05/2013 ขอจา้งร้านไดเร็กส์ /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรินเอกสาร

2,000.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 2,000.00 ร้านไดเร็กส์

31/05/2013 ซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนพฤษภาคม   

จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน ฉบบั (ประจาํวนัที -  

พ.ค. )

400.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

400.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ขอจดัซือวารสาร-หนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนพฤษภาคม  จาํนวน  รายการ

640.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

640.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/05/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์เดือน พฤษภาคม   จาํนวน 

 รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,200.00 ร้านธนาทรัพย์

31/05/2013 ขอจดัจา้งร้านนิตินยัโฆษณา เลขที /  ม.  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  ผืน

14,000.00 ตกลงราคา ร้านนิตินยั  โฆษณา 14,000.00 ร้านนิตินยั  โฆษณา

31/05/2013 ซือวารสาร  รายการ 1,575.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,575.00 ร้านธนาทรัพย์

31/05/2013 ขอจา้งรายเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์ แอนท ์เชอร์วิส  

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยสารประจาํเดือน พฤษภาคม 
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1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/05/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส  หมู่  ซอย  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ตรวจเชค็และบาํรุงรักษาลิฟท ์

อาคารยพุราชวิทยมงคล

36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/05/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(พ.ค. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

31/05/2013 ขอจา้งนายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

8,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 8,400.00 นายนพดล สันธิ

01/06/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  หมู่  

โครงการบา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

47,430.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 47,430.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

01/06/2013 ซือหนงัสือพิมพร์ายวนัจากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัร

าชภฏัเชียงราย

ฉบบั (ประจาํวนัที -  มิ.ย. )

900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

900.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,750.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

3,750.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

02/06/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

03/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 19,600.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

19,600.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

03/06/2013 จดัจา้งทาํกล่องประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ  

จา้งร้านบายฮาร์ท มิวสิค แอนด ์กราฟิกส์ /  ม.  

ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

9,250.00 ตกลงราคา ร้าน บาย ฮาร์ท มิวสิค 

แอนด ์กราฟิกส์

9,250.00 ร้าน บาย ฮาร์ท มิวสิค แอนด ์

กราฟิกส์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/06/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 65,000.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

65,000.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

03/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 8,620.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,620.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/06/2013 ชือวสัดุ  รายการ 3,965.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,965.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

3,300.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

03/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,250.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 2,250.00 ร้านจุฑามาศการคา้

03/06/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท์ / ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,699.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 4,699.00 ร้านเทคโนปรินท์

03/06/2013 จดัจา้งทาํแผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพนัธ์  จาํนวน  

รายการ จา้งบริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

4,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

4,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

03/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,665.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,665.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,730.00 ตกลงราคา อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และ

แอสเซ็ตเซอรี

1,730.00 อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเ

ซ็ตเซอรี

03/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 20,000.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

03/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,605.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,605.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

03/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,600.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 48,600.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

03/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 25,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/06/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง.จ.เชียงราย

11,442.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

11,442.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

03/06/2013 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง  ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

1,680.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,680.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

03/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสายไหม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,000.00 ร้านสายไหม

03/06/2013 จา้งต่อเติมกนัสาดหลงัคาและเทพืนอาคารสาํนกัวิชาก

ารท่องเทียว

เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

97,288.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

97,288.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

03/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 15,000.00 ไอเดียโซลูชนั

03/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 38,400.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 38,400.00 ร้านจุฑามาศการคา้

03/06/2013 ขออนุมติัจา้งคุณนพพร  วิหคนอ้ย /  ม.  

หมู่บา้นกอบแกว้  แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ  

จา้งทาํเครืองหมายนกัศึกษา

88,250.00 ตกลงราคา นพพร  วิหคนอ้ย 88,250.00 นพพร  วิหคนอ้ย

03/06/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 39,200.00 ตกลงราคา เอส ที พี อิเลค็โทรเชิร์พ 39,200.00 เอส ที พี อิเลค็โทรเชิร์พ

04/06/2013 จา้งบดินทร์การพิมพ์ /  ถนนรัตนาเขต ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพบิ์ลแทนใบเสร็จรับเงิน

3,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 3,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

04/06/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

 -  มิ.ย.. )

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

04/06/2013 จา้งบดินทร์การพิมพ์ /  ถนนรัตนาเขต ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพบิ์ลแทนใบเสร็จรับเงิน

3,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 3,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 36,690.75 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

36,690.75 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

04/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,205.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,205.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/06/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

29,875.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

สาํนกัพิมพซิ์ลคเ์วอร์ม

29,875.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

สาํนกัพิมพซิ์ลคเ์วอร์ม

04/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,335.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 3,335.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

04/06/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 62,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

62,700.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

04/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   รายการ 4,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/06/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง  รายการ

850.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 850.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

04/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,994.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,994.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

04/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

04/06/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มประกอบการประชุม

4,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,980.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

04/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,450.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,450.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,353.75 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

49,353.75 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 33,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

33,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

04/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 14,300.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

14,300.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

04/06/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์

ประจาํเดือนพฤษภาคม  จาํนวน  รายการ

16,075.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,075.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

7,500.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

05/06/2013 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตงัระบบโทรศพัท ์

จาํนวน  รายการ

34,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 34,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/06/2013 ซือครุภณัฑพ์ร้อมติดตงัจาํนวน  รายการ 70,650.00 ตกลงราคา มนัทนาผา้ม่าน 70,650.00 มนัทนาผา้ม่าน

05/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 2,937.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,937.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

05/06/2013 จา้งร้านเอ ก๊อบปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพคู่์มือ  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 4,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุปลูกกลา้ไม ้จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 30,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

05/06/2013 จา้งถ่ายเอกสารสีพร้อมเขา้เล่มคู่มือลงทะเบียน 

แลคู่มืออาจารยที์ปรึกษา จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านตงัโจวการคา้  ม.  ต.สันโคง้นอ้ย 

อ.เมือง จ.เชียงราย

99,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 99,500.00 ร้านตงัโจวการคา้

05/06/2013 ชือวสัดุ  รายการ 29,665.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

29,665.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,000.00 เพาเวอร์ ปริน

05/06/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 364,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

364,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

05/06/2013 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑจ์ดัการศึกษา  จาํนวน  

รายการ จา้งจา้งบริษทัทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง จาํกดั 

(สาขาแม่กรณ์) /  ม.  ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย 

อ.เมือง จ.เชี

2,105.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

2,105.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

05/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

10,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 10,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

4,380.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/06/2013 ซือวสัดุพร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา มนัทนาผา้ม่าน 14,000.00 มนัทนาผา้ม่าน

05/06/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์เลขที /  ม.   ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

771.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 771.00 ร้านเทคโนปรินท์

05/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

29,531.46 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

06/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 2,881.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,881.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

06/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 20,290.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

20,290.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

06/06/2013 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/06/2013 ปะยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย เลขที / -  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

1,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

06/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,177.00 ตกลงราคา บริษทั วาย.เอน็.ซี 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

1,177.00 บริษทั วาย.เอน็.ซี (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

06/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

49,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

06/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

11,980.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

06/06/2013 ซือครุถณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 90,000.00 ร้านจุฑามาศการคา้

06/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,840.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 49,840.00 ร้านสินไพศาล

06/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  จาํนวน   

รายการ

47,840.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 47,840.00 ร้านจุฑามาศการคา้

06/06/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

30,320.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 30,320.00 มณฑลการช่าง

06/06/2013 ขอจา้งร้าน เอส พี อิเลคทริค  ม.  ถ.พหนโยธิน 

ต.ริมกก อ.เมือง  ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ 

จาํนวน  รายการ

3,638.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 3,638.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

07/06/2013 ซืออุปรกรณ์กีฬา  รายการ 27,600.00 ตกลงราคา นางสาววิบูลญา หตัระวี 27,600.00 นางสาววิบูลญา หตัระวี

07/06/2013 จา้งนายแกว้มา รวดเร็ว เลขที  หมู่ที  ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย 

ติดตงัระบบไฟฟ้าเขา้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และอาคารสาํนกัวิชาบญัชี

34,465.50 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 34,465.50 นายแกว้มา  รวดเร็ว



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/06/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัระบบประปาเขา้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และอาคารสาํนกัวิชา

22,177.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

22,177.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

07/06/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  บา้นดู่เมืองใหม่ 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํตรายาง

1,240.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,240.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

07/06/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,966.13 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,872.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

07/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,428.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,428.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/06/2013 จดัจา้งพิมพB์ooklet จาํนวน  รายการ 

จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วนิดาการพิมพ ์ /  ม.  

ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

95,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

95,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

07/06/2013 ขออนุมติัจา้ง นางทานตะวนั แสนพิช ทีอยู ่  หมู่ที  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เสือ แกะรือตวัอกัษณ  

ตวั CRU และปักตวัอกัษรอีก  ตวั CRRU

28,180.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

28,180.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/06/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปริน /  ม.  ถ.พหลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล บอกทาง 

 ผืน

660.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 660.00 เพาเวอร์ ปริน

07/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 23,038.00 ตกลงราคา ร้านป่ารวกคา้วสัดุ 23,038.00 ร้านป่ารวกคา้วสัดุ

07/06/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 94,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

94,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

07/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,870.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 2,870.00 ร้านมนตรั์ก



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํวนน  รายการ 79,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

79,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

07/06/2013 ซือสว่าน  เครือง 1,620.00 ตกลงราคา ร้านป่ารวกคา้วสัดุ 1,620.00 ร้านป่ารวกคา้วสัดุ

07/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,170.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,170.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/06/2013 ขออนุมติัจา้ง นายสิทธิเดช  ใจจุมปา เลขที  หมู่ที 

 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร

518.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 518.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

07/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,686.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,686.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 15,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

07/06/2013 ซือเครืองตดักระดาษ จาํนวน  เครือง 3,600.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

3,600.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

07/06/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 1,428.45 ตกลงราคา โรงกลึง จุงศกัดิ บริการ 1,428.45 โรงกลึง จุงศกัดิ บริการ

07/06/2013 ซือกลอ้งดิจิตอล  รายการ 6,980.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 6,980.00 ร้านมนตรั์ก

07/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

07/06/2013 เปลียนยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย เลขที 

/ -  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

56,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

56,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

07/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,957.90 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,952.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ ทีอยู ่ /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํดอกไมป้ระกอบการใชห้อ้งประชุม

16,600.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 16,600.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

08/06/2013 จา้งร้านบา้นดู่เมืองใหม่ธุรกิจ  /  ม.   ต.บา้นดู่  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

11,900.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 11,900.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

08/06/2013 จา้งร้านไอแอมกราฟฟิค  ม.  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย ทาํซีดีคู่มือนกัศึกษา จาํนวน  ชุด

18,720.00 ตกลงราคา ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค 18,720.00 ร้าน ไอ แอม กราฟฟิค

08/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 17,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

17,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

08/06/2013 จา้งร้านเวบเบอร์ก /  ม. ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

8,105.00 ตกลงราคา ร้านเวบเบอร์ก 8,105.00 ร้านเวบเบอร์ก

08/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,080.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

9,080.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

08/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 295.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

295.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/06/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 8,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

09/06/2013 ขออนุมติัจา้งนายพงศธ์ร  เชือมสกุล  ทีอยู ่   หมู่   

ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย   

จา้งซ่อมเครืองตดัหญา้ หมายเลขครุภณัฑ ์

08.003.000002/48

1,020.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 1,020.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

10/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 65,100.00 ตกลงราคา นางทานตะวนั  แสนพิช 65,100.00 นางทานตะวนั  แสนพิช

10/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,981.40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล 

คอนเน็ค เทรด จาํกดั

60,000.00 บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล 

คอนเน็ค เทรด จาํกดั

10/06/2013 ซือพวงหรีดดอกไมส้ด จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ศรีวรรณ ฟลาวเวอร์ 1,000.00 ศรีวรรณ ฟลาวเวอร์

10/06/2013 จา้งบริษทั เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถนนเชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ จดัทาํวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที  

ฉบบัที 

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

50,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,294.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 3,294.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 245.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

245.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขอจา้งติดตงัม่านปรับแสงหอ้งรองอธิการบดี โดยจา้ง 

ร้านเชียงรายผา้ม่าน เลขที /  ม.  ต.ท่าสุด อ.เมือง 

จ.เชียงราย

3,750.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 3,750.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

10/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 56,466.40 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

56,466.40 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

10/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 43,500.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

43,500.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

10/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,300.00 ตกลงราคา นางสาวทิพยว์ลัย ์ ศรีพรม 3,300.00 นางสาวทิพยว์ลัย ์ ศรีพรม

10/06/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

15,241.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,241.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์  

รายการ

3,937.50 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 3,937.50 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/06/2013 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 44,130.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

44,130.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

10/06/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

4,550.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 4,550.00 โยคอมพิวเตอร์

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 435.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

435.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,225.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,225.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,002.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,002.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขอซือวสัดุ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 650.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 650.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10/06/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 15,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/06/2013 จา้งนายขวญัใจ  เรือนคาํ   ม  ต.นางแล อ.มือง 

จ.เชียงราย   ทาํประตูฟุตบอล(โกลหนู) 

และทาํเสาและตาข่ายเทเบิลเทนนิส

46,500.00 ตกลงราคา นายขวญัใจ เรือนคาํ 46,500.00 นายขวญัใจ เรือนคาํ

10/06/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 25,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/06/2013 ขอซือวสัดุอุปกรณ์ใชใ้นหอ้งปฏิการจาก ทีทีเค 

ซายเอนซ์ จาํกดั

11,064.00 ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ 

จาํกดั

11,064.00 บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/06/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที (วนัที 

 -  มิ.ย.. )

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

10/06/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 11,969.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,969.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน   จาํนวน    รายการ 840.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

840.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 930.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

930.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 12,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 19,688.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

19,688.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

10/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 14,325.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 14,325.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

11/06/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง   หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,060.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,060.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

11/06/2013 ขออนุมติัจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท ์ ทีอยู ่ /  หมู่บา้นสินธานีโครงการ 

 ซ.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง พิมพใ์บสังอาหาร

9,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

9,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

11/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,562.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,562.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/06/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม. ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,938.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 6,938.00 ร้านเทคโนปรินท์

11/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านรวมศิลป์โฆษณา ทีอยู ่  ม.  

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย

1,750.00 ตกลงราคา รวมศิลป์โฆษณา 1,750.00 รวมศิลป์โฆษณา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/06/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 28,200.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 28,200.00 ร้านจุฑามาศการคา้

11/06/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจากร้านนายฉัตรชยั  

ธนะสังข ์  ม.   ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 

56130

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

11/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านมณฑล  การช่าง ทีอยู่  หมู่  

บา้นสันตาลเหลือ (ติดสถานนีวิทย ุสวท.) ตาํบลริมกก 

อาํเภอเมือง จ.เชียงราย   เปลียนแบตเตอร์รี

3,800.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 3,800.00 มณฑลการช่าง

11/06/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มเอกสารประกอบการอบรม

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

11/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,414.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,414.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านอินเตอร์คอม เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองดนตรี 

จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา อินเตอร์คอม 2,000.00 อินเตอร์คอม

11/06/2013 ขออนุมติัจา้งนายสิทธิเดช  ใจจุมปา  เลขที  หมู่ที 

 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

982.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 982.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

11/06/2013 จา้งทาํป้ายไวนิล  ร้านเพาเวอร์ปริน  /   หมู่   

ตาํบลรอบเวียง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย 

2,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,400.00 เพาเวอร์ ปริน

11/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 99,705.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

99,705.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

3,990.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

11/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,625.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,625.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/06/2013 จา้งทาํสือโปโล  ร้านโมเดิร์น  แอค็  /  

หา้แยกพ่อขนุเมง็ราย ทางเขา้สนามกีฬา (ตึกขาว) 

ถนนหนองบวั  ตาํบลเวียง  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงราย

11,200.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอค็ 11,200.00 ร้านโมเดิร์นแอค็

11/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 14,750.00 ตกลงราคา บริษทัไออาร์ซี 

เทคโนโลยส์ี จาํกดั

14,750.00 บริษทัไออาร์ซี เทคโนโลยส์ี 

จาํกดั

11/06/2013 จา้งซ่อมเครืองปรับอากาศและเติมนาํยาเครืองปรับอา

กาศ

แอร์เซอร์วิส / -  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

3,450.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

3,450.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

11/06/2013 ขอนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,095.00 ตกลงราคา ร้าน ช.เคมีภณัฑ์ 9,095.00 ร้าน ช.เคมีภณัฑ์

11/06/2013 จา้งร้านมณฑลการช่าง  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย เปลียนถ่ายนาํมนัเครืองรถตู ้นข  

เชียงราย

1,160.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 1,160.00 มณฑลการช่าง

11/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 18,220.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

18,220.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

11/06/2013 จา้งทาํสติกเกอร์   ร้าน  ทาํไม กรอบรูป  ทีอยู ่   หมู่ 

 ตาํบลบา้นดู่  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย    

จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 1,000.00 ร้านทาํไม

11/06/2013 ขอจา้งร้านนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

800.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 800.00 นายนพดล สันธิ

11/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 17,772.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 17,772.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

11/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/06/2013 ขอจา้งร้านนางฉัตรประภา เตชะอิง เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง ถ่ายเอกสาร จาํนวน   รายการ

2,756.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,756.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

11/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 19,270.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,270.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

12/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   ตวั 12,000.00 ตกลงราคา นางอุไรภรณ์  เลารุจิราลยั 12,000.00 นางอุไรภรณ์  เลารุจิราลยั

12/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 17,500.00 ตกลงราคา ทรัพยสุ์ขสมบูรณ์ 17,500.00 ทรัพยสุ์ขสมบูรณ์

12/06/2013 ขอจา้ง หจก.สมาร์ท ทีแอนเอน็ อินเตอร์ปรินท ์

/  ซ.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

12,330.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

12,330.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

12/06/2013 จา้งทาํป้ายไวนิล   ร้าน ทาํไม  กรอบรูป  ทีอยู ่   

หมู่  ตาํบลบา้นดู่  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  

57100

240.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 240.00 ร้านทาํไม

12/06/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,170.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 7,170.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

12/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านตงัโจวการคา้ ทีอยู ่  หมู่  

ต.สันโคง้นอ้ย อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํเอกสารรายวิชาอลักอรึทึมและการเขียนผงังาน

22,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 22,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

12/06/2013 ขออนุมติัจา้ง นายสมาน  ปันตนั เลขที  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย  

สูบสิงปฏิกูลจากท่อนาํทิ ง

4,800.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 4,800.00 นายสมาน  ปันตนั

12/06/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,295.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,295.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

12/06/2013 ขอซือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 21,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

21,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 13,670.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

13,670.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

12/06/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 61,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที เอม็ เค เทรดดิ ง 

จาํกดั

61,000.00 บริษทั ที เอม็ เค เทรดดิ ง จาํกดั

12/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา นางสาวแสงจนัทร์  

จนัทรา

5,000.00 นางสาวแสงจนัทร์  จนัทรา

12/06/2013 จดัซือวสัดุ    จาํนวน      รายการ 1,996.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,996.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

12/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/06/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนต ์จาํนวน  

คนั โดย บริษทัไทยประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) 

สาขาเชียงราย /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

69,643.41 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

69,643.09 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

12/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

13,500.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

12/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน ธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัเครืองฉายภาพโปรเจคเตอร์

11,200.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 11,200.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

12/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

13,500.00 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

12/06/2013 ขอจา้งร้านไดเร็กส์ /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

พิมพส์มุดโน๊ตและใบปลิว จาํนวน  รายการ

11,300.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 11,300.00 ร้านไดเร็กส์

12/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 9,529.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

9,529.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,600.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 8,600.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

12/06/2013 ซือวสัดุ   รายการ 4,087.40 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

4,087.40 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

13/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านโยคอมพิวเตอร์  ทีอยู ่ /  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมคอมพิวเตอร์

1,320.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 1,320.00 โยคอมพิวเตอร์

13/06/2013 จา้งร้านเทคโนปริน /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 4,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

13/06/2013 ขออนุมติัจา้ง บริษทั แอด็ อพั แอด็  จาํกดั  ทีอยู ่  

ซอยจรัญสนิทวงศ ์   แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  

กรุงเทพฯ   ตดัเสือนกัศึกษาพร้อม CRRU

66,840.00 ตกลงราคา บริษทั แอด็ อพั แอด็ 

จาํกดั

66,840.00 บริษทั แอด็ อพั แอด็ จาํกดั

13/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/06/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

1,066.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,066.00 ร้านโมโนคอม

13/06/2013 จา้ง หจก. เกสเซ็นเตอร์ เชียงราย /  หมู่  

ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเครืองพิมพส์าํเนา ริโซ่ จาํนวน  เครือง

2,782.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็น

เตอร์

2,782.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกสเซ็นเตอร์ 

เชียงราย

13/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน   

รายการ

4,200.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 4,200.00 เค แอล บี ซัพพลาย

13/06/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 4,000.00 ร้านสายไหม

13/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,190.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 4,190.00 ร้านจุฑามาศการคา้

13/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 8,890.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 8,890.00 ร้านจุฑามาศการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 814.54 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

814.54 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

13/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,480.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,480.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

13/06/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย 

แกไ้ขกระแสไฟฟ้าขอัขอ้ง ภายใน มร.ชร. 

ใหส้ามารถใชง้านไดดี้ตามปรกติ

257.62 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

257.60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

13/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,372.80 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,372.80 ร้านทวีสินการเกษตร

13/06/2013 ขอซือวสัจาํนวน  รายการ 2,070.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

2,070.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

13/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 3,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

13/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 7,000.00 ร้านจุฑามาศการคา้

13/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 57,000.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

57,000.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

13/06/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 56,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

56,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

13/06/2013 ซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศพร้อมติดตงั จาํนวน  

รายการ

61,400.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 61,400.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

13/06/2013 จา้งร้านเชียงรายผา้ม่าน /  ม.  ต.ท่าสุด อ.เมือง 

จ.เชียงรายติดตงัม่านปรับแสงพร้อมรางจาํนวน  ชุด

43,150.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายผา้ม่าน 43,150.00 ร้าน เชียงรายผา้ม่าน

13/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 199.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

199.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 23,000.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 23,000.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

14/06/2013 จดัซือวสัดุหนงัสือ จาํนวน  รายการ 98,725.00 ตกลงราคา บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

98,725.00 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

14/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 34,870.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

34,870.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

14/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 39,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

39,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

14/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,850.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

4,850.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

14/06/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

28,845.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 28,845.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

14/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์ 1,600.00 ร้านทรัพยสุ์ขสมบูรณ์

14/06/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 26,000.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 26,000.00 เค แอล บี ซัพพลาย

14/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์ 4,990.00 ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์

14/06/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 4,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

14/06/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั    ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย   จา้งดูดส้วม

6,400.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 6,400.00 นายสมาน  ปันตนั

14/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

29,928.80 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/06/2013 ขอจดัจา้งร้านบา้นดู่ดีไซน์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํป้ายแนวทางการดาํเนินงานของศูนยข์นาด *  

ซม.  รายการ

3,400.00 ตกลงราคา บา้นดู่ ดีไซน์ 3,400.00 บา้นดู่ ดีไซน์

14/06/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  ตวั 2,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 2,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

14/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,100.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 1,100.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

14/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 3,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

14/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 57,749.05 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

57,749.05 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

14/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 20,100.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

20,100.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 26,623.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

26,623.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,538.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,538.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

14/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 24,950.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 24,950.00 เค แอล บี ซัพพลาย

14/06/2013 จา้งร้านเทคโนปริน /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 2,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

15/06/2013 จดัจา้งพิมพส์ติกเกอร์พร้อมภาพติดโฟมบอร์ด จาํนวน 

 รายการ จา้งบริษทั โฟรืดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1,104.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

1,104.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

15/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 5,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

15/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 42,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

42,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 900.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

900.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,919.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,919.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

16/06/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร  ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 2,000.00 ร้านสายไหม

16/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตลแะร้านคา้ 

เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  ชุด

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/06/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที (วนัที 

 -  มิ.ย.. )

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

16/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

17/06/2013 ซือเครืองคอมพิวเตอร์สาํหรับสาํนกังาน จาํนวน  

เครือง

12,300.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12,300.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/06/2013 ขอจา้งร้านพาวเวอร์ปริน / หมู  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ปรินป้ายพร้อมติดตงั 

จาํนวน   ป้าย

9,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,500.00 เพาเวอร์ ปริน

17/06/2013 ขออนุมติัจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  เลขที 

/   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

ปรังปรุงหอ้งประชุมและหอ้งเตรียมอาหารอาคารราช

ภฏัอินน์

87,089.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

87,089.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/06/2013 ขออนุมติัจา้งนายมงคล  สุริยะสิริกุล  เลขที  ม.  

ต.ป่าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย 

ทาํประตูบานเพียมหอ้งอาหารบวัตอง

94,172.40 ตกลงราคา นายมงคล สุริยะสิริกุล 94,172.40 นายมงคล สุริยะสิริกุล

17/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 15,000.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

17/06/2013 จา้งนายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ  

รายการ

44,000.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 44,000.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

17/06/2013 ขอจา้งหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรินเตอร์ 

หมายเลข มรช. - . . /   จาํนวน  

รายการ

748.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

748.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

17/06/2013 ซ่อมแซมตูส้าขาโทรศพัท ์โดยหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงราย คอมมูนิเคชนั ซีสเตม็ /  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,033.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

2,033.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

17/06/2013 จา้งร้าน demon station 3/15 ถ.รัตนโดสินทร์ ต.ศรีภูมิ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทาํซีดีเพลงมหาวิทยาลยั จาํนวน 

 แผ่น

96,000.00 ตกลงราคา demon station 96,000.00 demon station

17/06/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน เลขที  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายลบักรรไกรตดัไหม

800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

17/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,216.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

7,216.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

17/06/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

21,079.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,079.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,770.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,770.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,950.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

1,950.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

17/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,550.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

11,781.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 11,781.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

17/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,290.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,290.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

17/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,867.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,867.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 11,370.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

11,370.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

17/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,620.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10,620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/06/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดยสายชลการช่าง 

 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

28,300.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 28,300.00 สายชลการช่าง

17/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,330.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

9,330.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,715.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,715.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 13,810.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 13,810.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

17/06/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,080.00 ตกลงราคา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

1,080.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถมัภ์

17/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 7,640.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

7,640.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 47,404.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

47,404.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,232.20 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

26,232.20 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

17/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,817.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,817.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,765.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,765.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/06/2013 ขอซือวสัดุจากร้านสบายอินเตอร์เน็ตเลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

3,670.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,670.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   

รายการ

29,100.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 29,100.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

17/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,700.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

8,700.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

17/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 8,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

17/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,524.00 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั

13,524.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  

รายการ

9,000.00 ตกลงราคา มนัทนาผา้ม่าน 9,000.00 มนัทนาผา้ม่าน

18/06/2013 ขออนุญาตจา้งนาย พฒั ดอนลาว บา้นเลขที /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมบาํรุงหอ้งนาํและสุขภณัฑใ์นหอ้งนาํ

19,960.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 19,960.00 นายพฒั ดอนลาว

18/06/2013 ซือนาํแขง็  กระสอบ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 2,400.00 ร้านตูบสิงห์

18/06/2013 เช่าเครืองเสียง จาก  เอ.อาร์ โปรเจค /ม.  

บา้นหว้ยเคียน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  ชุด

29,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ โปรเจค 29,800.00 ร้าน เอ.อาร์ โปรเจค

18/06/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํสายสะพายการประกวด   ชุด

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 1,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

18/06/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  จดัดอกไมต้กแต่งเวที  ชุด

4,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 4,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

18/06/2013 ซือวสัดุกิจกรรมวนัไหวค้รู จาํนวน  รายการ 1,890.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,890.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

18/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,390.00 ตกลงราคา ร้านกิตติไอทีซัพพลาย 2,390.00 ร้านกิตติไอทีซัพพลาย

18/06/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 24,610.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

24,610.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

18/06/2013 จา้งร้านถนดัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

9,888.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 9,888.00 ร้านถนดัก๊อปปี

18/06/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู ่ /  

หมู่  

ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศหมายเลขครุภณัฑ ์

รภ.ชร. . .  และมรช. . . /

3,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/06/2013 ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ จาํนวน  เครือง โดย 

ร้านเอส พี  อิเลคทริค เลขที /  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย

22,791.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 22,791.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

18/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองปรุงและเครืองดืม 50,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,981.25 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,150.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

2,150.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

18/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,034.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

8,034.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

18/06/2013 ขออนุญาตจา้งนายฉัตรชยั ธนะสังข ์  ม.  

ต.เจริญราษฏร์  อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

18/06/2013 จดัจา้งทาํผา้ม่านปรับแสงพร้อมติดตงั จาํนวน  

รายการ จา้งร้านเวส /  ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

23,040.00 ตกลงราคา ร้านเวส 23,040.00 ร้านเวส

18/06/2013 ขอจา้งร้านชาตรีศิลป์ /  ถ.สันคอกชา้ง รอบเวียง 

เมือง เชียงราย จดัทาํป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด 

ขนาด * .  เมตร จาํนวน  รายการ

1,800.00 ตกลงราคา ร้านชาตรีศิลป์ 1,800.00 ร้านชาตรีศิลป์

18/06/2013 จา้งถ่ายเอกสาร  ร้านนายฉัตรชยั  ธนะสงข ์  ม.   

ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา  

5,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 5,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

18/06/2013 ขออนุมติัจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  สมาร์ท  ทีแอนดเ์อน็  

อินเตอร์ปรินท ์ เลขที /  

หมู่บา้นสินธานีโครงการ  ซ.  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง  

พิมพใ์บแจง้หนี

2,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

2,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,035.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,035.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

18/06/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 29,600.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

29,600.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

18/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,502.00 ตกลงราคา บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั 15,502.00 บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั

18/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,515.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,515.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

18/06/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  รายการ

6,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 6,750.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

19/06/2013 ขออนุมติัจา้งนายมงคล  สุริยะสิริกุล  เลขที  ม.  

ต.ป่าซาง  อ.แม่จนั  จ.เชียงราย  

ทาํประตูบานเพียมหอ้งอาหารบวัตอง

98,149.28 ตกลงราคา นายมงคล สุริยะสิริกุล 98,149.28 นายมงคล สุริยะสิริกุล

19/06/2013 จดัทาํป้ายตอ้นรับคณะกรรมการลงพืนทีพร้อมติดตงั 

จาํนวน  รายการ   ป้าย จาก ร้านเอ.อาร์ มีเดีย /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 5,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

19/06/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่ที  ตาํบลรอบเวียง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ทาํธง  ผืน

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,000.00 เพาเวอร์ ปริน

19/06/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปริน /  ม.  ถ.พหลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายฉากเวที ขนาด 

*  เมตร  ผืน

7,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 7,000.00 เพาเวอร์ ปริน

19/06/2013 จดัทาํเอกสารประกอบผลการดาํเนินงานชมรมทูบีฯ 

จาํนวน  เล่ม จาก ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท ์ /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 8,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/06/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 16,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

16,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

19/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 46,483.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

46,483.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

19/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/06/2013 จา้งจดันิทรรศการแสดงผลงานทูบีนมัเบอร์วนั จาก 

น.ส.จิตติญา ดอนชยั  ม.  ต.ป่าออ้ดอนชยั 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

20,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชยั 20,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชยั

19/06/2013 จา้ง นายขวญัใจ  เรือนคาํ   ม  ต.นางแล อ.มือง 

จ.เชียงราย จดัทาํบล๊อกอุปกรณ์ฉากเวที ขนาด 

( * *  ซม.)  อนั

7,500.00 ตกลงราคา นายขวญัใจ เรือนคาํ 7,500.00 นายขวญัใจ เรือนคาํ

19/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์

19/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 47,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

47,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,900.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,900.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

19/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,055.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,055.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/06/2013 จา้งตดัเลือโปโลตดัต่อ สี ร้านโมเดิร์น  แอค็  /   

หา้แยกพ่อขนุเมง็ราย ทางเขา้สนามกีฬา (ตึกขาว) 

ถนนหนองบวั ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงราย

9,240.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอค็ 9,240.00 ร้านโมเดิร์นแอค็

19/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 40,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/06/2013 ขออนุญาติซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 942.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 942.00 ร้านทวีสินการเกษตร

19/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 56,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

56,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 5,700.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,700.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

19/06/2013 จา้งพิมพไ์วนิล โครงการวนัมคัคุเทศกไ์ทย 

โดยร้านดินสอสี /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 3,000.00 ร้านดินสอสี

19/06/2013 ขอจา้งร้านวินยัอิเลก็ทรอนิกส์ /  ม.  

บา้นเมืองใหม่ ต.บา้นดู อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมครุภณัฑตู์แ้อมป์กีตา้ จาํนวน รายการ

650.00 ตกลงราคา ร้านวินยัอิเลก็ทรอนิกส์ 650.00 ร้านวินยัอิเลก็ทรอนิกส์

19/06/2013 จดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 1,200.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

19/06/2013 จา้งบร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

19/06/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 9,050.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 9,050.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

20/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,580.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 10,580.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์

20/06/2013 ซือวสัดุสอบ  รายการ 30,013.50 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

30,013.50 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

20/06/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ จา้งร้านโฟร์ดี 

ซัพพลาย จาํกดั / -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

580.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

580.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

20/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 40,220.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

40,220.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/06/2013 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงพืนทีใตถุ้นหอ้งพะยอม จาํนวน  งาน

99,930.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

99,930.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

20/06/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,440.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ 

กรมบญัชีกลาง

1,440.00 กองทุนสวสัดิการ 

กรมบญัชีกลาง

20/06/2013 จา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.านดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสารพร้อมทาํรูปเล่ม  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

20/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จาํนวน   

รายการ

18,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

18,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 47,800.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

47,800.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,980.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,980.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,410.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,410.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 13,290.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

13,290.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

20/06/2013 จา้งทาํป้าย และ เอกสารประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  

รายการ โดยจา้ง บ.โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

54,850.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

54,850.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/06/2013 ขออนุมติัจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็  

อินเตอร์ปรินท ์เลขที /  หมู่บา้นสินธานีโครงการ 

 ซ.  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง ชร. พิมพใ์บสังขาย

3,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

20/06/2013 ขอจา้งร้านประวิทย ์การช่าง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมและเปลียน รถจกัรยานยนต ์

Honda ทะเบียน กขษ  จาํนวน  รายการ

1,040.00 ตกลงราคา ร้านประวิทย ์การช่าง 1,040.00 ร้านประวิทย ์การช่าง

20/06/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์

6,840.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 6,840.00 เพาเวอร์ ปริน

20/06/2013 จา้งร้านสไตลอ์ิฟอ๊อฟ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํดอกไม ้จาํนวน  รายการ

1,300.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,300.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

20/06/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ ตลาดศิริกรณ์  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํดอกไมต้กแต่งสถานที  ชุด

5,250.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 5,250.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

20/06/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหมการคา้  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,500.00 ร้านสายไหม

20/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา นางนิออน ทาสุรินทร์ 3,000.00 นางนิออน ทาสุรินทร์

20/06/2013 จา้งร้านดาหลา ดอกไมส้ด (เบิ ม นา้แจ๋ว) 

ตลาดศิริกรณ์ เทศบาล  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํพานไหวค้รู

5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสหสังฆภณัฑ์ 5,000.00 ร้านสหสังฆภณัฑ์

20/06/2013 ขออนุมติัจา้ง นายพิชยั  วาดเพชร เลขที  

ซอยจรัญสนิทวงศ ์ /  ถ.จรัญสนิทวงศ ์

แขวงบางยขีนั เชตบางพลดั กรุงเทพฯ ทาํเนคไท

35,000.00 ตกลงราคา นายพิชยั  วาดเพชร 35,000.00 นายพิชยั  วาดเพชร

21/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,800.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,800.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/06/2013 จา้งทาํบายศรีสู่ขวญัพร้อมเครืองสู่ขวญัแบบลา้นนา 

โดยนายเรืองวิทย ์ วิยะเทน  หมู่  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายเรืองวิทย ์ริยะเทน 5,000.00 นายเรืองวิทย ์ริยะเทน

21/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,800.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,800.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/06/2013 จา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายเปลียนโช๊คประตูบานสวิงบน

1,850.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,850.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 68,750.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 68,750.00 เค แอล บี ซัพพลาย

21/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 7,920.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 7,920.00 ร้านจุฑามาศการคา้

21/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 55,900.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

55,900.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

21/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,485.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,485.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํวนน  รายการ 59,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

59,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

21/06/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

26,550.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 26,550.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

21/06/2013 จา้ง หจก.เกือกูลธุรกิจ  ม.  ต.หว้ยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํความสะอาดพืนหอ้ง  รายการ

27,550.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

27,550.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

21/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/06/2013 ซือพดัลมติดผนงัจาํนวน  

ตวัพร้อมติดตงัจากร้านเคแอลบีซัพพลาย /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

19,600.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 19,600.00 เค แอล บี ซัพพลาย

21/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

497.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 497.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

21/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 27,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

27,000.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

21/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,515.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,515.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/06/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ตาํบลรอบเวียง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พิมพป้์ายไวนิล  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,000.00 เพาเวอร์ ปริน

21/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 6,884.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,884.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,490.00 ตกลงราคา บริษทั บิก คาเมร่า จาํกดั 4,490.00 บริษทั บิก คาเมร่า จาํกดั

21/06/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 25,800.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 25,800.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

21/06/2013 ขอจา้ง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ซ่อมปรินเตอร์ 

จาํนวน  รายการ

880.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

880.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

21/06/2013 จา้งเหมาตกแต่งทาํบายศรีสู่ขวญั จาํนวน  รายการ 

จากร้าน อุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  ตลาดศิริกรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

2,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

21/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 17,000.00 ตกลงราคา นางศรีจนัทร์  เวียงคาํ 17,000.00 นางศรีจนัทร์  เวียงคาํ

21/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,600.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,600.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,340.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,340.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

21/06/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์พร้อมค่าแรง  จาํนวน  

รายการ  โดยจา้ง พีระยทุธ  แกว้กิริยา  /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

4,500.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 4,500.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

21/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,973.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,973.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/06/2013 จะจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้เลขที / ม.

ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่อมคอมพิวเตอร์

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,940.00 ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์

ซายน์ จาํกดั

8,940.00 บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ 

จาํกดั

21/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุเครืองดืม 7,112.00 ตกลงราคา บริษทั เสริมสุข 

จาํกดั(มหาชน)

7,112.00 บริษทั เสริมสุข จาํกดั(มหาชน)

21/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ถ.พหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

21/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 2,000.00 ไอเดียโซลูชนั

21/06/2013 จดัซือของทีระลึกใหค้ณะกรรมการตดัสิน 

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จาํนวน  ผืน

2,100.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,100.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

21/06/2013 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัสายโทรศพัทภ์ายในเพิมเติม จาํนวน  งาน

7,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 7,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

21/06/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที   หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

738.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 738.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ กีฬา จาํนวน  รายการ 2,450.00 ตกลงราคา บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต 

จาํกดั

2,450.00 บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จาํกดั

22/06/2013 จา้งเหมาตกแต่งทาํบายศรีสู่ขวญั จาํนวน  รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  ตลาดศิริกรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

2,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

22/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,942.20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,486.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,486.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,910.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

13,910.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,700.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

11,700.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

8,000.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

24/06/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 97,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

97,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,400.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 7,400.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

24/06/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,245.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,245.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ถ.พหลโยธิน 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 5,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

24/06/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

6,461.73 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

6,461.73 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั

24/06/2013 ซือวสัดุใชเ้ป็นของรางวลัในวนัสุนทรภู่ จาํนวน     

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสุธรรมเซอร์วิส  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมประตูรางเลือน  

บาน

7,700.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส 7,700.00 สุธรรมเซอร์วิส

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,023.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

20,023.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

24/06/2013 ขอซือวสัดุ-อุปกรณ์เครืองเขียน 

จากร้านเชียงรายเครืองเขียน จาํนวน  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 30,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

24/06/2013 ขอซือวสัดุหอ้งปฏิบติักาแรละโรงเรือนอนุบาล  

รายการ

30,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 30,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

24/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

24/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,801.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค 

ซายน์ เอน็

9,801.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแซค ซายน์ 

เอน็

24/06/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

1,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

1,000.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

24/06/2013 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

60,000.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/06/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดยมณฑลการช่าง 

เลขที  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

11,765.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 11,765.00 มณฑลการช่าง

24/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,350.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

14,350.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

24/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 11,748.60 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

11,748.60 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

24/06/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 38,700.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

38,700.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

2,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24/06/2013 จา้งหจก.มิวนิคซัพพลาย เลขที /  ม.  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หมายเลข . . /  

จาํนวน  ครัง

1,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

1,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

24/06/2013 ขออนุมติัจา้งนายกาล  ศรีเวียน  ทีอยู ่ /  หมู่ที 

 ต.สันนาเมง็ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

ตดัสติกเกอร์ตามแบบ

2,100.00 ตกลงราคา นางสาวอมัภา อินทรีย์ 2,100.00 นางสาวอมัภา อินทรีย์

24/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,899.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,899.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 38,762.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

38,762.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

25/06/2013 จา้งติดตงัประตูกระจกบานเลือนอลูมิเนียมสีอบขาว 

จากร้านเชียงของอลูมิเนียม เลขที  

บา้นนาํมา้ใตห้มู่  ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

22,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงของอลูมิเนียม 22,100.00 ร้านเชียงของอลูมิเนียม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,888.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,888.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 16,538.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,538.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/06/2013 ขอซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนว น .  ลิตร 500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

25/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,185.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

4,185.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

25/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

1,200.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

25/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ ทีอยู ่

/  หมู่  ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงราย ทาํบตัร 

เขา้-ออก  รายการ

11,250.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11,250.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

25/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

25/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,848.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,848.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

25/06/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 48,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 48,000.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

25/06/2013 ขออนุญาตจา้งนายนรากร  ธาตุจนัทร์  

ทีอยูเ่ลขที / หมู่  ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง ออกแบบตราสัญลกัษณ์  

ปีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  งาน

1,000.00 ตกลงราคา นายนรากร  ธาตุจนัทร์ 1,000.00 นายนรากร  ธาตุจนัทร์

25/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 18,086.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

18,086.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/06/2013 ขอจา้งนางณิชสากร ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

4,512.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 4,512.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

25/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,374.44 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

7,374.44 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

25/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 471.00 ตกลงราคา บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั 471.00 บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั

25/06/2013 ขออนุมติัจา้ง บริษทัซี.อาร์พลาสติก ทีอยู ่  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํฉลากยหีอ้ตราสินคา้ นาํดืมราชภฏั

21,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

21,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

25/06/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 19,810.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 19,810.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

25/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

4,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

25/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 55,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

55,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ประจกัษพ์านิช

25/06/2013 จา้งร้าน เพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํการลา้งเครืองปรับอากาศ  

และเติมนาํยา จาํนวน  รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

25/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 77.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

77.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

26/06/2013 จา้งร้านโชคดีโทรศพัท ์ /   ถ.ศรีเกิด   อ.เมือง  

จ.เชียงราย  จา้งซ่อมโทรศพัท ์   รายการ

17,300.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 17,300.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

26/06/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านสหสังฆภณัฑ์ 2,000.00 ร้านสหสังฆภณัฑ์

26/06/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

2,400.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 2,400.00 ร้านเทคโนปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ    ม.   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,660.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,660.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

26/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,350.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

11,350.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

26/06/2013 จดัจา้งทาํตรายาง จาํนวน  รายการ จา้งร้านจาํนงค ์

การช่าง เลขที  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

780.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 780.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

26/06/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑพ์ดัลมโคจร จาํนวน  

รายการ

10,710.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

10,710.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

26/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 7,770.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,770.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26/06/2013 จา้งร้านป้ายนางแล   ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ทาํป้ายคณะครุศาสตร์

13,000.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 13,000.00 ร้านป้ายนางแล

26/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,955.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,955.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/06/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 53,383.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

53,383.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

26/06/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,200.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,200.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

26/06/2013 จดัจา้งตดัเยบ็ผา้ประกอบการเรียนการสอน จาํนวน   

รายการ จา้งนางสาวอุษาพร ธนะสิทธิประเสริฐ เลขที 

 ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา นางสาวอุษาพร  

ธนาสิทธิประเสริฐ

3,000.00 นางสาวอุษาพร  

ธนาสิทธิประเสริฐ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/06/2013 จดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,200.20 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

1,200.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

26/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,110.00 ตกลงราคา ขวญัชนก 3,110.00 ขวญัชนก

26/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร   รายการ

6,520.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,520.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/06/2013 จดัซือวสัดุ (วตัถุดิบยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 4,080.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 4,080.00 ร้านตงฮวัโอสถ

26/06/2013 ซือวสัดุงานวิชาการ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

2,500.00 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

26/06/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,970.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 14,970.00 เค แอล บี ซัพพลาย

27/06/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

27/06/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,448.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

38,448.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  //  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

3,940.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,940.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

27/06/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,914.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,914.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/06/2013 ซือวสัดุ   รายการ 872.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

872.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

27/06/2013 จา้งร้านณัฐมอเตอร์แอร์ /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายเติมนาํยาแอร์ รถตูท้ะเบียนนข เชียงราย

1,500.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์ 1,500.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/06/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 10,009.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

10,009.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

27/06/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

7,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

27/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/06/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัตาข่ายกนัภายในโรงยมิเนเซียม

50,220.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

50,220.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

27/06/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 1,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

27/06/2013 จา้งนายพิษณุ มณีวรรณ  ม.  ต.ดงมหาวนั 

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตกแต่งสถานที

4,500.00 ตกลงราคา นายพิษณุ  มณีวรรณ 4,500.00 นายพิษณุ  มณีวรรณ

27/06/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 615.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 615.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ.

27/06/2013 ซือวสัดุร่ม จาํนวน  รายการ 1,300.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,300.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

27/06/2013 ขออนุญาติจดัซือวสัดุ-อุปกร์ กีฬา จาํนวน  รายการ 3,550.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขี

ยน)

3,550.00 ร้านเชียงรายกีฬา(เครืองเขียน)

28/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

จากร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที /  หมู่ 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

19,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/06/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์การทดสอบ OIT/EIT จาํนวน  

รายการ

13,220.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

13,220.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,080.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,080.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/06/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 16,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/06/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  ชุด

7,990.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,990.00 ร้านสายไหม

28/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

18,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 18,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/06/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,256.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,256.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/06/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

48,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

28/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,540.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,540.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

28/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/06/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/06/2013 จา้งร้ายตงัหลกั  ก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ..เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,590.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,590.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

28/06/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/06/2013 จา้งร้านตงัหลกั  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,117.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,117.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/06/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 42,590.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

42,590.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

28/06/2013 ขออนุญาตซือปุ๋ยอินทรีย์ 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 10,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

28/06/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 1,058.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,058.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/06/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือน มิย.  

จาํนวน  รายการ

580.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

580.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/06/2013 ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

2,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

28/06/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,410.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

27,410.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

28/06/2013 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/06/2013 ซือวสัดุค่าตวัอยา่งสาํหรับสมคัรเขา้ร่วมทดสอบความ

ชาํนาญ

ซอยสมเดจ็พระปินเกลา้  ถนนสมเดจ็พระปินเกลา้ 

กทม. จาํนวน  

26,750.00 ตกลงราคา บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ 

จาํกดั

26,750.00 บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ จาํกดั

28/06/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 82,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

82,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/06/2013 ขออนุมติัจา้งบ.ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั ทีอยู ่  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํฉลากขวดเพท

15,660.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

15,660.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

29/06/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/06/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ  หมู่  บา้นดู่เมืองใหม่ 

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํตรายางชืออาจารยแ์ละเจา้หนา้ที

720.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 720.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

30/06/2013 ซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน มิถุนายน 

4,940.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,940.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/06/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมิถุ

นายน

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/06/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมิถุ

นายน

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/06/2013 ซ์อวสัดุจาํนวน  รายการ 650.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 650.00 ร้านทวีสินการเกษตร

30/06/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนมิถุ

นายน

385.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

385.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/06/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดิอนมิถุนายน 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/06/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,185.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,185.00 ร้านธนาทรัพย์

30/06/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนมิถุนายน  

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 725.00 ร้านธนาทรัพย์

30/06/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

30/06/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/07/2013 ขออนุมติัจา้งนายจรัสชยั  นามวงศ ์ทีอยู ่  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา นายจรัสชยั  นามวงค์ 15,000.00 นายจรัสชยั  นามวงค์

01/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 5,000.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

01/07/2013 ขอซือวสัดุดาํเนินงานสาํนกังานจาํนวน  รายการ 8,515.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

8,515.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,143.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,143.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/07/2013 ขอซือหนงัสือและดีวีดีจาํนวน  รายการ 9,295.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,295.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/07/2013 ขอซ่อมเปลียนเมนบอร์ด 

เครืองคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภณัฑ ์

มรช. . . /  โดย หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,123.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,123.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/07/2013 จา้งทาํบนัไดทีนงัดา้นหนา้อาคารสาํนกัวิชาการท่องเที

ยว

อ.เมือง จ.เชียงราย

79,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

79,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

01/07/2013 ซือวสัดุ  รายการจาก หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

721.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

721.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/07/2013 จา้งหอ้งภาพมนตร์รัก ทีอยู ่ /  ถ.พหลโยธิน 

อาํเภอเมืองเชียงราย เชียงราย . 

ลา้งอดัภาพพร้อมทาํกรอบภาพ จาํนวน  งาน

3,490.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 3,490.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

01/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,940.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,940.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/07/2013 ขอจา้งร้านโปรชอฟก๊อปปี /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ปรินเอกสาร

1,500.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 1,500.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

01/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

01/07/2013 ซือหนงัสือพิมพ ์และวารสารประจาํเดือนมิถุนายน 

 จาํนวน  รายการ

2,815.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,815.00 ร้านธนาทรัพย์

01/07/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ขดุแปลงผกั และขดุยา้ยตน้ไม ้

มร.ชร.

38,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

38,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

01/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,250.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 14,250.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั

01/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 33,350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

33,350.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

01/07/2013 ซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 11,500.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

11,500.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

01/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 19,950.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

19,950.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

01/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 3,477.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

3,477.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

01/07/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(มิ.ย. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

01/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 3,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

01/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,300.00 ตกลงราคา ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง 6,300.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/07/2013 ขออนุญาตร้านตงัโจวการคา้เลขที  ม.  ถ.สันโคง้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน   รายการ

14,980.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 14,980.00 ร้านตงัโจวการคา้

01/07/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

4,200.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,200.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

01/07/2013 ขอซือหนงัสือและดีวีดีจาํนวน  รายการ 9,295.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,295.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/07/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารกอ็ปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,460.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,460.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

01/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํว่าเกณฑ ์จาก 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

2,079.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,079.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/07/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

01/07/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

เติมนาํยาครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศหมายเลขรภ.ชร.

. . , . . จาํนวน

750.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 750.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

01/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 850.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

850.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/07/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

9,990.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

01/07/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 

เอกสารประกอบการอบรม

3,000.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 3,000.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

01/07/2013 จา้งซ่อมรัวเครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ 

จากหจก.แสนดี แอร์ เซอร์วิส เลขที / -  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

1,350.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

01/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,587.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

2,542.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

01/07/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์เดือน มิถุนายน  จาํนวน  

รายการ

1,130.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,130.00 ร้านธนาทรัพย์

01/07/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ม.

ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยส

าร

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

01/07/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 1,960.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,960.00 ร้านธนาทรัพย์

01/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,287.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,287.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

01/07/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง 

ซ่อม-เปลียนอุปกรณ์ครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศหมายเ

ลขรภ.ชร. . .

20,350.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 20,350.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

01/07/2013 จา้งร้านถนดัก๊ปปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,184.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 1,184.00 ร้านถนดัก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่   อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,894.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,894.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

01/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ทาํความสะอาด จาํนวน  

รายการ

2,413.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,413.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 19,000.00 ตกลงราคา ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์ 19,000.00 ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์

01/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,872.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

9,872.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

01/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 290.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

290.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

01/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,300.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

9,300.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

01/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,540.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,540.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

01/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,458.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,458.00 ร้านธนาทรัพย์

01/07/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับการจดัการเรียนการสอนศูนยฯ์ 

พะเยา

17,664.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 17,664.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

01/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 225.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 225.00 ร้านโชคประสิทธิ

02/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 1,650.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

1,650.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั

02/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ส.เซฟตี แอนด ์เคมีคอล 1,200.00 ส.เซฟตี แอนด ์เคมีคอล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/07/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซด ์เลขที  หมุ   ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,100.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 1,100.00 บานาน่าดีไซน์

02/07/2013 จา้งทาํป้ายฉาก จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซด ์เลขท่  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

1,900.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 1,900.00 บานาน่าดีไซน์

02/07/2013 จา้งทาํป้ายฉาก จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซด ์เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

4,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 4,000.00 บานาน่าดีไซน์

02/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,400.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

02/07/2013 ขอซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 2,135.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,135.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/07/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย 

ดาํเนินการแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งภายในมหาวิทยา

ลยัราชภฏัเชียงราย

4,035.93 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

4,035.93 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

02/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,660.00 ตกลงราคา อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และ

แอสเซ็ตเซอรี

1,660.00 อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเ

ซ็ตเซอรี

02/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

02/07/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

19,500.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

02/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 280.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

280.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,572.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 3,572.00 ร้านโชคประสิทธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

3,560.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,560.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

02/07/2013 ขออนุมติัจา้ง นายพงษทร  มาลา  ทีอยู ่  หมู่   

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํเสือยอืพร้อมสกรีน จาํนวน  แบบ

36,150.00 ตกลงราคา นายพงษฑร  มาลา 36,150.00 นายพงษฑร  มาลา

02/07/2013 วสัดุจาํนวน  รายการ 19,784.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

19,784.00 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั

02/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/07/2013 จา้งทาํวารสารตน้แบบระดบัเพชร ทูบีฯ มร.ชร. 

จากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชอบพิมพ ์ /  ม.  

ถ.หนองบวั ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13,910.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ชอบพิมพ์

13,910.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชอบพิมพ์

02/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,640.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,640.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/07/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

1,995.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,995.00 ร้านสายไหม

02/07/2013 ซืออุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลแบบพกพาขนาด  GB  

จาํนวน  รายการ

4,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

4,380.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

03/07/2013 ขอจดัจา้งร้านบา้นดู่ดีไซน์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง ทาํป้ายผลิตภณัฑชุ์มชน ขนาด *  จาํนวน 

 ผืน

5,000.00 ตกลงราคา บา้นดู่ ดีไซน์ 5,000.00 บา้นดู่ ดีไซน์

03/07/2013 จา้งนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.   ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พเัยา  ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม

1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,980.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

03/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,535.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 2,535.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/07/2013 ขออนุมติัจา้ง ทีเควอเตอร์เทค ทีอยู ่ /  หา้แยก 

ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัระบบนาํภายในโรงนาํดืมราชภฏั

6,850.00 ตกลงราคา ที เค วอเตอร์เทค 6,850.00 ที เค วอเตอร์เทค

03/07/2013 ขออนุมตัจา้งนายพงษฑร  มาลา ทีอยู ่  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํสมุดออแกนไนเซอร์

30,000.00 ตกลงราคา นายพงษฑร  มาลา 30,000.00 นายพงษฑร  มาลา

03/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 51,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

51,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

03/07/2013 ขอจา้ง นายพฒั  ดอนลาว ทีอยู่ /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงกนัหอ้ง จาํนวน  งาน

41,000.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 41,000.00 นายพฒั ดอนลาว

03/07/2013 ขอจา้ง นายพฒั  ดอนลาว  ทีอยู ่ /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตงัเครืองปรับอากาศ จาํนวน  

ชุด

7,000.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 7,000.00 นายพฒั ดอนลาว

03/07/2013 จา้งร้านทาํไม เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํไวนีล   รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 1,000.00 ร้านทาํไม

03/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,980.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/07/2013 ขอจา้งบริษทั ลานนาคอม จาํกดั ทีอยู่  

หมู่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ซ่อมกลอ้งวงจรปิด จาํนวน  รายการ

8,500.00 ตกลงราคา บริษทั ลานนาคอม จาํกดั 8,500.00 บริษทั ลานนาคอม จาํกดั

03/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,110.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,110.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/07/2013 จา้ง  ร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวิอร์ค /  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมแซมครุภณัฑ ์

เครืองสูบนาํทีติดตงับ่อนาํพุ จาํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

1,500.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/07/2013 ขอจา้ง นางณิชสากร  ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  ชุด

6,900.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 6,900.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

03/07/2013 จา้งซ่อมการ์ดสายนอกของตูส้าขา จาํนวน  รายการ  

จากหจก.เชียงราย คอมมูนิเคชนั ซิสเตม็ /  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

2,033.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

2,033.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

03/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,195.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 12,195.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

03/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 9,340.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 9,340.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

03/07/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิลพร้อมโครงไม ้ขนาด 

. * .  เมตร จาํนวน  ชุด

2,400.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,400.00 เพาเวอร์ ปริน

03/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,979.50 ตกลงราคา บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั 1,979.50 บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั

03/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 5,500.00 ไอเดียโซลูชนั

04/07/2013 จา้งร้านหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ   ม.  

ต.หวัยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

งานติดตงัม่านปรับแสงหอ้งประชุม จาํนวน  รายการ

18,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

18,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

04/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 80,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

79,849.62 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

04/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,050.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

30,050.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 13,600.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ 13,600.00 ร้านสุขใจ

04/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

04/07/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือน 

มิถุนายน  จาํนวน  รายการ

16,367.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

16,367.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 12,900.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 12,900.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

04/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,900.00 ร้านยงกิจเฟอร์นิเจอร์

04/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,380.00 ตกลงราคา ร้านกนกสิน 6,380.00 ร้านกนกสิน

04/07/2013 จา้งซักอบรีด  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  อาซอง  /   หมู่   

ตาํบลริมกก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย

1,975.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,975.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

04/07/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

4,527.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

4,527.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

05/07/2013 ขออนุญาตนายพีระยทุธ แกว้กิริยา เลขที /  

ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง 

จาํนวน  รายการ

560.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 560.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

05/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,360.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,360.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

05/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,220.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

5,220.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

05/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์ 4,000.00 นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์

05/07/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เขา้เล่มเอกสาร  รายการ

23,800.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 23,800.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

05/07/2013 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 1,200.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

05/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

3,990.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

05/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 8,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 8,750.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,690.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,690.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

05/07/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํสมุดคาํตอบ จาํนวน  รายการ

2,100.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 2,100.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

05/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

05/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,300.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 8,300.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/07/2013 จา้ง บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั /  

ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ รุ่น 38AE060 

CDU1,CDU2 ณ  หอประชุมกาสะลองคาํ

70,645.68 ตกลงราคา บริษทั 

แคเรียร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

70,645.68 บริษทั แคเรียร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

05/07/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 33,209.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

33,209.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

05/07/2013 ซือครุภณัฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 25,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 

จากหจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

11,803.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

11,803.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

05/07/2013 จา้งนายแกว้มา รวดเร็ว เลขที  ม.  ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย ดาํเนินการเปลียนฟิวส์แรงตาํ 

เขา้อาคารคณะวิทยาการจดัการ มร.ชร.

11,868.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 11,868.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

05/07/2013 ซือพดัลม ชนิดติดผนงั ขนาด  นิ ว จาํนวน   ชุด 

พร้อมติดตงั

45,000.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 45,000.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

05/07/2013 ขอจา้งร้านเบตงคอมพิวเตอร์ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

20,000.00 ตกลงราคา เบตง คอมพิวเตอร์ 20,000.00 เบตง คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,557.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,557.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

780.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

780.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

32,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 32,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/07/2013 ชือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,986.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 4,986.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/07/2013 ชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,740.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,740.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

05/07/2013 ขอจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค ทีอยู ่ /  หมู่ที  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ยา้ยกลอ้งวงจรปิด    

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 5,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,176.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,176.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,619.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,619.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

05/07/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 31,600.00 ตกลงราคา คลีนิกคอม 31,600.00 คลีนิกคอม

05/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,150.00 ตกลงราคา นางดรุณี  มะโนหาญ 1,150.00 นางดรุณี  มะโนหาญ

05/07/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดยสายชลการช่าง 

เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

30,660.00 ตกลงราคา สายชลการช่าง 30,660.00 สายชลการช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 20,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,990.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

2,990.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั

05/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,073.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,073.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,490.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,490.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 7,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

05/07/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

871.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 871.00 ร้านตงัโจวการคา้

05/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,087.68 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

4,087.68 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

06/07/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 99,800.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

99,800.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

06/07/2013 จา้งนายพงศธ์ร  เชือมสกุล  เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมเครืองตดัหญา้ จาํนวน  

เครือง

9,860.00 ตกลงราคา นายพงศธ์ร  เชือมสกุล 9,860.00 นายพงศธ์ร  เชือมสกุล

06/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 11,550.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

11,550.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/07/2013 ซือวิทยสืุอสาร จาํนวน  เครือง 15,000.00 ตกลงราคา สมาร์ท คอมมูนิเคชนั 15,000.00 สมาร์ท คอมมูนิเคชนั

07/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 45,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

44,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

07/07/2013 จา้งนายจกัรพนัธ์  ขนัอุละ    ม.   ต.แม่คาํ  

อ.แม่จนั  จ.เชียงราย   จา้งทาํเวที

4,500.00 ตกลงราคา นายจกัรพนัธ์ ขนัอุละ 4,500.00 นายจกัรพนัธ์ ขนัอุละ

07/07/2013 จา้งนายณรงค ์  สมุดความ  หมู่  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ. เมือง   จ. เชียงราย  ติดตงังานหนา้ต่างบานเลือน

     

19,500.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 19,500.00 นายณรงค ์ สมุดความ

07/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

10,000.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

08/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 40,125.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

40,125.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 จา้งร้านบีโอโฆษณา เลขที /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิลแสดงความยนิดีกบับณัฑิต 

ขนาด . * .  เมตร

4,800.00 ตกลงราคา นางสาวกานตว์รา 

กิจพิทกัษ์

4,800.00 นางสาวกานตว์รา กิจพิทกัษ์

08/07/2013 จา้งซ่อมแซมอาคารสาํนกัวิชาการท่องเทียว โดย 

หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจบริการ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

8,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

8,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

08/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 16,642.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,642.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือเครืองอ่านบาร์โคด้ จาํนวน  เครือง 

และเครืองพิมพ ์จาํนวน  เครือง

12,140.00 ตกลงราคา บริษทั ดาํเนิน ไอที 

ซัพพลาย จาํกดั

12,140.00 บริษทั ดาํเนิน ไอที ซัพพลาย 

จาํกดั

08/07/2013 ซือวสัดุดาํเนินงาน    รายการ 7,300.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 7,300.00 ร้านโชคประสิทธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,295.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,295.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

6,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

08/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ 

ทีอยู่ /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํบตัรจอดรถ  จาํนวน    รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/07/2013 ขออนุมติ้จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 110.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

110.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 6,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

08/07/2013 ขออนุมติัจา้ง ร้านตงัโจวการคา้ทีอยู ่  หมู่  

ต.สันโคง้นอ้ย อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํเอกสารรายวิชาระบบเสียงภาษาจีน จาํนวน  

หนา้ ใชก้ระดาษ A4 หนา

24,700.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 24,700.00 ร้านตงัโจวการคา้

08/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,027.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,027.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 17,920.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

17,920.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 63,568.70 ตกลงราคา ร้านเอน็ ดีแคล ดีไซน์ 63,568.00 ร้านเอน็ ดีแคล ดีไซน์

08/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 23,550.00 ตกลงราคา ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์ 23,550.00 ร้านเอเซียอิเลก็ทรอนิคส์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/07/2013 จา้ง หจก.เทคโนปรินติ งเซ็นเตอร์ / -  รัตนาเขต 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํคู่มือบณัฑิตและกรรมการฝึกซ้อม  เล่ม

18,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

18,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

08/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 20,175.00 ตกลงราคา นางญาตาวี โชติแสงศรี 20,175.00 นางญาตาวี โชติแสงศรี

08/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 1,999.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,999.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 4,996.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,996.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ขอซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 49,744.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,744.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 996.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

996.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,330.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,330.00 ร้านสายไหม

08/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

4,900.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

08/07/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย ซ่อมเปลียนแอร์  รายการ

4,950.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 4,950.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

08/07/2013 จา้ง หจก.วนิดาการพิมพ ์ /  หมุ่  ต.สันผีเสือ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

รวบรวมผลงานบทความวิจยัเพือจดัทาํวารสารกาสะล

องคาํ

84,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

84,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/07/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,800.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 4,800.00 ร้านโมโนคอม

08/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,700.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

9,700.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

08/07/2013 ซือพรม จาํนวน  เมตร 26,000.00 ตกลงราคา ร้านเวส 26,000.00 ร้านเวส

08/07/2013 จา้งนายนพดล สันธิ   ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

7,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 7,000.00 นายนพดล สันธิ

08/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 24,947.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

24,947.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน 8,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชสิน

08/07/2013 จา้ง บ.ทวียนตม์าร์เกต็ติ ง จาํกดั /  ม.  

ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ซ่อมเปลียนเครืองโทรสาร

900.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

900.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

08/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 3,000.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

08/07/2013 ซือนาํมนัเชือเพลิงเบนซิน  จาํนวน    ลิตร 264.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

264.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 19,000.00 ตกลงราคา ร้านอินเตอร์คอม 19,000.00 ร้านอินเตอร์คอม

08/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 6,381.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

6,381.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/07/2013 จา้งร้านตงัหลกั /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,060.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,060.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.  บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

8,960.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 8,960.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

09/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,980.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

9,980.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์

09/07/2013 ซือ พรมปูพืนเวทีศูนยก์ารประชุมนานาชาติ ขนาด 

*  ซม. จาํนวน  แผ่น พร้อมติดตงั

48,750.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 48,750.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

09/07/2013 จา้งนายขวญัใจ  เรือนคาํ  ม  ต.นางแล อ.มือง 

จ.เชียงราย ทาํเสลียงตราลญัจกร

15,000.00 ตกลงราคา นายขวญัใจ เรือนคาํ 15,000.00 นายขวญัใจ เรือนคาํ

09/07/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม  /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ปรินบตัรบณัฑิต ,  ใบ

8,904.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 8,904.00 ร้านโมโนคอม

09/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,880.70 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

4,880.70 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

09/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,115.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,115.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/07/2013 จดัทาํป้ายบุคลากร และป้ายแต่งกายถูกระเบียบ 

จากร้านทาํไม เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย -

728.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 728.00 ร้านทาํไม

09/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 9,181.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,181.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/07/2013 ขอซือวสัดุ      รายการ 1,937.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,937.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 19,710.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

19,710.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,100.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 2,100.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

09/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 6,850.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 6,850.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

09/07/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้าย  รายการ

43,100.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 43,100.00 เพาเวอร์ ปริน

09/07/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

ถ่ายเอกสารประกอบการจดัประชุม

4,998.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,998.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

09/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,750.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,750.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

09/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,825.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,825.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

09/07/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

7,371.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 7,371.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

09/07/2013 จดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน   รายการ 440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

440.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,900.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 4,900.00 ร้านจุฑามาศการคา้

09/07/2013 ขออนุญาตสังซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

7,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,112.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 3,112.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

09/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

09/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 11,953.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 11,953.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/07/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 7,290.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

7,290.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

09/07/2013 จา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตลแะร้านคา้ เลขที /  หมู 

 อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/07/2013 จดัซือหนงัสือเพือเพิมเติมใชใ้นหอ้งสมุด 1,930.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,930.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 ขอจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ด เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เหมาติดตงัสาย LAN 

จาํนวน  รายการ

11,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 11,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

09/07/2013 ขอซือเทียน จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 1,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์

09/07/2013 จา้ง  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํแท่นฝึกซ้อมบณัฑิต

25,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

25,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

09/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน ๒ รายการ 2,050.01 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

2,050.01 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

09/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,556.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

15,556.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

09/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,450.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

3,450.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

09/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป 4,990.00 ร้าน ซี แอนด ์ดี ช๊อป

09/07/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปลิ น /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวน  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 3,500.00 เพาเวอร์ ปริน

09/07/2013 ซือผา้ผูก จาํนวน  มว้น 8,940.00 ตกลงราคา ร้านเวส 8,940.00 ร้านเวส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,550.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,550.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/07/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี  ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,150.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 6,150.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

09/07/2013 ขอจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส / ม. ต.ท่าสายอ.เ

มือง

ซ่อม-เปลียนอุปกรณ์-ยา้ยครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ 

รภ.ชร. . . , . .  จาํนวน  รายการ

19,150.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 19,150.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

09/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 27,000.00 ตกลงราคา นางผดั ธรรมวงศ์ 27,000.00 นางผดั ธรรมวงศ์

10/07/2013 ขออนุญาตจดัซือ-วสัดุอุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,100.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 4,100.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

10/07/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,900.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,900.00 ร้านสายไหม

10/07/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิลและสติกเกอร์โฟโตติ้ดโฟมบอร์ด 

จาํนวน  รายการ จา้งบริษทัโฟร์ดีซัพพลายจาํกดั 

เลขที / -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

8,974.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

8,974.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

10/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

10/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 40,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

40,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน ส.เจริญทรัพย ์  ม.  ต.สันทราย 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ติดตงัสาย UPLINK UTP 

OUTDOOR หอประชุมสุพรรณิกา จาํนวน  งาน

4,500.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 4,500.00 ส.เจริญทรัพย์

10/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,600.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 12,600.00 ส.เจริญทรัพย์

10/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,258.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,258.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/07/2013 จา้งคุณ ฉัตรประภา  เตชะอิง  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

10/07/2013 ขออนุมติัจา้ง ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  ทีอยู ่ /  

หมู่  ตาํบลท่าสาย  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ซ่อมเครืองปรับอากาศจาํนวน  เครือง  เครืองที 

17,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 17,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

10/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

24,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 24,500.00 เพาเวอร์ ปริน

10/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 23,850.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 23,850.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 ขอซือวสัดุนาํมนัเชือเพลิงรถจกัรยานยนต ์

หมายเลขทะเบียน กขษ  จาํนวน  รายการ

528.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

528.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 61,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 61,000.00 ส.เจริญทรัพย์

10/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,595.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,595.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

5,088.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,088.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

10/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

10/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,787.80 ตกลงราคา เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง 3,787.80 เชียงใหม่ วิริยะ เทรดดิ ง

10/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,016.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,016.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

10/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,344.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 4,344.00 ร้านทวีสินการเกษตร

10/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน   รายการ 34,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพ

พลาย

34,980.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจิมมีซัพพลา

ย

10/07/2013 ซือครุภณัฑมู์ลค่าตาํกว่าเกณฑ ์  รายการ 18,250.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 18,250.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 5,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 5,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย

10/07/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 8,990.00 ตกลงราคา ร้านจุฑามาศการคา้ 8,990.00 ร้านจุฑามาศการคา้

10/07/2013 จา้งเหมาคุณชนกมล  เรือนทอน  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซักชุดทีนอนผา้ห่ม

10,500.00 ตกลงราคา นางสาวชนกมล 

เรือนทอน

10,500.00 นางสาวชนกมล เรือนทอน

10/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 7,052.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 7,052.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

10/07/2013 เช่ากลอ้งพร้อมอุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 

จากนายสมเกียรติ จินดาธรรม /  ม.  ต.จนัจวา้ใต ้

อ.แม่จนั จ.เชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา นายสมเกียรติ  

จินดาธรรม

8,000.00 นายสมเกียรติ  จินดาธรรม

10/07/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,240.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,240.00 ร้านสายไหม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/07/2013 ขออนมุติจา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว ทีอยู ่  ม.  

ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงแรมร

าชภฏัอินน์

9,637.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 9,637.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

10/07/2013 ชือ ครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,839.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,839.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

10/07/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษย ์ฯ 

จาํนวน  รายการ

94,671.00 ตกลงราคา บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป 

จาํกดั

94,671.00 บริษทั บิก แกรนด ์กรุ๊ป จาํกดั

10/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 75,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

75,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

10/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 จา้งนายขวญัใจ  เรือนคาํ  ม  ต.นางแล อ.มือง 

จ.เชียงราย  ทาํฐานรองเกา้อี  ตวั

17,500.00 ตกลงราคา นายขวญัใจ เรือนคาํ 17,500.00 นายขวญัใจ เรือนคาํ

10/07/2013 จา้งทาํป้ายทาํเนียบบุคลากร คณะวิทยาการจดัการ 

จาํนวน  รายการจากหจก.แคนดู แอ๊ดเวอร์ไทซิง 

/ ม.  ถ.บา้นไร่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

3,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแคนดู 

แอ๊ดเวอร์ไทซิง

3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแคนดู 

แอ๊ดเวอร์ไทซิง

10/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน เอส พี อิเลคทริค /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย   

ซ่อมเครืองปรับอากาศ

2,675.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 2,675.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

10/07/2013 ขอซือก๊าซอะเซทิลิน จากหจก.วิรัชออกซิเจน เลขที 

 ม.  ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

10/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

10,000.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,220.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 19,220.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

10/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 5,000.00 ไอเดียโซลูชนั

10/07/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 15,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

10/07/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ 

จา้งบริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั เลขที / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

5,000.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

10/07/2013 ซือพนัธุ์ไมแ้ละอุปกรณ์ตกแต่งสถานที  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา สวนพฤกษาสวรรค์ 15,000.00 สวนพฤกษาสวรรค์

10/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  รายการ 49,730.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

49,730.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

10/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,983.25 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/07/2013 ชือ วสัดุ   รายการ 209.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

209.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

10/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,400.00 ตกลงราคา ร้านลกัษมี 5,400.00 ร้านลกัษมี

10/07/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน     รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

10/07/2013 ขอจา้งนายอนุสรณ์ ใจแกว้  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํคาํของบประมาณของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

80,000.00 ตกลงราคา นายอนุสรณ์  ใจแกว้ 80,000.00 นายอนุสรณ์  ใจแกว้

10/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,390.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

8,390.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

10/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

10/07/2013 ซือวสัดุตรวจการแต่งกายบณัฑิต  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา ร้านบงกชการคา้ 9,000.00 ร้านบงกชการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/07/2013 จา้งร้านครุยทองคาํ / -  ถ.สามเสน 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ทาํเครืองหมายพนกังานมหาวิทยาลยั

92,000.00 ตกลงราคา ร้านครุยทองคาํ 92,000.00 ร้านครุยทองคาํ

11/07/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ    ม.   

ต.หว้ยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

จา้งติดตงัม่านปรับแสง   รายการ

7,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

7,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

11/07/2013 จะจา้งนายสกลชนก 

เผือนพงษเ์ลขที / ต.บางรักพฒันาจ.นนทบุรีออก

แบบวารสารลุ่มนาํโขงศึกษา

20,740.00 ตกลงราคา นายสกลชนก เผือนพงษ์ 20,740.00 นายสกลชนก เผือนพงษ์

11/07/2013 ขออนุญาติสังซือวสัดุสาํนกังานจาํนวน  รายการ 6,035.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,035.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,959.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,959.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ   รายการ 74,680.10 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

74,680.10 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

11/07/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี    ม.  ต.นางแล  อ.เมือง   

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,140.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,140.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 8,940.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

8,940.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11/07/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี   หมู่  ต.นางแล  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

11/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 8,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

11/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,996.75 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

29,996.75 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

11/07/2013 จา้งร้านป้ายนางแล   ม.   ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ติดป้ายตวัอกัษร

2,500.00 ตกลงราคา ร้านป้ายนางแล 2,500.00 ร้านป้ายนางแล

11/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 65.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

65.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ขอจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํตรายาง จาํนวน  รายการ

680.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 680.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

11/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 326.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

326.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

11/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านซีแอนด ์ดีช๊อป /  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

5,210.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 5,210.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

11/07/2013 ขอจา้งนางณิชสากร  ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายถ่ายเอกสาร  ชุด

1,600.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 1,600.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

11/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 37,747.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

37,747.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 10,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

11/07/2013 ชือวสัดุ  รายการ 6,860.00 ตกลงราคา นางสาวณปภชั  

ขนัจนัทร์แสง

6,860.00 นางสาวณปภชั  ขนัจนัทร์แสง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

90,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/07/2013 จา้งถ่ายเอกสาร  ร้านพฒันาธุรกิจ    หมู่   

ถนนพหลโยธิน  ตาํบลบา้นดู่  อาํเภเมือง  

จงัหวดัเชียงราย 

1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 464.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 464.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

12/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,910.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 9,910.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

12/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 390.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 390.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

12/07/2013 จา้งนางสาวภทัรภร อินตะกอก  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ทาํซุ้มแสดงความยนิดีบณัฑิต  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวภทัรภร 

อินตะกอก

5,000.00 นางสาวภทัรภร อินตะกอก

12/07/2013 จา้ง ร้าน ดีโคลช /  ม.  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี ทาํเสือ Freshy ประจาํปี  จาํนวน  

ตวั

95,200.00 ตกลงราคา ร้าน ดี โคลช 95,200.00 ร้าน ดี โคลช

12/07/2013 จา้งนางสาวภทัรภร อินตะกอก  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา นางสาวภทัรภร 

อินตะกอก

10,000.00 นางสาวภทัรภร อินตะกอก

12/07/2013 จา้งนายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมและบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 25,000.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

12/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 610.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

610.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/07/2013 จะขออนุญาตจา้งร้านปานตองเฟมส์ /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํกรอบรูปจาํนวน  

รายการ

4,260.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์ 4,260.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,487.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

49,487.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง

12/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,309.00 ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

9,309.00 บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

12/07/2013 จา้งเหมานายศุภชยั  ศรีธิ  ม.  ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 5,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

4,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

12/07/2013 ขอจา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 

จาํนวน  รายการ

7,800.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 7,800.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

12/07/2013 จดัจา้งทาํตูเ้กบ็หนงัสือ  จาํนวน  รายการ 

จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกือกูลธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

99,823.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

99,823.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

12/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,630.00 ตกลงราคา บริษทัอินโนเวตีฟ 

เอก็เพอริเมนต ์จาํกดั

9,630.00 บริษทัอินโนเวตีฟ 

เอก็เพอริเมนต ์จาํกดั

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 30,100.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 30,100.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 47,700.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 47,700.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/07/2013 จา้งเหมานายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถอดยา้ยและติดตงัเครืองปรับอากาศ  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 3,000.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

12/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเเอกสาร    รายการ

6,520.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,520.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 33,000.00 ตกลงราคา นางสมส่วน  หนูแท่น 33,000.00 นางสมส่วน  หนูแท่น

12/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,655.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,655.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 19,240.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19,240.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 645.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

645.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/07/2013 ขออนุมติัจา้ง บริษทัซี.อาร์.พลาสติกจาํกดั ทีอยู ่  

หมู่ที  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํฉลากขวดเพทขนาด  มล. และ  มล.

10,400.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

10,400.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

12/07/2013 ขออนุมติัจา้งร้านมณฑล  การช่าง ทีอยู ่  ม.  

บา้นสันตาลเหลือง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  

เปลียนกรองอากาศ

500.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 500.00 มณฑลการช่าง

12/07/2013 จา้งเหมานายศุภชยั  ศรีธิ  ม.  ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

จดัทาํเวทีและซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  รายการ

40,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 40,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

12/07/2013 ขอจา้งร้าน พฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

20,703.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 20,703.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/07/2013 จดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 750.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

750.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12/07/2013 ขอจา้งเหมาจดัทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิตสาํนกั

วิชากฎหมาย

หมู่  บา้นป่าออ้ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

086-9159622

20,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

20,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/07/2013 จดัซือวสัดุ (ตน้ไมด้อก) จาํนวน  รายการ 14,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

14,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

12/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

38,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

12/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 24,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 24,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/07/2013 ขอซือวสัดุ      รายการ 48,928.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

48,928.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 24,500.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 24,500.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

12/07/2013 จา้งหจก.โซล่าร์เซลล ์เชียงราย ทีอยู ่  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้าย  จาํนวน  ป้าย

8,600.00 ตกลงราคา หจก. โซล่าร์เซลล ์

เชียงราย

8,600.00 หจก. โซล่าร์เซลล ์เชียงราย

12/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,439.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,439.60 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

12/07/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

1,690.00 ตกลงราคา พี โฟน 1,690.00 พี โฟน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/07/2013 จา้งเหมานายพิพฒัน์  ทองปินตา /  ม.  

ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

จดัทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา นายพิพฒัน์ ทองปินตา 6,000.00 นายพิพฒัน์ ทองปินตา

12/07/2013 ขอซือวสัดุดาํเนินโครงการ จาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

12/07/2013 ขออนุญาตจา้งเหมาจดัซุ้มดอกไมง้านพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 10,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

12/07/2013 จา้งจดันิทรรศการผลงานทูบีฯ จากนางสาวจิตติญา 

ดอนชยั  ม.  ต.ป่าออ้ดอนชยั อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

55,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชยั 55,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชยั

12/07/2013 ขออนุญาตจา้งเหมาจดัซุ้มดอกไมพ้ิธีพระราชทานปริ

ญญาบตัร

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ 

พิธีพระราชทานปริญญาบตัร

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

12/07/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 7,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

7,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 14,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

14,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

12/07/2013 ขอจา้งร้านนพดล สันธิ ม. ต.ริมกกอ.เมือง 

ถ่ายเอกสาร+เขา้เล่ม  จาํนวน  รายการ

10,920.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 10,920.00 นายนพดล สันธิ

12/07/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 10,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/07/2013 จา้งนายบริพนธ์  จนัทร์ติบ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมและบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ  รายการ

17,000.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 17,000.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

12/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 15,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

15,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

12/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 7,136.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,136.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/07/2013 ซือนาํแขง็หลอดและนาํแขง็กอ้น 4,450.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 4,450.00 ร้านตูบสิงห์

13/07/2013 จา้งร้านเพทายดอกไมส้ด  ตลาดเทศบาล   ต.เวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  จดัซุ้มแสดงความยนิดีแก่บณัฑิต

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 5,000.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

13/07/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.คลงัครัวเรือน ซัพพลาย ทีอยู ่

/ -  ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  

จดัทาํแกว้นาํ  ออนซ์ โอเซียล 

พร้อมทาํโลโกพ้่นทราย

13,824.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

13,824.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

13/07/2013 จะจา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ

เลขที /  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย

จดัทาํซุ้มรับปริญญาบตัร

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

13/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

30,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,740.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,740.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/07/2013 จา้งร้าน demon station 3/15 ถ.รัตนโดสินทร์ ต.ศรีภูมิ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทาํซีดีเพลงมหาวิทยาลยั จาํนวน 

 แผ่น

47,400.00 ตกลงราคา demon station 47,400.00 demon station

13/07/2013 จา้งทาํใบปริญญาบตัร จาํนวน  

รายการโดยจา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

13,840.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 13,840.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

13/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด 

ตลาดสดเทศบาล  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัช่อดอกไมจ้าํนวน  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 1,500.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

13/07/2013 จา้งตกแต่งสถานทีสาํนกัวิชาการท่องเทียวในพิธีพระร

าชทานปริญญาบตัร

หมู่  ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา นายมนสันนัท ์ เตชะติ 5,000.00 นายมนสันนัท ์ เตชะติ

13/07/2013 จา้งนางอุทุมพร เขือนเพชร /  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํซุ้มแสดงความยนิดีบณัฑิต

6,000.00 ตกลงราคา น.ส.อุทุมพร เขือนเพชร 6,000.00 น.ส.อุทุมพร เขือนเพชร

13/07/2013 จา้งนางสาวภทัรภร อินตะกอก  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง เชียงราย ทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางสาวภทัรภร 

อินตะกอก

5,000.00 นางสาวภทัรภร อินตะกอก

13/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 4,000.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

13/07/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํ ซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  

 ซุ้ม

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 5,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

13/07/2013 จา้งหมาทาํซุ้มรับปริญญา จาํนวน   รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด(ทิพย)์ /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

11,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

11,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม  

เพือใชใ้นงานซ้อมรับปริญญาระหว่างวนัที -  

กรกฎาคม  

85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,910.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/07/2013 จา้งเหมาทาํซุ้มรับปริญญา จาํนวน  รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

13/07/2013 จา้งทาํป้ายแสดงความยนิดีกบับณัฑิตใหม่ จาํนวน  

รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

14,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 14,000.00 บานาน่าดีไซน์

13/07/2013 จา้งเหมาทาํซุ้มรับปริญญา จาํนวนน  รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

13/07/2013 จา้งเหมานายเอกชยั  ใจอา้ย  ม.  ต.ดอยลาน 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํซุ้มแสดงความยนิดีกบับณัฑิตและมหาบณัฑิตคณะ

วิทย์

10,000.00 ตกลงราคา นายเอกชยั ใจอา้ย 10,000.00 นายเอกชยั ใจอา้ย

13/07/2013 จา้งนายชยัวฒัน์ อินเรือง  ม.  ต.ครึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงรายจดัทาํซุ้มแสดงความยนิดีแก่บณัฑิตจาํนวน 

 ซุ้ม

5,000.00 ตกลงราคา นายชยัวฒัน์ อินเรือง 5,000.00 นายชยัวฒัน์ อินเรือง

13/07/2013 ขอนุญาตจา้งเหมาจดัซุ้มดอกไมง้านพิธีพระราชทานป

ริญญาบตัร

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 10,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/07/2013 จา้ง นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ    ถ.ธนาลยั  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํขบวนแห่นาํบณัฑิต

10,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 10,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

13/07/2013 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา       

จา้งทาํซุ่มดอกไมแ้สดงความยนิดีมหาบณัฑิต    ซุ้ม

5,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 5,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

14/07/2013 จกัซือวสัดุจาํนวน รายการ 23,560.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 23,560.00 ไอเดียโซลูชนั

14/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 25,455.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

25,455.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

14/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านโฟกสัคลัเลอร์แลบ็ /  

ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย  อดัรูปจาํนวน  

รายการ

300.00 ตกลงราคา ร้านโฟกสั คลัเลอร์แลบ็ 300.00 ร้านโฟกสั คลัเลอร์แลบ็

14/07/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัพิเศษ

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

14/07/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสารขอ้สอบ จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

17,472.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

17,472.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 2,095.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

2,095.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 904.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

904.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 449.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

449.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,060.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,060.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 10,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

15/07/2013 ขออนุมติ้จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 240.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 240.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

15/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 27,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

27,500.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

15/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 18,728.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 18,728.00 ร้านเชียงรายกีฬา

15/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,955.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

1,955.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

15/07/2013 ซือชุดปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีและคณาจารย ์

คณะวิทยาการจดัการ จาํนวน  ชุด

42,000.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็

บเสือผา้สาํเร็จรูป

ตาํบลเวียง เสือผา้ใยบวั

42,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็เสือ

ผา้สาํเร็จรูป

เสือผา้ใยบวั

15/07/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 5,050.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

5,050.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,416.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,416.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 450.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

450.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

15/07/2013 ขอจา้งร้านเคแอลบีซัพพลาย /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง ติดตงัแขวนครุภณัฑ ์Projector อาคารเรียน  

หอ้ง ,

14,800.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 14,800.00 เค แอล บี ซัพพลาย

15/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 80,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 80,000.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

15/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/07/2013 จา้งร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ลา้งเครืองปรับอากาศ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

888.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

888.10 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

15/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,119.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,119.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/07/2013 จา้งทาํอุปกรณ์ประกอบการแสดงเสนอผลงานทูบีนมัเ

บอร์วนั

อ.เมือง จ.เชียงราย

40,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย 40,000.00 ร้าน เอ.อาร์ มีเดีย

15/07/2013 จา้งเหมานายเอกชยั  ใจอา้ย  ม.  ต.ดอยลาน 

อ.เมือง จ.เชียงราย เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

7,000.00 ตกลงราคา นายเอกชยั ใจอา้ย 7,000.00 นายเอกชยั ใจอา้ย

15/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

25,900.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

15/07/2013 ซือตุ๊กตาหมีสวมชุดครุย จาํนวน  ตวั 20,700.00 ตกลงราคา นายนคร  เหลก็ศรีสืบ 20,700.00 นายนคร  เหลก็ศรีสืบ

15/07/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั  เลขที   หมู่  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูล

15,000.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 14,400.00 นายสมาน  ปันตนั

15/07/2013 จา้งนายจกัรกฤษณ์ วิโรจนน์สกุลวฒันา  ทีอยูเ่ลขที 

 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  

จดัทาํแอพลิเคชนัและเวบ็ไซตเ์ผยแพรโทรศพัทมื์อถือ 

งาน

20,000.00 ตกลงราคา นายจกัรกฤษณ์  

วิโรจน์สกุลวฒันา

20,000.00 นายจกัรกฤษณ์  

วิโรจน์สกุลวฒันา

15/07/2013 จา้งทาํเอกสารนาํเสนอผลงานทูบีนมัเบอร์วนั จาก 

ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

9,000.00 ตกลงราคา ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์ 9,000.00 ร้านเฟรนด ์กอ็ปปี ปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/07/2013 สังซือชุดทูบีนมัเบอร์วนั  ญ  ชุด  จาก น.ส.จิตติญา  

ดอนชยั   ม.  ต.ป่าออ้ดอนชยั อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิตติญา ดอนชยั 2,000.00 นางสาวจิตติญา ดอนชยั

15/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,175.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,175.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง 1,900.00 คณะบุคคล ซี ที คลีนนิง

16/07/2013 ขออนุมติัจา้ง หา้งหุ่นส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ ทีอยู ่

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนโชค้ประตูบานสวิงบานเปลีอยและซ่อมเป

ลียน

7,850.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

7,850.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/07/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เมือง ถ่ายเอกสาร+เขา้เล่ม จาํนวน  รายการ

12,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 12,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงรา

ย

3,500.00 ร้านอุดมเนิสเซอรีเชียงราย

16/07/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

517.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

517.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

16/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,592.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,592.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,320.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 4,320.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

16/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์      รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,450.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,450.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/07/2013 ซือวสัดุ     รายการ 3,520.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,520.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 8,735.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 8,735.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

16/07/2013 ซือวสัดุ      รายการ 17,500.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 17,500.00 ร้านสายณัท์

16/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,790.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,790.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/07/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เมือง ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 5,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/07/2013 ขออนุมติัจา้งร้านผา้ขนหนูฟูเจา ทีอยู ่ / -  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํผา้ขนหนูพร้อมปักอกัษร CRRU

23,800.00 ตกลงราคา ร้านฟูเจา 23,800.00 ร้านฟูเจา

16/07/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 91,500.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 91,500.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

17/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,850.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,850.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

17/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,870.00 ตกลงราคา ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์ 2,870.00 ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์

17/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

17/07/2013 ขอจดัซือกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุนกัเรียน จาํนวน  

รายการ

67,900.00 ตกลงราคา บริษทั สยามสไมล ์

โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั

67,900.00 บริษทั สยามสไมล ์โบรกเกอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

17/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 1,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

17/07/2013 จา้งซ่อมเครืองพิมพส์าํเนาระบบดิจิตอล โดยจา้ง 

บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย)จาํกดั  

อาคารไพโรจน์กิจจา ชนั  ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

5,713.80 ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั

5,713.80 บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/07/2013 ขอจา้งร้านแอนท ์ซีอาร์ เลขที /  ม.  ต.เวียงชยั 

อ.เมือง 

จดัทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์คณะเทคโนโลยอีุตสาห

กรรม

10,000.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 10,000.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

17/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,397.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,397.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,953.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

4,953.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

17/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,500.00 เพาเวอร์ ปริน

17/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,735.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 2,735.00 ร้านวสันตว์สัดุ

17/07/2013 ขออนุมติัจา้งนางสาวเวนิการ์  ไชยวรรณ์ ทีอยู ่ /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํพวงมาลาดอกไมส้ด

500.00 ตกลงราคา นางสาวเวนิการ์  

ไชยวรรณ์

500.00 นางสาวเวนิการ์  ไชยวรรณ์

17/07/2013 จา้งเหมา เขียงรายเวบดีไซด ์  ม.  ถ.ร่องปลาคา้ว 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ออกแบบเวบไซด์

10,000.00 ตกลงราคา เชียงรายเวบดีไซด์ 10,000.00 เชียงรายเวบดีไซด์

17/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

17/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/07/2013 ขอจา้ง  หจก.เชียงรายโปรเฟสชนัแนล กรุ๊ป ทีอยู ่

/  ถนนอุตรกิจ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมครุภณัฑ ์   รายการ

7,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

7,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

17/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 665.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์ 665.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวชวิทย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

17/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 9,750.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 9,750.00 ร้านสายณัท์

18/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,940.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 49,940.00 ร้านสินไพศาล

18/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที   ม.   

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    

รายการ

9,990.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 9,990.00 ร้านตงัโจวการคา้

18/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัดอกไมส้ดจาํนวน  รายการ

8,200.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 8,200.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

18/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,800.00 ตกลงราคา นางสมส่วน  หนูแท่น 4,800.00 นางสมส่วน  หนูแท่น

18/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 49,476.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

49,476.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง

18/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,705.00 ตกลงราคา บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั 2,445.00 บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั

18/07/2013 จา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดศิริกรณ์  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จา้งจดัพวงมาลา

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 1,000.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

18/07/2013 จา้งร้านสุทรากานต@์บตัเตอร์ฟลายคาบาเร่   ม.  

ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  เช่าชุดพืนเมือง

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

2,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

18/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 31,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

31,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

18/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุเครืองปรุงและเครืองดืม 60,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

59,998.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/07/2013 ขออนุมติัจา้ง หจก.คลงัครัวเรือน ซัพพลาย ทีอยู ่

/ -  ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํแกว้กาแฟเคนยา่มคั พร้อมทาํโลโก ้  ปีราชภฏั

11,232.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

11,232.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

18/07/2013 เช่าชุดลา้นนาพร้อมเครืองประดบั  จาํนวน  รายการ 

โดยนายศุภชยั  ศรีธิ  หมู่  ตาํบลแม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 12,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

18/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 2,850.00 ร้านทวีสินการเกษตร

18/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,600.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

24,600.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

18/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,490.00 ตกลงราคา ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์ 11,490.00 ร้านเพท็เวิลด ์เซ็นเตอร์

18/07/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 10,000.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

18/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

4,990.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

18/07/2013 จา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํพวงมาลาดอกไมส้ดจาํนวน  ชุด

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

18/07/2013 ขอซ์อวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 20,000.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

18/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 580.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

580.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/07/2013 จา้งเหมาตกแต่งพวงมาลาทานหาแม่ฟ้าหลวง จาํนวน 

 รายการ จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  

ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

3,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

3,500.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

18/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 938.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

938.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

18/07/2013 ซือวสัดุจดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา จาํนวน  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

8,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/07/2013 จะจา้งร้านสไตยอ์ีฟอ๊อฟเลขที /  

ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายจดัทาํพวงมาลาวนัทานห

าแม่ฟ้าหลวง

1,500.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 1,500.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

18/07/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนินการจดัทาํระบบนาํเสียโรงเรียนสาธิต

99,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

99,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

18/07/2013 จดัทาํพุ่มสักการะลา้นนา   รายการ โดยนายศุภชยั  

ศรีธิ  หมู่  ตาํบลแม่สรวย อ.แม่แสรวย จ.เชียงราย

4,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 4,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

18/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุงานเทคนิค  จาํนวน  รายการ 6,420.00 ตกลงราคา สยามไลบรารี 6,420.00 สยามไลบรารี

18/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

3,000.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

18/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุจากร้านผา้ถกัถนนคนเดิน 

ถนนธนาลยั อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางสาวจนัทร์สุข  ใจเชือ 2,000.00 นางสาวจนัทร์สุข  ใจเชือ

18/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา นายชยัวฒัน์ อินเรือง 1,000.00 นายชยัวฒัน์ อินเรือง

18/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,057.16 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,049.60 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,130.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 3,130.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,050.00 ตกลงราคา นางวิลาศ  เชือเมืองพาน 2,050.00 นางวิลาศ  เชือเมืองพาน

18/07/2013 จา้ง  นางบวัจนัทร์  คาํวงั   หมู่  ต.นางแล  อ.เมือง  

จ.เชียงราย ซักผา้ผูก  จาํนวน  ผืน

2,000.00 ตกลงราคา นางบวัจนัทร์  คาํวงั 2,000.00 นางบวัจนัทร์  คาํวงั

19/07/2013 จา้งเหมาตกแต่งเทียนพรรษาพร้อมรถขบวน  จาํนวน 

 รายการ จากร้ายอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ /  

ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

7,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

7,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

19/07/2013 จา้ง นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ  /   ม.  ต.แม่ใส  

อ.เมือง  จ.พะเยา  จดัขบวนแห่นาํ  งาน

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 3,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

19/07/2013 ขออนุญาตต่ออายสุมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ 

จาํนวน  รายการ

48,267.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จาํกดั 48,267.00 บริษทั ควอลิตี บุ๊คส์ จาํกดั

19/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 21,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,770.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

8,770.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

19/07/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ขดุหลุมสาํหรับปลูกตน้ไม้

7,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

19/07/2013 จา้งร้าน เค  แอล บี ซัพลาย  เลขที /  ม.   

ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย  

ลา้งทาํความสะอาดเครืองปรับอากาศ

13,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 13,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย

19/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,070.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

2,070.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,270.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

14,270.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

19/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,680.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

9,680.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

19/07/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 34,930.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

34,930.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

19/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 6,490.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 6,490.00 เค แอล บี ซัพพลาย

19/07/2013 ซือพวงมาลาดอกไมส้ดจากรัานศรีวรรณ ฟลาวเวอร์ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ศรีวรรณ ฟลาวเวอร์ 1,000.00 ศรีวรรณ ฟลาวเวอร์

19/07/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

จาํนวน    รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 จา้งฉัตรประภา  เตชะอิง   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

19/07/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,275.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,275.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,380.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

38,380.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 37,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

37,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค  เลขที /   ม. 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมครุภณัฑ ์ 

จาํนวน    งาน

1,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 1,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

19/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 8,382.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,382.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 15,385.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,385.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุในการอบรม จาํนวน  รายการ 3,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,560.00 ตกลงราคา บุญชูคา้ไม้ 1,560.00 บุญชูคา้ไม้

19/07/2013 ซือนาํแขง็  กระสอบ 400.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 400.00 ร้านตูบสิงห์

19/07/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุภาพ  นนัตา  เลขที  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ยา้ยเครืองปรับอากาศ  

จาํนวน    งาน

2,000.00 ตกลงราคา นายสุภาพ  นนัตา 2,000.00 นายสุภาพ  นนัตา

19/07/2013 จดัซือวสัดุ (ของทีระลึก) จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มะค่าเบอร์วูด 1,500.00 มะค่าเบอร์วูด

19/07/2013 ขอจา้งร้านเอ กอ็ปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาพม่า 

จาํนวน  รายการ

2,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,850.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

19/07/2013 ขออนุญาตซือแถบสะทอ้นสัญญาณแม่เหลก็สาํหรับห

นงัสือ

13,910.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

คอสโม อินเตอร์ บิซิเนส

13,910.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอสโม 

อินเตอร์ บิซิเนส

19/07/2013 จา้งนายศราวุฒิ  เวียงลอ    ม.   ต.หยว่น  

อ.เชียงคาํ  จ.พะเยา จา้งตกแต่งขบวนแห่งเทียนพรรษา

12,000.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ เวียงลอ 12,000.00 นายศราวุฒิ เวียงลอ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,530.83 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

5,530.83 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

19/07/2013 จา้งร้านสุทรากานต@์บตัเตอร์ฟลายคาบาเร่  หมู่   

ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย   เช่าชุดพืนเมือง

3,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

3,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

19/07/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย   ดอกไมต้กแต่งสถานที  ชุด

500.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 500.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

19/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,550.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

1,550.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

19/07/2013 ขออนุญาตจา้งบริษทั รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) เลขที  ถนนพระราม  

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 

ซ่อมเปลียนอะไหล่รถไฟฟ้า จาํนวน  งาน

52,965.00 ตกลงราคา บริษทั รถไฟฟ้า 

(ประเทศไทย) จาํกดั

52,965.00 บริษทั รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

จาํกดั

19/07/2013 จะจา้งร้านสไตยอ์ีฟอ๊อฟเลขที / ม. ต.บา้นดู่อ.เมือ

งจ.เชียงรายจดัทาํและตกแต่งเทียนพรรษา

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 5,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

20/07/2013 จา้งนายพฒั ดอนลาว เลขที /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงหอ้งนาํสวนสมเดจ็ฯ 

มร.ชร.

66,800.00 ตกลงราคา นายพฒั ดอนลาว 66,800.00 นายพฒั ดอนลาว

20/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ (นาํมนัเชือเพลิง) 1,199.81 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

1,199.81 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

20/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 910.00 ตกลงราคา ทรัพยสุ์ขสมบูรณ์ 910.00 ทรัพยสุ์ขสมบูรณ์

20/07/2013 ขอซือวสัดุสารเคมี จาํนวน  รายการ 24,362.00 ตกลงราคา บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั 24,362.00 บริษทั ยเูนียนซายน์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/07/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

19,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 19,000.00 บานาน่าดีไซน์

20/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 4,144.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,144.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/07/2013 จะจา้งร้านสไตยอ์ีฟอ๊อฟเลขที / ม. ต.บา้นดู่อ.เมือ

งจงเชียงรายจดัทาํบายศรี

2,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 2,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

21/07/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงอาคารสาํนกังานบริการหอพกั (หลงัเก่า) 

มร.ชร.

63,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

63,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

21/07/2013 จา้งนางเพญ็จนัทร์ ใจฟู  ม.  ต.เวียงเหนือ 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย จดัทาํรถขบวนเทียนพรรษา

10,000.00 ตกลงราคา นางเพญ็จนัทร์ ใจฟู 10,000.00 นางเพญ็จนัทร์ ใจฟู

22/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนาชยั  เลขที /   ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเปลียนจกัรยานไฟฟ้า  จาํนวน  

  งาน

48,890.00 ตกลงราคา ร้านธนาชยั 48,890.00 ร้านธนาชยั

22/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,159.82 ตกลงราคา ร้านวชัระเภสัช 5,925.00 ร้านวชัระเภสัช

22/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

22/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 8,960.00 ตกลงราคา บริษทั ควอลิเมด จาํกดั 8,960.00 บริษทั ควอลิเมด จาํกดั

23/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,822.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,822.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/07/2013 ขอจา้งเหมาปูพืนอิฐแปดเหลียม จาํนวน  รายการ 

จากนายชล นิลสวิท เลขที  ม.  ต.ดอนศิลา 

ต.เวียงชยั จ.เชียงราย

29,900.00 ตกลงราคา นายชล  นิลสวิท 29,900.00 นายชล  นิลสวิท

24/07/2013 จา้งนายอนุรักษ ์ ไชยมงคล เลขที  หมู่ที  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงฝ้าเพดานศูนยบ์ริการสุขภาพ มร.ชร.

7,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล 7,000.00 นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล

24/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 17,390.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

17,390.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,590.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,590.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,595.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,595.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,025.00 ตกลงราคา ร้านเวส 2,025.00 ร้านเวส

24/07/2013 จา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่ที  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ยา้ยป้ายประชาสัมพนัธ์อิเลค็ทรอนิกส์ จาํนวน  งาน

27,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

27,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

24/07/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

26,369.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

26,369.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 ซือวสัดุ     รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 15,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

24/07/2013 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมหลงัคาโรงรถ จาํนวน  รายการ

17,875.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

17,875.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

24/07/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้ายบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,182.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

1,182.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

24/07/2013 ซือหนงัสือจาํนวน  รายการ 13,322.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

13,322.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/07/2013 ขอจดัซือมิเตอร์ไฟฟ้า จาํนวน  ตวั 1,060.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,060.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

24/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 29,535.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,535.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 จดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 17,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

17,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 6,590.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,590.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/07/2013 ปะยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอส.เค. ยางยนตเ์ชียงราย

300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

24/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,383.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

7,383.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล

24/07/2013 จา้งนายอนุรักษ ์ ไชยมงคล  เลขที   หมู่ที  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหลงัคาอาคารพุทธสถาน

67,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล 67,000.00 นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล

25/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 720.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

720.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/07/2013 จา้ง หจก.นิวสร้างสรรคแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง /  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายหา้มจบัสัตวน์าํ

50,247.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้า

งสรรคแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

50,247.20 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้างสรร

คแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

25/07/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  ชุด

6,840.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 6,840.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

25/07/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ จากร้านนพดล 

เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

4,000.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 4,000.00 นายนพดล สันธิ

25/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 28,820.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

28,820.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/07/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง  /  หม.  ต.บา้นดู่ องเมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,734.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 2,734.00 ปี แอนด ์นอ้ง

25/07/2013 จา้งร้านตงัหลกั /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,200.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

25/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 

(เครืองตดัหญา้แบบสะพายบ่า)

10,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

10,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25/07/2013 จา้งสาํนกับริหารและจดัการทรัพยสิ์น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (สตูดิโอ)  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํบตัรนกัศึกษา จาํนวน 

 คน

20,160.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

20,160.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/07/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑ ์  รายการ 10,496.70 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,496.70 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

25/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,715.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

1,715.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

25/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)

3,500.00 บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั(มหาชน)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุปลูกในโรงเรือนอนุบาล  รายการ 99,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว 99,000.00 นางสาวอนงค ์ ตนัเขียว

25/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเซ็นเตอร์ปรินท ์เลขที /  

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  จาํนวน   งาน

42,292.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 42,292.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

25/07/2013 ขอจา้งนางณิชสากร  ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  ชุด

2,790.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 2,790.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

25/07/2013 ซือวสัดุจดักิจกรรมเยาวชนรักษน์าํและสิงแวดลอ้มฯ 

จาํนวน    รายการ

5,260.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 5,260.00 ร้านโชคประสิทธิ

25/07/2013 ขอจดัจา้งเชียงรายกาํจดัปลวกและแมลง เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

พ่นหมอกควนัอาคารหอพกันานาชาติ

3,500.00 ตกลงราคา เชียงรายกาํจดัปลวกและแ

มลง

3,500.00 เชียงรายกาํจดัปลวกและแมลง

25/07/2013 ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯจากกร้านนายฉัตรชยั  

ธนะสังข ์  ม.   ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

56130

1,980.00 ตกลงราคา ซี แอนด ์ดี ช๊อป 1,980.00 ซี แอนด ์ดี ช๊อป

25/07/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที /  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพว์ารสารร่มกาสะลองคาํ  ครัง 

(ฉบบัที  วนัที  ก.ค. -  ส.ค.)

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

25/07/2013 จา้ง ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ยา้ยและติดตงัเครืองปรับอากาศ 

จาํนวน  เครือง

4,450.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 4,450.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

26/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,978.00 ตกลงราคา บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

บมจ.

10,978.00 บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.

26/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,454.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,454.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/07/2013 ขออนุญาตจร้านายบริพน์ จนัทร์ติบ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ จาํนวน   งาน

11,970.00 ตกลงราคา นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ 11,970.00 นายบริพนธ์ จนัทร์ติบ

26/07/2013 จา้งร้านถนดัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

680.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 680.00 ร้านถนดัก๊อปปี

26/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/07/2013 ขอจา้งร้านเอก๊อปปี เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/07/2013 จา้งนายแกว้มา รวดเร็ว เลขที  ม.  ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย 

ดาํเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสาํนกัวิชาบญัชี

33,000.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 33,000.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

26/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 80,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

79,984.28 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

26/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

7,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 7,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26/07/2013 ขอซือเครืองบนัทึกเสียง  รายการ 5,900.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

5,900.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

26/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,400.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,400.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/07/2013 จา้งร้านตงัหลกั /  ม.   ต.รอบเวียง  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,720.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,720.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/07/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง   

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

6,356.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 6,356.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

26/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/07/2013 จา้ง บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั  /  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์

2,036.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 2,036.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

26/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์    รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 11,770.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11,770.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/07/2013 ถ่ายเอกสารการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรร

มและภูมิปัญญาทอ้งถินสู่นกัศึกษา

 หมู่  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

1,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/07/2013 จา้งบริษทัเชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตนั อ.เมือง เชียงใหม่ 

ทาํแผ่นพบั และโปสเตอร์  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

30,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

26/07/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 41,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

41,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26/07/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํวสัดุ  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 8,000.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

26/07/2013 ขออนุมติัจา้งบริษทั วิชนัแอนดโ์อเอ  จาํกดั ทีอยู ่  

หมู่ที  ตาํบลดอนแกว้  อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

  จดัทาํแฟ้มสอดแบบใสคละสี สกรีนโลโก ้

2,700.00 ตกลงราคา บริษทั วิชนัแอนดโ์อเอ 

จาํกดั

2,700.00 บริษทั วิชนัแอนดโ์อเอ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/07/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

1,435.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,435.00 ร้านตงัโจวการคา้

27/07/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดั ดอกไมต้กแต่งสถานที  งาน

6,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 6,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

27/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/07/2013 จา้ง ร้านเทคโนปริน เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํเอกสารสวดมนต ์  ชุด

24,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 24,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

27/07/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ตกแต่ง (ดอกไมส้ด)  

จาํนวน  รายการ

18,000.00 ตกลงราคา อานนทพ์นัธุ์ไม้ 18,000.00 อานนทพ์นัธุ์ไม้

27/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,313.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,313.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 999.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

999.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน  เลขที /  หมู่  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  จาํนวน  

รายการ

800.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 800.00 เพาเวอร์ ปริน

27/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 16,515.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,515.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและร้านคา้ 

เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

ถ่ายเอกสาร จาํนวน   รายการ

3,510.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,510.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/07/2013 จา้งนางสาวแสงจนัทร์ จนัทรา  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

1,080.00 ตกลงราคา นางสาวแสงจนัทร์  

จนัทรา

1,080.00 นางสาวแสงจนัทร์  จนัทรา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/07/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที  หมู่  ถ.พหลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 รายการ

4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,500.00 เพาเวอร์ ปริน

28/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,496.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,496.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/07/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 4,247.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,247.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/07/2013 จดัทาํ 

พ.ร.บ.รถจกัรยานยนตแ์ละตรวจสภาพรถจกัรยานยน

ต์

เลขที /  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

615.51 ตกลงราคา บริษทั 

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ

615.51 บริษทั 

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ

29/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 7,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 29,967.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,967.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/07/2013 ขอจดัจา้งนางวิมลรัตน์จนัทะสาร  หมู่  

ตาํบลริมกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสารขาวดาํ-สี พร้อมเขา้เล่ม  รายการ

400.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 400.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

29/07/2013 ขออนุญาตจา้งร้านปานตอเฟรมส์ เลขที /  

ซ.หอมนวล ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํกรอบรูป จาํนวน  รายการ

8,680.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์ 8,680.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

29/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    

รายการ

7,600.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,600.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/07/2013 จะจา้งร้านโมโนคอม 

เลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายถ่ายเอกสารปร

ะกอบการตรวจประเมินคุณภาพ

3,937.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,937.00 ร้านโมโนคอม

29/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,033.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 2,033.00 ร้านทวีสินการเกษตร

29/07/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 3,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

29/07/2013 ซือวสัดุ         รายการ 48,600.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 48,600.00 ร้านสายณัท์

29/07/2013 จง้ซ่อมเครืองปรับอากาศ หมายเลข มรช. . . /  

โดยจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส เลขที /  หมู่  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

2,250.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,250.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

29/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน     รายการ 20,400.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 20,400.00 เค แอล บี ซัพพลาย

29/07/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์พดัลมดูดอากาศ 

พร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ

990.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 990.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

29/07/2013 จา้งเดินสายไฟและติดไฟสาํนกังาน 

โดยจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่  

ต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย 

3,010.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 3,010.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

29/07/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/07/2013 จา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ / หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมประตูสาํนกังานสือสารองคก์ร 

จาํนวน  ครัง

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

29/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/07/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,250.00 ตกลงราคา นายอินตา สลีสองสม 4,250.00 นายอินตา สลีสองสม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/07/2013 ขอจา้งหจก.บุญส่งกิจการแอร์( )ทีอยู ่ /  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถยนตตู์ ้หมายเลขทะเบียน 

นข  ชร. จาํนวน   รายการ

3,950.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

บุญส่งกิจการแอร์ ( )

3,950.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

บุญส่งกิจการแอร์ ( )

30/07/2013 ชือวสัดุ  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 1,900.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

30/07/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,955.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,955.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,180.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

4,180.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,140.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,140.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/07/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,531.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 3,531.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

30/07/2013 ขออนุซญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,070.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,070.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/07/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์ 

ฯ จาํนวน  รายการ

44,723.60 ตกลงราคา บริษทั เคลด็ไทย จาํกดั 44,723.60 บริษทั เคลด็ไทย จาํกดั

30/07/2013 ขออนุญาตซือป้ายติดชนัหนงัสือแบบแถบกาว  

จาํนวน  ชิ น

7,704.00 ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์ชอ็ป 

ซัพพลาย จาํกดั

7,704.00 บริษทั อินเตอร์ชอ็ป ซัพพลาย 

จาํกดั

30/07/2013 จดัซือวสัดุจดักิจกรรมเยาวชนรักษน์าํและสิงแวดลอ้ม

ฯ

1,740.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,740.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,640.00 ตกลงราคา ร้านธงวนัชาติ 8,640.00 ร้านธงวนัชาติ

30/07/2013 ขอซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

500.00 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 743.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

743.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

30/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,500.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30/07/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30/07/2013 ซือถงัตม้นาํไฟฟ้า จาํนวน  เครือง 4,590.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองครัว 4,590.00 ร้านเชียงรายเครืองครัว

30/07/2013 ซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

5,000.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

30/07/2013 ขอซือวสัดุหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร จาํนวน  

รายการ

1,720.00 ตกลงราคา ร้านเหรียญทองพานิช 1,720.00 ร้านเหรียญทองพานิช

30/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 41,750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

41,750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์เดือน กรกฎาคม  จาํนวน 

 รายการ

1,160.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 1,160.00 ร้านธนาทรัพย์

31/07/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือน กค.  

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนกรกฎาคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/07/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 48,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

48,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

31/07/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ม.

ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายดูแลบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยส

าร

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

1,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

31/07/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน  รายการ 3,100.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 3,100.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

31/07/2013 ขอจา้งทาํบายศรีสู่ขวญั จาํนวน  รายการ 

จากร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์ เลขที /  

ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 

(ทิพย)์

2,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด (ทิพย)์

31/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ   รายการ 2,825.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,825.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,450.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,450.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,734.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,734.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,265.00 ร้านธนาทรัพย์

31/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,575.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,575.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,050.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,050.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,281.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,281.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/07/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 13,690.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 13,690.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

31/07/2013 จา้งถ่ายเอกสาร  จาํนวน  รายการ  โดยจา้ง  

ร้านพฒันาธุรกิจ  เลขที  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 5,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

31/07/2013 จา้งลา้งเครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ  โดยจา้ง 

ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /   หมู่  ตาํบลท่าสาย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

31/07/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,232.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองครัว 1,232.00 ร้านเชียงรายเครืองครัว

31/07/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกร

กฎาคม

460.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

460.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกร

กฎาคม

530.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

530.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนกรกฎาคม 250.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

250.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกร

กฎาคม

475.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

475.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน      รายการ 1,760.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,760.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

4,990.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

31/07/2013 ขอจา้งร้าน เมง็รายแลป็ เลขที /  หมู่  

ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ตรวจเลือดสุนขั จาํนวน  รายการ

1,715.00 ตกลงราคา เมง็รายแลบ็ 1,715.00 เมง็รายแลบ็



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/07/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารและเขา้เล่มรายงาน  รายการ

4,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 4,400.00 ร้านโมโนคอม

31/07/2013 จา้ง หจกแสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่   ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จงเชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

31/07/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑพ์ดัลมติดผนงั จาํนวน  

รายการ

14,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

14,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

31/07/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 2,000.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

31/07/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,274.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,274.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,999.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/07/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

31/07/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 36,940.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

36,940.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

31/07/2013 ขอหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน กรกฏาคม 

4,870.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,870.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/07/2013 ขอจา้งนายธีระพงษ ์มูลวิจิต ร  หมู่  ต.หวังม้ 

อ.พาน จ.เชียงราย ปันพืช แมลง และเห็ด จาํนวน  

รายการ

15,000.00 ตกลงราคา นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร 15,000.00 นายธีระพงษ ์ มูลวิจิตร

01/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ (หนงัสือพิมพ ์วารสาร) 2,523.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,523.00 ร้านธนาทรัพย์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 7,306.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,306.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 10,100.00 ตกลงราคา เอนก โฮม เซ็นเตอร์ 10,100.00 เอนก โฮม เซ็นเตอร์

01/08/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,170.00 ร้านธนาทรัพย์

01/08/2013 ขออนุมติัจา้ง นายประพนธ์ มูลพุ่มสาย ทีอยู ่  ม.  

ต.ป่าออ้ดอนชยั อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

ตดัต่อรูปนกัศึกษาใหม่ ประจาํปี 

5,000.00 ตกลงราคา นายประพนธ์  มูลพุ่มสาย 5,000.00 นายประพนธ์  มูลพุ่มสาย

01/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 450.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

450.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

01/08/2013 ขอซือวสัดุจดักิจกรรม English is fun  จาํนวน    

รายการ

1,983.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,983.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/08/2013 ขอจา้งร้านชาตรีศิลป์ /   ต.รอบเวีอง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด * .  เมตร 

จาํนวน  รายการ

900.00 ตกลงราคา ร้านชาตรีศิลป์ 900.00 ร้านชาตรีศิลป์

01/08/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนกรกฎาคม 

 จาํนวน  รายการ

2,815.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,815.00 ร้านธนาทรัพย์

01/08/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 38,155.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

38,155.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

01/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 515.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

515.00 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/08/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

01/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน   รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 8,104.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,104.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

01/08/2013 ขอซือวสัดุจดักิจกรรม English is fun จาํนวน    

รายการ

4,017.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,017.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/08/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

01/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

290.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

01/08/2013 จา้งหนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพายพั เลขที /  

ถ.หนา้ค่าย  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์การแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพา

ยพั

1,000.00 หนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพายพั

01/08/2013 ซือวสัดุ     รายการ 11,975.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 11,975.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย

01/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,613.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 21,613.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

01/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

5,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

01/08/2013 ขอจดัซือวารสาร  จาํนวน  รายการ 2,330.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,330.00 ร้านธนาทรัพย์

01/08/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,139.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,139.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

01/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,130.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 1,130.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

01/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 39,920.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

39,920.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

01/08/2013 จา้งร้าน เอส พี อิเลคทริค /  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายใส่รางครอบท่อเครืองปรับอากาศ

2,140.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 2,140.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

02/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านสุพร 15,000.00 ร้านสุพร

02/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,310.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

48,310.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง

02/08/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทาํสติกเกอร์พีวีซี แบบใส 

พิมพ ์  สี จาํนวน  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 25,000.00 เอพีปริน

02/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 12,600.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 12,600.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

02/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,225.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 1,225.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

02/08/2013 จา้งร้านเอก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

550.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 550.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

02/08/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(ก.ค. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

02/08/2013 จา้งนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

7,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 7,400.00 นายนพดล สันธิ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/08/2013 ซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือน  

จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน ฉบบั (ประจาํวนัที -  

ก.ค. )

580.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

580.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 920.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

920.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,940.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 3,940.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

02/08/2013 จดัซือวสัดุหนงัสือ จาํนวน  รายการ 69,570.45 ตกลงราคา บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

69,570.45 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

02/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

02/08/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดุ่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารหลกัสูตร

14,455.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 14,455.00 ร้านโมโนคอม

02/08/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพ ์ประจาํเดือน 

กรกฎาคม  จาํนวน  รายการ

15,452.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

15,452.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,980.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,980.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 839.95 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 839.95 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

02/08/2013 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑ(์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 

จาํนวน  รายการ จา้ง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เลขที 

/  หมู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

3,850.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,850.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 19,884.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,884.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 6,500.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 9,768.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

9,768.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/08/2013 จา้งร้านเชียงรายไผ่งาม เลขที  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง เชียงราย ซ่อมรถเขน็ไม ้  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 10,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

02/08/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน  อ.เมือง จ.เชียงราย  

ทาํวสัดุ  รายการ

11,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 11,100.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

02/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 694.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

694.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

02/08/2013 ซือวสัดุ(ของทีระลึก)จากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัรา

ชภฏัเชียงราย

อ.เมือง  จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,604.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,604.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

02/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 6,880.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

6,880.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

02/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน   รายการ 7,277.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,277.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/08/2013 ขออนญัาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 6,770.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,770.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 22,210.00 ตกลงราคา ร้านสมบติัการไฟฟ้า 22,210.00 ร้านสมบติัการไฟฟ้า

02/08/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 42,000.00 ตกลงราคา บริษทั ชาวสวน( ) 

จาํกดั

42,000.00 บริษทั ชาวสวน( ) จาํกดั

02/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,700.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 3,700.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

02/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,350.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

5,350.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/08/2013 จา้งนสพ.เชียงรายทูเดย ์(นอร์ธเทิร์นมีเดีย กรุ๊ป) ทีอยู ่

/  ม.  ถ. มิถุนา ซ.พรประทาน ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ลงปชส.แสดงความยนิดีกบับณัฑิต

2,000.00 ตกลงราคา สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเ

ดียกรุ๊ป

2,000.00 สาํนกัพิมพน์อร์ธเทิร์นมีเดียกรุ๊

ป

02/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน รายการ 1,540.00 ตกลงราคา ร้านสิงห์บุษพานิชย์ 1,540.00 ร้านสิงห์บุษพานิชย์

02/08/2013 ซือครุภณัฑโ์ทรทศัน์ จากบริษทัอภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั เลขที /  ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย จาํนวน  ชุด

98,700.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

98,700.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

02/08/2013 ชือวสัดุ  รายการ 6,900.00 ตกลงราคา นางสาวณปภชั  

ขนัจนัทร์แสง

6,900.00 นางสาวณปภชั  ขนัจนัทร์แสง

03/08/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  

ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจาํนวน  หนา้ 

พร้อมเขา้เล่ม  ชุด

1,400.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,400.00 ร้านโมโนคอม

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 18,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

18,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนแสนภูธรกรุ๊ป เลขที /  ม.   

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์การแสดงความยนิดีกบับณัฑิตในนสพ

.ภูธรนิวส์

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

03/08/2013 ค่าจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร ทาํประกาศนียบตัรและป้ายอบรม

8,100.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 8,100.00 ร้านเพาเวอร์ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/08/2013 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองกรองเครือง(รถตูห้ลงัคา

สูง)

 ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายน

1,475.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 1,475.00 มณฑลการช่าง

03/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 36,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

36,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 4,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

03/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 4,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

03/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน   รายการ 420.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

420.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,766.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,766.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที  หมู่  ถ.พหลโยธิน 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 รายการ(ป้าย  สิงหาฯ)

4,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 4,500.00 เพาเวอร์ ปริน

03/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 390.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

390.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

03/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 5,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

03/08/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ    ม.   

ต.หวัยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  เปลียนโซ๊คประตูสวิง

2,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

2,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

03/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   หมู่    ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร   รายการ

4,660.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,660.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

03/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 71,500.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส 71,500.00 สุธรรมเซอร์วิส

03/08/2013 จา้งร้านถนดัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,460.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 3,460.00 ร้านถนดัก๊อปปี

05/08/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

05/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,473.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,473.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 5,820.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,820.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

16,633.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 16,633.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/08/2013 จา้งร้าน เอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,900.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

05/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 6,747.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,747.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/08/2013 จดัจา้งทาํป้ายไวนิลและSticker PVC Indoor จาํนวน  

รายการ จา้งบริษทัโฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  

ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

3,525.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

3,525.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

05/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,360.00 ตกลงราคา บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

1,360.00 บริษทั 

ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จาํกดั

05/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใชซ่้อมเปลียนครุ

ภณัฑค์อมพิวเตอร์

เลขทีครุภณัฑด์งัแนบดา้นหลงั

74,360.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

74,360.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 47,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

47,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

05/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 3,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือครุภณัฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  รายการ 17,900.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 17,900.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

05/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 34,188.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

34,188.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

05/08/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 4,310.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,310.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/08/2013 จา้งนายแกว้มา รวดเร็ว เลขที  ม.  ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย  

ดาํเนินการติดตงัสายเมนเครืองปรับอากาศ 

สาํนกัวิชาบญัชี

28,324.50 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 28,324.50 นายแกว้มา  รวดเร็ว

05/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,679.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,679.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,890.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,890.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,535.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,535.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/08/2013 ถ่ายเอกสารคู่มือฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาประสบการณ์วิ

ชาชีพ

อ.เมือง จ.เชียงราย

10,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 10,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

05/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 31,900.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

31,900.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/08/2013 ขอจา้งนางณิชสากร  ปัญญาวิชา /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

2,310.00 ตกลงราคา นางณิชสากร ปัญญาวิชา 2,310.00 นางณิชสากร ปัญญาวิชา

05/08/2013 ขอจา้งร้านเออาร์เทรดดิ งแอนดค์อมพิวเตอร์ / ต.ร

อบเวียงอ.เมืองซ่อมแซม-เปลียนอุปกรณ์ครุภณัฑโ์ปรเ

จ็คเตอร์หมายเลขครุภณัฑม์รช. . . / จาํนวน

รายการ

4,450.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

4,450.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

05/08/2013 ขอจา้งร้าน 

เออาร์เทรดดิ งแอนดค์อมพิวเตอร์ / ต.รอบเวียงอ.เ

มืองซ่อมแซ่มครุภณัฑโ์ปรเจ็คเตอร์หมายเลขครุภณัฑ์

มรช. - . . / จาํนวน รายการ

3,950.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

3,950.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านศุภกรณ์เครืองเยน็ เลขที  หมู่  

ต.เวียง อ.เวียงชยั จ.เชียงราย ซ่อมเครืองปรับอากาศ  

จาํนวน  งาน

14,200.00 ตกลงราคา ร้านศุภกรณ์เครืองเยน็ 14,200.00 ร้านศุภกรณ์เครืองเยน็

05/08/2013 จา้งบริษทั ยนิูเพสท ์จาํกดั /  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย กาํจดัหนู  รายการ

14,700.00 ตกลงราคา บริษทั ยนิูเพสท ์จาํกดั 14,700.00 บริษทั ยนิูเพสท ์จาํกดั

06/08/2013 ขอจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  

รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

6,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,118.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,118.60 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

06/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,920.00 ตกลงราคา บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

8,920.00 บริษทั กิตติอีเลค็โทรนิคส์ 

จาํกดั

06/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขอจดัชือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 11,700.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 11,700.00 เค แอล บี ซัพพลาย

06/08/2013 ขออนุมติัจา้ง นางสาวธีร์ณิชา พงคศ์ุภวฒัน์  ทีอยู ่  

หมู่ที  ต.แม่เหียะ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ทาํผา้ม่านUV 801 พร้อมรางไมส้ักโชว์

6,400.00 ตกลงราคา นางสาวธีร์ณิชา  

พงคศ์ุภวฒัน์

6,400.00 นางสาวธีร์ณิชา  พงคศ์ุภวฒัน์

06/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 5,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

06/08/2013 ขออนุมติัจา้ง นางสาวธีร์ณิชา  พงคศ์ุภวตัน์  หมู่ที 

 ตาํบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ทาํผา้ม่านทีบ UV 801 Dcor พร้อมรางไมส้ักโชว์

52,000.00 ตกลงราคา นางสาวธีร์ณิชา  

พงคศ์ุภวฒัน์

52,000.00 นางสาวธีร์ณิชา  พงคศ์ุภวฒัน์

06/08/2013 จา้งร้าน ไอแอม กราฟฟิค  หมู่  ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 21,680.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,680.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 588.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

588.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

06/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 7,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/08/2013 ขอจา้งนายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

510.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 510.00 นายนพดล สันธิ

06/08/2013 ขอจา้งนายนพดล สันธิ  หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,998.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 4,998.00 นายนพดล สันธิ

06/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 13,272.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,272.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 32,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

32,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 569.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

569.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,860.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,860.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 14,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/08/2013 จา้งทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซด ์เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

8,900.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 8,900.00 บานาน่าดีไซน์

06/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 5,850.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 5,850.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกรฑ ์  รายการ 2,090.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,090.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

06/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

3,780.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 3,780.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

06/08/2013 จา้งร้านหง้หุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ   ม.  

ต.หวัยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งานติดตงัหลอดไฟฟ้า 

 ชุด

5,960.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

5,960.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

07/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 11,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

11,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

07/08/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 35,600.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

34,050.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

07/08/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายไผ่งามที  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ซ่อมรถเขน็จาํนวน  คนั

10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 10,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

07/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 1,900.00 ร้านโชคประสิทธิ

07/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 16,290.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,290.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 7,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

07/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,945.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,945.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,956.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,956.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/08/2013 เปลียนยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสเคยางยนตเ์ชียงราย เลขที  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

350.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

350.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

07/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

07/08/2013 จดัจา้งยา้ยแผงกนัหอ้งอลูมิเนียม จาํนวน  รายการ 

จา้งนายแกว้  ยอ่มยา บา้นเลขที   ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

4,000.00 ตกลงราคา นายแกว้  ยอ่มยา 4,000.00 นายแกว้  ยอ่มยา

07/08/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,200.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 4,200.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

07/08/2013 จดัจา้งติดตงัโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  

รายการ จา้งร้านเค แอล บี ซัพพลาย เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

22,500.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 22,500.00 เค แอล บี ซัพพลาย

07/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 10,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

07/08/2013 ปะยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอสเคยางยนตเ์ชียงราย เลขที  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

07/08/2013 จา้งร้านเอพีปริน /  หมู่  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย  

ทาํกระดาษวารสารสภาคณาจารยจ์าํนวน   รายการ

21,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 21,000.00 เอพีปริน

07/08/2013 ขอจา้งนายศราวุธ ใจแกว้  หมู่  ต.สันมะเคด็ อ.พาน 

จ.เชียงราย เกบ็ขอ้มูลขา้วในจงัหวดัเชียงราย  งาน

22,000.00 ตกลงราคา นายศราวุธ  ใจแกว้ 22,000.00 นายศราวุธ  ใจแกว้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/08/2013 จา้งคุณฉัตรประภา  เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชยังราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,973.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 2,973.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

08/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

8,226.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,226.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

08/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารร้านสายไหม  ม.  ต.นาง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

5,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,400.00 ร้านสายไหม

08/08/2013 ขอจา้งเซ้นเตอร์ปรินท ์ /   อ.เมือง จ.เชียงราย 

ถ่ายแบบแปลน  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์ 1,200.00 ร้านเซ็นเตอร์ปรินท์

08/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,000.00 ร้านสายไหม

08/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,675.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 10,675.00 ร้านสายไหม

08/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,248.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,248.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

เลขที   ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

25,870.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 25,870.00 มณฑลการช่าง

08/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 10,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

08/08/2013 จดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน .  ลิตร 1,199.83 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชี

ยงราย

1,199.83 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรา

ย

08/08/2013 ขอจดัซือวสัดุจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ จาํนวน      

รายการ

10,400.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 10,400.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

08/08/2013 จดัจา้งทาํแผ่นประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จา้งหจก.วนิดาการพิมพ ์เลขที /  ม.  ต.สันผีเสือ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

65,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

65,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

08/08/2013 ขออนุญาตสังซือวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 6,908.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,908.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

21,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 21,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

08/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,975.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,975.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 69,966.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

69,966.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 21,500.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

21,500.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

08/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,265.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

08/08/2013 จา้ง ร้านเทคโนปรินท ์เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

7,220.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 7,220.00 ร้านเทคโนปรินท์

08/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์ 5,000.00 ร้านอาํนาจสังฆภณัฑ์

08/08/2013 ขอจา้งร้านสุธรรม เซอร์วิส เลขที  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํความสะอาดแอร์ จาํนวน  งาน

500.00 ตกลงราคา สุธรรมเซอร์วิส 500.00 สุธรรมเซอร์วิส

08/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 18,900.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 18,900.00 เค แอล บี ซัพพลาย

08/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 4,000.00 ไอเดียโซลูชนั

08/08/2013 จดัจา้งทาํแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จา้งหจก.วนิดาการพิมพ ์เลขที /  ม.  ต.สันผีเสือ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

65,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

65,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

08/08/2013 ขอจา้งลา้งเครืองปรับอากาศและซ่อมรัว จาํนวน  

รายการ จากหจก.แสนดีแอร์ / - ถ.พหลโยธิน 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แสนดีแอร์ เซอร์วิส

2,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสนดีแอร์ 

เซอร์วิส

08/08/2013 ซือวสัดุ   รายการ 16,256.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,256.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 21,407.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,407.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,600.00 ตกลงราคา นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์ 4,600.00 นายฤทธิพงศ ์เมืองวงค์

08/08/2013 จา้งนายอนุรักษ ์  ไชยมงคล   เลขที  หมู่   

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหลงัคาโรงผลิตนาํประปา มร.ชร.

3,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล 3,000.00 นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล

08/08/2013 ขอจดัซือวสัดุจดักิจกรรมวนัแม่ จาํนวน   รายการ 8,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,150.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,150.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 8,848.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,848.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/08/2013 ขอจา้งนายฉัตรชยั ธนะสังข ์

ถ่ายเอกสารคู่มือการบริหารและพฒันาองคก์ร จาํนวน 

 รายการ

3,500.00 ตกลงราคา นายฉัตรชยั  ธนะสังข์ 3,500.00 นายฉัตรชยั  ธนะสังข์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/08/2013 ขออนุญาตจา้งบริษทัเอส พี ซี แคลลิเบรชนั เซ็นเตอร์ 

จาํกดั  ถนนสุขมุวิท /  แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ สอบเทียบเครืองมือ  

รายการ

26,648.35 ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี 

แคลลิเบรชนั เซ็นเตอร์ 

จาํกดั

26,648.35 บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชนั 

เซ็นเตอร์ จาํกดั

09/08/2013 จา้งหนงัสือพิมพร์วมพลงัเชียงราย เลขที  หมู่  

ถ.สันคอกชา้ง ซ.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์การแสดงความยนิดีกบับณัฑิต

2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ ์

รวมพลงัเชียงราย

2,000.00 หนงัสือพิมพ ์รวมพลงัเชียงราย

09/08/2013 จา้งสอบเทียบเครืองมือบริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย)จาํกดั สาขาเชียงใหม่ /  ม.  

ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

8,474.40 ตกลงราคา บริษทั 

หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั

8,474.40 บริษทั หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั

09/08/2013 จา้ง ร้านเกรทโรสฟลอริสท ์ ตลาดศิริกรณ์ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัดอกไม ้  รายการ

10,300.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 10,300.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

09/08/2013 จา้ง นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ  ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา  

การแสดง "พระแม่แกว้แห่งแผ่นดิน"  ชุด

3,000.00 ตกลงราคา นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ 3,000.00 นายพิทกัษพ์งษ ์ เตม็ใจ

09/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,700.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยโพลีเมดิค 

จาํกดั

10,700.00 บริษทั ไทยโพลีเมดิค จาํกดั

09/08/2013 ขอจา้งร้านแอนทซี์อาร์ เลขที /  

ม. ต.เวียงชยัอ.เมือง ถ่ายเอกสารโครงการ จาํนวน  

รายการ

1,950.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 1,950.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

09/08/2013 ขอจา้งร้านสินอกัษรการพิมพ ์   หมู่  ต.ท่าสุด 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํแผ่นพบั โปสเตอร์และชุดซีดี 

จาํนวน  รายการ

90,000.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 90,000.00 สินอกัษรการพิมพ ์

09/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ /

หมู่

ออกแบบและจดัทาํเวบ็ไซค์

9,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

9,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,380.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,380.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 24,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

24,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,493.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,493.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 19,196.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,196.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ รายการ 1,102.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

1,102.10 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 2,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์

09/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  ชุด

6,840.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 6,840.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

09/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

3,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

4,990.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 4,990.00 ร้านสายไหม

09/08/2013 ซือวสัดุ      รายการ 8,800.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 8,800.00 ร้านสายณัท์

09/08/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที /  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพว์ารสารร่มกาสะลองคาํ  ครังฉบบัที 

 ( -  ส.ค. )

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

09/08/2013 ขอซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 49,612.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,612.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,040.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

1,040.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

09/08/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายไผ่งาม  หมู่  ต.รอบเวียง 

จ.เชียงราย ทาํโครงป้ายและบงัไพร  รายการ

24,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 24,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

09/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 6,195.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

6,195.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/08/2013 ขอนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,030.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,030.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,741.90 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

8,741.90 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/08/2013 จา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง  จ.เชียงราย จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

บริเวณทางเขา้มหาวิทยาลยั จาํนวน  ป้าย

78,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

78,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

09/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,495.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

1,495.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

09/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,000.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 9,000.00 บีเฟิร์สท

10/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

นนัทขวา้ง

5,600.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นนัทขวา้ง

10/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 13,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

12,760.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

10/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,610.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,610.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,140.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,140.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 40,942.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

40,942.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 5,000.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

11/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 2,500.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

11/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน       รายการ 2,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/08/2013 จา้งนายนพดล สันธิ   ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

1,600.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 1,600.00 นายนพดล สันธิ

11/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 19,300.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 19,300.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

11/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,790.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,790.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/08/2013 ซือหนงัสือจาํนวน  รายการ 9,295.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

9,295.00 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

11/08/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /   ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 600.00 ร้านโมโนคอม

12/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,600.00 ตกลงราคา บริษทั 

เบสทเ์อเบิ ลเทรดดิ ง จาํกดั

5,600.00 บริษทั เบสทเ์อเบิ ลเทรดดิ ง 

จาํกดั

13/08/2013 จา้งร้าน  อุดมดอกไมส้ด (วิวา) ตลาดเทศบาล  

(ตลาดสิริกรณ์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํพานพุ่ม 

จาํนวน  คู่

500.00 ตกลงราคา ร้านอุดมดอกไมส้ด 500.00 ร้านอุดมดอกไมส้ด

13/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 13,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

13,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/08/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 14,863.95 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

14,863.95 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

13/08/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 25,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 25,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

13/08/2013 จา้งร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซด ์  ถ.พหลโยธิน 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํแผ่นพบั  รายการ

8,600.00 ตกลงราคา ร้านเจียงเหนือ อาร์ต 

ดีไซน์

8,600.00 ร้านเจียงเหนือ อาร์ต ดีไซน์

13/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 15,470.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

15,470.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

13/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 6,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

13/08/2013 ขอจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส  

ม.  ต.ริมกก อ.เมือง ซ่อมเปลียนอุปกรณ์ลิฟทโ์ดยสาร 

มรช. . . /  อาคารเรียน  จาํนวน  

รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

4,500.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

13/08/2013 ขออนุญาตจา้ง นายนพดล  สันธิ  เลขที  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

2,708.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 2,708.00 นายนพดล สันธิ

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,930.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 7,930.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 9,592.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

9,592.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

13/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,600.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองครัว 4,600.00 ร้านเชียงรายเครืองครัว

13/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร สมุดคาํตอบ 

ร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

13/08/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํรูปเล่มรายงาน จาํนวน  รายการ

5,500.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,500.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 28,370.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

28,370.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

13/08/2013 ขอจา้งทาํวารสารวิทยาการจดัการ ปีที  จาก บริษทั 

นนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั / -  หมู่  

ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

39,900.00 ตกลงราคา บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง 

จาํกดั

39,900.00 บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั

13/08/2013 ขอซือวสัดุจดัสวนพฤกษศาสตร์ จาํนวน   รายการ 2,415.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,415.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,337.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครั

วเรือนซัพพลาย

4,337.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัคลงัครัวเรือ

นซัพพลาย

13/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 13,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 29,740.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

29,740.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

13/08/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ  ครัง (ฉบบัที 

 วนัที -  ส.ค.)

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

13/08/2013 ขอจา้งร้านตุ๊ด / ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ออกแบบและตดัเสือและจา้งทาํกระเป๋าเอกสารของกร

รมการสภาคณาจารยฯ์จาํนวน

11,700.00 ตกลงราคา ร้าน ตุ๊ด 11,700.00 ร้าน ตุ๊ด

13/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

7,000.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

7,000.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

13/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,200.00 ตกลงราคา ร้านเอม็เอสที 

คอมพิวเตอร์

3,200.00 ร้านเอม็เอสที คอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 14,230.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

14,230.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

13/08/2013 จดัจา้งเหมาค่าแรงซ่อมแซมอาคารปฎิบติัการสปาพืน

บา้นลา้นนา

จา้งร้านธนากรการช่าง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

7,392.84 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง 7,392.84 ร้านธนากรการช่าง

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,755.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,755.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,040.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,040.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/08/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

1,495.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 1,495.00 ปี แอนด ์นอ้ง

13/08/2013 ขอจา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

19,755.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 19,755.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

13/08/2013 จา้งร้านปีแอนดน์อ้ง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,460.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 3,460.00 ปี แอนด ์นอ้ง

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,620.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/08/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 7,500.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 7,500.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

13/08/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 41,400.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 41,400.00 ร้านสายณัท์

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,364.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,364.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,496.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

24,496.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,100.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค 5,100.00 ร้านเชียงรายมิวสิค

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 617.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

617.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 เช่าการใหบ้ริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต 261,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

261,000.00 บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,750.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 3,750.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

13/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

17,700.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

17,700.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 11,075.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

11,075.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

13/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,523.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,523.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 8,300.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 8,300.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 309.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

309.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 3,654.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,654.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  

รายการ

1,110.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,110.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

13/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 520.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 520.00 ร้านทวีสินการเกษตร

13/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/08/2013 ขอจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ ทีอยู ่ /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย    ซ่อมครุภณัฑ ์     

รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,377.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,377.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

14/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,272.00 ตกลงราคา บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

4,272.00 บริษทั เวท เรคคอมเมนด ์

จาํกดั

14/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

14/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 4,380.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

4,380.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

14/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 9,769.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

9,769.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

14/08/2013 จา้งร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์  ม.  ต.เจริญราษฎร์ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา  ถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่ม 

เอกสารประกอบการอบรม

4,950.00 ตกลงราคา นายฉัตรชยั  ธนะสังข์ 4,950.00 นายฉัตรชยั  ธนะสังข์

14/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,031.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

1,031.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

14/08/2013 จา้งร้านนิด ดีไซด ์ /  หมู่  ถนนสันโคง้นอ้ย 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดวอลเปเปอร์

11,000.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์ 11,000.00 ร้านนิด ดีไซน์

14/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,980.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

1,980.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

14/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 9,910.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 9,910.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

14/08/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 190.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

190.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/08/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  เลขที  หมู่ที  ตาํบล บา้นดู่ 

อาํเภอ เมือง จงัหวดั เชียงราย ถ่ายเอกสาร

433.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 433.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/08/2013 จา้งพิมพไ์วนิล การจดัสัมมนาทางวิชาการ 

โดยร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

6,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 6,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

14/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,236.55 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,236.55 ร้านทวีสินการเกษตร

14/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,467.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,467.00 ร้านทวีสินการเกษตร

14/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,040.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,040.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/08/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

988.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 988.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/08/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

988.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 988.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

14/08/2013 ขอจา้งสถาบนัยานยนต ์  ซ.  

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ม.  ถ.สุขมุวิท ก.ม.  

ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 

ทดสอบส่วนประกอบทางเคมีของเหลก็

5,831.50 ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ 5,831.50 อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ

14/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์

ท

15,000.00 ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท

14/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,295.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 9,295.00 ร้านสินไพศาล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้ายสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

12,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

12,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน   รายการ 32,880.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

32,880.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

14/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 9,610.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,610.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/08/2013 จา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์เลขที /  หมู่  ต.คูคต 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

ดาํเนินการติดฟิลม์กรองแสงหนา้ต่างหอ้งเรียน 

อาคารเรียนรวม  ปี

99,000.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 99,000.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

14/08/2013 ขอจา้งร้านมิวสิคเซ็นเตอร์ทีอยู ่ /  ม.  อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรีสากล จาํนวน 

 รายการ

3,980.00 ตกลงราคา ร้านมิวสิคเซ็นเตอร์ 3,980.00 ร้านมิวสิคเซ็นเตอร์

14/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,700.00 ตกลงราคา บริษทั เวทอะกริเทค 

จาํกดั

8,700.00 บริษทั เวทอะกริเทค จาํกดั

15/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหมการคา้  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

15/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,200.00 ร้านเทคโนปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 ขอจา้งร้านตงัโจวการคา้  ม.  ถ.สันโคง้นอ้ย 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    ชุด 

และ  แผ่น

14,206.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 14,206.00 ร้านตงัโจวการคา้

15/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 22,675.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

22,675.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซด ์

เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

1,700.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 1,700.00 บานาน่าดีไซน์

15/08/2013 จา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ จากร้านบานาน่าดีไซน์ 

เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 2,000.00 บานาน่าดีไซน์

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 10,350.00 ตกลงราคา ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง 10,350.00 ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ ง

15/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 6,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

15/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,999.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,999.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ ห มู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,360.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,360.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จาํนวน  

รายการ

1,905.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 1,905.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ ธุรกิจ /  หมู  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปูพรมทอ

27,430.52 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

27,430.52 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

15/08/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  ม.  ถ.สันโคง้ ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย

10,719.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 10,719.00 ร้านตงัโจวการคา้

15/08/2013 ขอจดัจา้งทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ 

จากนายเจียระไน  สันธิ /  ม.  ต.ริมกก อ.เมิอง 

จ.เชียงราย

900.00 ตกลงราคา นายเจียระไน  สันธิ 900.00 นายเจียระไน  สันธิ

15/08/2013 จดัจา้งปรับปรุงหอ้งผูท้รงคุณวุฒิประจาํวิทยาลยัฯ 

จาํนวน  รายการ จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกือกูลธุรกิจ 

เลขที  ม.  ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

22,286.21 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

22,286.21 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 2,100.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

2,100.00 บริษทั ที.วี.(ไทยแลนด)์ จาํกดั

15/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

13,300.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 13,300.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 1,950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 20,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 20,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15/08/2013 ซือ Access Point แบบติดตงัในอาคาร จาํนวน  

เครือง

4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/08/2013 จา้งทาํผา้ม่าน จากร้านหนึงผา้ม่าน /  ถ.หนองบวั 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

47,500.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 47,500.00 ร้านหนึงผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 จา้งร้าน วิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง 

/  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายชือติดโต๊ะทาํงาน  ชุด

1,900.00 ตกลงราคา ร้านวิว วาย กราฟฟิค 

ดีไซน์ แอนด ์ปรินทติ์ ง

1,900.00 ร้านวิว วาย กราฟฟิค ดีไซน์ 

แอนด ์ปรินทติ์ ง

15/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์  /  หมู่  

ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

พิมพป้์ายไวนิล  รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 1,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

15/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,930.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 24,930.00 ร้านสินไพศาล

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

ถ่ายเอกสาร   รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,615.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,615.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,090.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,090.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 3,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

15/08/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ    ม.   

ต.หวัยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

จา้งติดตงัมา้นปรับแสง จาํนวน   รายการ

12,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

12,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 19,290.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,290.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,161.00 ตกลงราคา บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

11,161.00 บริษทั แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชนั จาํกดั

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,124.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,124.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ซือ หน่วยความจาํสาํรอง (Ram) จาํนวน  ตวั 

ติดตงัเครือง มรช. - . . /

1,030.00 ตกลงราคา อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และ

แอสเซ็ตเซอรี

1,030.00 อ๊อฟชนัคอมพิวเตอร์และแอสเ

ซ็ตเซอรี

15/08/2013 ขอซือครภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 8,560.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 8,560.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

15/08/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 86,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

86,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 4,499.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,499.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ตาํบลรอบเวียง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

1,350.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 1,350.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

15/08/2013 จา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงราย 

แกไ้ขกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

346.77 ตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

346.77 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัเชียงราย

15/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 9,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 43,500.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

43,500.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

15/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

8,640.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 8,640.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 2,500.00 ตกลงราคา บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

2,500.00 บริษทั มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 

จาํกดั

15/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 2,500.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,580.00 ตกลงราคา บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 

โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)

2,580.00 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 

โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)

15/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 6,868.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,868.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 14,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 14,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

15/08/2013 ซือวสัดุ     รายการ 1,434.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,434.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 12,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 จดัจา้งเปลียนยางรถยนตป์ระจาํคณะ จาํนวน  

รายการ จา้งร้านมณฑลการช่าง เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

80,100.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 80,100.00 มณฑลการช่าง

15/08/2013 จา้ง ร้านเชียงรายซิลค ์สกรีน ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทพป้าย  รายการ

4,050.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน 4,050.00 ร้านเชียงรายซิลคส์กรีน

15/08/2013 จา้งหนงัสือพิมพภ์าคเหนือ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์การแสดงความยนิดีกบับณัฑิต  ครัง

2,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพภ์าคเหนือ 2,000.00 หนงัสือพิมพภ์าคเหนือ

15/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 12,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 3,000.00 ร้านเชียงรายกีฬา



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

15/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 34,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 34,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

15/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 400.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 400.00 ร้านจินดาพาณิชย์

15/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

15/08/2013 ขอจา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

2,900.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 2,900.00 บานาน่าดีไซน์

16/08/2013 เช่าเกา้อีจาํนวน  ตวัและโต๊ะจาํนวน  ตวั  

จากนางฟองจนัทร์  มหาวรรณ์ เลขที  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

500.00 ตกลงราคา นางฟองจนัทร์  

มหาวรรณ์

500.00 นางฟองจนัทร์  มหาวรรณ์

16/08/2013 จะซือครุภณัฑจ์าํนวน รายการเครืองขยายไร้สายแบบ

หิ ว

2,750.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

2,750.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

16/08/2013 จา้งร้านสไตลอ์ีฟอ๊อฟ /  หมุ่ที  ต.บา้นดุ่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํพุ่มดอกไมแ้ละธุปเทียนแพ จาํนวน  

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ 20,000.00 ร้านสไตล ์อีฟ อ๊อฟ

16/08/2013 จา้ง บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั / -  ถ.อุตรกิจ 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล จาํนวน  ผืน

900.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

900.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

16/08/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร    รายการ

499.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 499.00 ร้านโมโนคอม

16/08/2013 จา้งร้านบา้นหมอกโฆษณา /  หมู่  ถ.แม่กรณ์ 

ต.สันทราย อ.เมือง จเ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  

รายการ

20,200.00 ตกลงราคา ร้านบา้นหมอก โฆษณา 20,200.00 ร้านบา้นหมอก โฆษณา

16/08/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/08/2013 จา้ง ร้านเทคโนปรินท ์ ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสูจิบตัร  เล่ม

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

16/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 10,004.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,004.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/08/2013 ขอจา้งทาํทางเดินศึกษาธรรมชชาติ 

ร้านเชียงรายไผ่งาม  หมู่ .ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย  งาน

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายไผ่งาม 30,000.00 ร้านเชียงรายไผ่งาม

16/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,689.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,689.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/08/2013 จา้ง หจก. ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการปรับปรุงบริเวณลาน 

LOVE เป็นสนามฟุตบอล

14,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

14,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน รายการ 9,398.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

9,398.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

16/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,560.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,560.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/08/2013 ขอจา้งหจก.เชียงรายโปรเฟสชนัแนล กรุ๊ป ทีอยู ่

/  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง จ.เชียงราย ซ่อมครุภณัฑ ์    

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยโปรเฟสชนัแนล

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายโปร

เฟสชนัแนล



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/08/2013 จา้ง หจก. ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนินการซ่อมแซมหอ้งนาํสาํนกังานอธิการบดี 

หอ้งนายกสภามหาวิทยาลยัฯ

36,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

36,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 77,250.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

77,250.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

16/08/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 2,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

16/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 4,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 80,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

77,338.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

16/08/2013 ขอซือวสัดุเพือบาํรุงรักษาครุภณัฑห์มายเลข 

. . /  และ . . /  จาํนวน  

รายการ

9,980.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 9,980.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

16/08/2013 ขอศือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   จาํนวน    รายการ 39,400.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 39,400.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

16/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกฑณ์ จาํนวน  รายการ 15,030.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

15,030.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

16/08/2013 ขออนุมติัจา้งนายณรงค ์ ศิริวงค ์ ทีอยู ่  หมู่ที  

ต.ปงนอ้ย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

หุม้เบาะอุปกรณ์เกา้อียกนอน หมายเลขครุภณัฑ ์

01.36.12

1,200.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ศิริวงค์ 1,200.00 นายณรงค ์ศิริวงค์

16/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์     รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

16/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 27,520.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 27,520.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 4,660.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 4,660.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

16/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ. เชียงราย เปลียนอุปกรณ์ 

หอ้งนาํและหอ้งต่างๆ   รายการ

42,586.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

42,586.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

16/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   รายการ 7,560.00 ตกลงราคา ร้าน ซี เอ 

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์

7,560.00 ร้าน ซี เอ 

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์

16/08/2013 ขอจดัซือหนงัสือ  จาํนวน  รายการ 99,971.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

99,971.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

16/08/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 2,100.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

2,100.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

16/08/2013 จา้งร้าน เชียงรายเซอร์วิส /  ม.  

ถ.เชียงราย-เวียงชยั ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

เชค็ ซ่อม เติมนาํยา เครืองปรับอากาศ จาํนวน   

รายการ

18,545.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

18,545.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

17/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 3,400.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

17/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 856.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 856.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

17/08/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,050.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

10,050.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

17/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง  

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

990.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 990.00 เพาเวอร์ ปริน

17/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,290.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,290.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

17/08/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 49,988.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,988.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

17/08/2013 จา้งร้านนิด ดีไซน์ /  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย บุเกา้อีหอ้งประชุม  รายการ

6,200.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์ 6,200.00 ร้านนิด ดีไซน์

17/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,810.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,810.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.   ต.รอบเวียง  

อ.เมือง  จ.เชียงราย   ถ่ายเอกสาร    รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

17/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองครัว 4,000.00 ร้านเชียงรายเครืองครัว

18/08/2013 จา้งทาํเสือโปโล  ร้านโมเดิร์น  แอค็ /  

หา้แยกพ่อขนุเมง็ราย ทางเขา้สนามกีฬา(ตึกขาว) 

ถนนหนองบวั ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

57000

13,000.00 ตกลงราคา ร้านโมเดิร์นแอค็ 13,000.00 ร้านโมเดิร์นแอค็

18/08/2013 จา้งร้านบา้นหมอกโฆษณา /  หมู่ ม.  ต.แม่กรณ์ 

อ.เมือง จ.เชียราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านบา้นหมอก โฆษณา 600.00 ร้านบา้นหมอก โฆษณา

18/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 6,687.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

6,687.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

18/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 3,003.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,003.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

18/08/2013 ขอซือวสัดุจดักิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐ

มวยั

3,000.00 ตกลงราคา นางสุดา สมประสงค์ 3,000.00 นางสุดา สมประสงค์

18/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,655.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,655.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

18/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/08/2013 ขอซือวส้ดุ     รายการ 620.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

620.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 6,915.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

6,915.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

19/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/08/2013 จา้งจดัสถานที งานสัมมนาทางวิชาการ โดย 

นายมนสันนัท ์ เตชะติ   หมู่ที   ต.ศรีดอนมูล 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

6,700.00 ตกลงราคา นายมนสันนัท ์ เตชะติ 6,700.00 นายมนสันนัท ์ เตชะติ

19/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์     รายการ 4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,951.00 ตกลงราคา บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั 9,951.00 บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั

19/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,749.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,749.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

19/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,420.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,420.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 3,310.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,310.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 49,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 49,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

19/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 480.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 480.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

19/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 4,000.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

19/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 21,400.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 21,400.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

19/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 1,000.00 ไอเดียโซลูชนั

19/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตร์ 

ฯ จาํนวน  รายการ

99,834.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

99,834.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/08/2013 ขอซือวสัดุ     รายการ 1,980.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,980.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 4,200.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,200.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/08/2013 จา้งบริษทั ไทยยนีูคจาํกดั เลขที -  

ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขจุพรหม เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ  บริการบาํรุงรักษาเครือง

14,980.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยยนีูค จาํกดั 14,980.00 บริษทั ไทยยนีูค จาํกดั

19/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,990.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,990.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/08/2013 จา้งร้านทาํไม กรอบรูป  อิงคเ์จ็ท  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํโปสเตอร์ไวนิล  รายการ

15,220.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 15,220.00 ร้านทาํไม

19/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 19,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

19,400.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

19/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 24,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

24,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

19/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 19,902.00 ตกลงราคา บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั 19,902.00 บริษทั เวคเตอร์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/08/2013 จา้งร้านจาํนงคก์ารช่างเชียงราย /  ถ.เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํโล่,  รายการ

21,450.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 21,450.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

19/08/2013 จา้งร้านเอพีปริน เลขที  หมู่  ต. ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพห์นงัสือกาสะลองคาํ ฉบบัที  (วนัที 

 - ส.ค. )

9,000.00 ตกลงราคา เอพีปริน 9,000.00 เอพีปริน

19/08/2013 ขออนุญาตจา้ง บริษทั สมาร์ท โซลูชนั คอมพิวเตอร์ 

จาํกดั  ต.สมตุ๋ย อ.เมือง จ.ลาํปาง 

ทาํความสะอาดเครือง  ScanJat  HP N8420

1,550.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

1,550.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

19/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,171.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,171.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 15,000.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

19/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

19/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 7,000.00 ตกลงราคา นายพรสิทธิ ดาํรงคเ์มือง 7,000.00 นายพรสิทธิ ดาํรงคเ์มือง

19/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 20,760.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20,760.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

7,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

19/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 15,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19/08/2013 ขอจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,900.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 9,900.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

20/08/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 6,000.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,990.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,990.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

20/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 3,500.00 ร้านตงฮวัโอสถ

20/08/2013 จา้งร้านเพือนพรรณ เซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ 

หอ้งประชุมอินทนิล,หอ้งประชุมพยอม,หอ้งประชุมน

นทรี

17,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 17,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

20/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,300.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 3,300.00 ไอเดียโซลูชนั

20/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 1,000.00 ไอเดียโซลูชนั

20/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,556.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

3,556.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

20/08/2013 จดัซือวสัดุหินทราย จาํนวน  รายการ 15,600.00 ตกลงราคา สมศกัดิอิฐบล๊อค 15,600.00 สมศกัดิอิฐบล๊อค

20/08/2013 ซือกล่องพสัดุ  กล่อง 1,000.00 ตกลงราคา บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั

1,000.00 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั

20/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

8,230.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 8,230.00 ร้านสายไหม

20/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 22,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

22,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/08/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงราย พิมพโ์ปสการ์ด  

รายการ

10,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

20/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 ขออนุญาตจดัซือเสือกีฬา จากร้านหลินการคา้ /  

ถนนอุตรกิจ ตาํบลเวียง อาํเภอเมือง จหัวดัเชียงราย 

 จาํนวน  ตวั (พร้อมสกรีน)

12,000.00 ตกลงราคา ร้านหลินการคา้ 12,000.00 ร้านหลินการคา้

20/08/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  วนิดาการพิมพ ์ /  ม.  

ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

จดัทาํหนงัสือเชียงแสนศึกษา : วฒันธรรม ภาษา 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน

29,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

29,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

20/08/2013 ขออนุญาตต่ออายสุมาชิกวารสารภาษาไทย จาํนวน  

รายการ

1,030.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล  

เกรียงเกษม

1,030.00 นางสาวนฤมล  เกรียงเกษม

20/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 49,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

49,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

98,201.35 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

98,201.35 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

20/08/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 11,385.00 ตกลงราคา นางยพุิน วงศว์ุฒิ 11,385.00 นางยพุิน วงศว์ุฒิ

20/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,700.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 19,700.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,920.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 1,920.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

20/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 18,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

18,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/08/2013 ขอซือวสัดุ รายการ 1,878.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,878.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,760.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 12,760.00 ไอเดียโซลูชนั

20/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 22,804.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

22,804.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 ขอจา้งลา้งเครืองปรับอากาศ จาํเนวน  เครือง 

โดยจา้ง ร้านเพือนพรรณ เซอร์วิส /  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 5,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

20/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,944.60 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

20/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 21,840.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 21,840.00 ไอเดียโซลูชนั

20/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /   ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร   รายการ

4,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 4,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/08/2013 ขอเช่าเตน้ท,์โต๊ะ,จาก นายประจนั  เรือนคาํ  หมู่  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

20,000.00 ตกลงราคา นายประจนั  เรือนคาํ 20,000.00 นายประจนั  เรือนคาํ

20/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

29,489.05 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

29,489.05 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั

20/08/2013 ขออนุญาตจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เพอเฟ็ค เน็ทเวิค 

แอนด ์ซัพพลาย  หมู่  ต.สันทราย อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ติดตงัสายใยแกว้นาํแสง 

วิทยาลยัการแพทยฯ์

44,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

44,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/08/2013 ขอจา้ง บดินทร์การพิมพ ์ / ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพก์ล่องบผลิตภณัฑ์

80,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 80,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

20/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 8,400.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 8,400.00 ส.เจริญทรัพย์

20/08/2013 จา้งร้านตงัก๊อปปี  /   ม.   ต.รอบเวียง  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 5,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

20/08/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเอก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํสมุดบนัทึก  รายการ

3,940.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,940.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

20/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 38,595.45 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

38,595.45 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

20/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 45,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็ค

เน็ทเวิค

45,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเพอเฟ็คเน็ทเ

วิค

20/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 32,160.00 ตกลงราคา บุญชูคา้ไม้ 32,160.00 บุญชูคา้ไม้

20/08/2013 ขอจดัจา้งร้านบดินทร์การการพิมพ ์ /  ตาํบลเวียง 

พิมพ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พิมพเ์อกสาร  

รายการ

30,000.00 ตกลงราคา ร้านบดินทร์การพิมพ์ 30,000.00 ร้านบดินทร์การพิมพ์

20/08/2013 จะจา้งบริษทัสันติภาพแพค็พรินทจ์าํกดัเลขที -

ต.วดัเกตอ.เมืองจ.เชียงใหม่จดัพิมพว์ารสารภาษาองัก

ฤษ

90,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

90,000.00 บริษทั สันติภาพแพค็พรินท ์

จาํกดั

20/08/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากร้านเชียงรายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

76,300.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

76,300.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

20/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 59,000.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 59,000.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

20/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 49,653.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

49,653.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/08/2013 ซือถว้ยรางวลั  รายการ 13,720.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 13,720.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

20/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,100.00 ตกลงราคา นางสาวสุพตัรา 

สมประสงค์

5,100.00 นางสาวสุพตัรา สมประสงค์

20/08/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

40,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 40,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

20/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 27,030.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 27,030.00 ไอเดียโซลูชนั

20/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

6,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

20/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,575.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 3,575.00 นางสายทอง จายดา

20/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,450.00 ตกลงราคา นางอารีย ์ไชยมงคล 4,450.00 นางอารีย ์ไชยมงคล

20/08/2013 จา้งร้านจาํนงค ์การช่าง เชียงราย /  ถนน เจ็ดยอด 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํโล่  รายการ

8,250.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 8,250.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

20/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 39,500.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 39,500.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

20/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 3,200.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

20/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ (ตลบัหมึก) จาํนวน  ตลบั 4,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,875.00 ตกลงราคา นางพิรุณ อินทรศวร 1,875.00 นางพิรุณ อินทรศวร

20/08/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

3,990.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 3,990.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

21/08/2013 ขอจา้งร้าน แอนทซี์อาร์ เลขที  หมู่  ต.เวียงชยั 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย จดัวสัดุจาํนวน  รายการ

3,750.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 3,750.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

21/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 23,445.04 ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

23,445.04 บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 4,527.71 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์ 4,527.71 ร้าน แอ๊ทสมายด์

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 46,244.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

46,244.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

21/08/2013 ซือเสือกรรมการตดัสิน จาํนวน  ตวั 13,650.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์ 13,650.00 ร้านเชียงรายซอคเกอ้ร์

21/08/2013 ขอจา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  หมู่  

ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

21/08/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 10,490.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

10,490.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 49,390.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

49,390.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

21/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 20,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 จา้ง หจก. ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย   

ปรับปรุงลานซักลา้งบริเวณดา้นหลงัโรงอาหาร 

โรงเรียนสาธิต ฯ มร.ชร.

26,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

26,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

21/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,160.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,160.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/08/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 6,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  จาํนวน    

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 20,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

21/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 7,770.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 7,770.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

21/08/2013 จา้งร้านนิด ดีไซด ์ /  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ติดผา้ม่านหอ้งประชุมใหญ่ -

28,740.00 ตกลงราคา ร้านนิด ดีไซน์ 28,740.00 ร้านนิด ดีไซน์

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 20,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 15,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

21/08/2013 จา้งร้านเวบเบอร์ก /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพคู่์มือทาํวิทยานิพนธ์ จาํนวน  เล่ม

30,000.00 ตกลงราคา ร้านเวบเบอร์ก 30,000.00 ร้านเวบเบอร์ก

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,724.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,724.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 654.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 654.00 ร้านทวีสินการเกษตร

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑื จาํนวน  รายการ 3,580.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

3,580.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

21/08/2013 ขอซือวสัดุ 15,885.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,885.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที 

/  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

600.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

21/08/2013 จา้งนายประสิทธิ มณีธรรมศิริเพญ็ บา้นเลขที /  

ถ.ไทยวิวฒัน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 

เหมาจดันิทรรศการพืนที *  เมตร  งาน

39,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ 

มณีธรรมศิริเพญ็

39,000.00 นายประสิทธิ มณีธรรมศิริเพญ็

21/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 19,760.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,760.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ขอจา้งร้าน มณฑลการช่าง เลขที  

ม. ต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายซ่อม-เปลียนนาํมนัเครือง

รถตูห้มายเลขครุภณัฑร์ภ.ชร. .

รายการ

3,580.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 3,580.00 มณฑลการช่าง

21/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 1,950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ขออนุญาติซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,643.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

26,643.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 13,260.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,260.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 17,398.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

17,398.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 45,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

45,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

21/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,975.80 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

21/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 2,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

21/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 49,730.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 49,730.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

22/08/2013 จดัซือวสัดุ (วตัถุดิบยาสมุนไพร) จาํนวน  รายการ 48,425.00 ตกลงราคา ร้านตงฮวัโอสถ 48,425.00 ร้านตงฮวัโอสถ

22/08/2013 ขอซือวสัดุจดัโครงการวนัวิทยศาสตร์- คณิตศาสตร์ 

จาํนวน    รายการ

7,080.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

7,080.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

22/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  

รายการ

22,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

22,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/08/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน     จาํนวน       รายการ 13,432.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,432.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/08/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน       รายการ 6,120.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,120.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/08/2013 ขอจา้งร้านแอนทซี์อาร์เลขที / ม. ต.เวียงชยั 

อ.เมืองจ.เชียงราย จาํดทาํป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

4,795.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,795.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

22/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 14,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

14,250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

22/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 49,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

49,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

22/08/2013 จา้งร้านถนดัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

4,308.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 4,308.00 ร้านถนดัก๊อปปี

22/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,615.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,615.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/08/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย 

บริษทัโตโยตา้เชียงราย จาํกดั เลขที /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

8,641.32 ตกลงราคา บริษทั โตโยตา้เชียงราย 

จาํกดั

8,641.32 บริษทั โตโยตา้เชียงราย จาํกดั

22/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  ชิ น 4,500.00 ตกลงราคา นายยงยทุธ  เรือนคาํ 4,500.00 นายยงยทุธ  เรือนคาํ

22/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  ม.  

ถ.สันโคง้ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

รายการ

26,735.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 26,735.00 ร้านตงัโจวการคา้

22/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,850.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,850.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

22/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 29,940.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

29,940.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

22/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 856.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 856.00 ร้านทวีสินการเกษตร

22/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ ทีอยู ่ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมหอ้งนาํ จาํนวน  รายการ

41,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

41,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

22/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมทางเดิน จาํนวน  

รายการ

20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

22/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 9,980.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 9,980.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

22/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 4,985.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 4,985.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

22/08/2013 จดัจา้งทาํขาแขวนกระโจมอบสมุนไพร จาํนวน  

รายการ จา้งร้านธนากรการช่าง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง 15,000.00 ร้านธนากรการช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

22/08/2013 จา้งนายสุรพล  นางแล ทีอยูเ่ลขที  หมู่  ต.นางแล  

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ยา้ยและติดตงัระบบไฟของจอLED  จาํนวน  งาน

10,000.00 ตกลงราคา นายสุรพล  นางแล 10,000.00 นายสุรพล  นางแล

22/08/2013 ซือลูกเปตอง จาํนวน  ชุด 15,200.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 15,200.00 ร้านเชียงรายกีฬา

22/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ  ทีอยู ่ /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาสีนามและเครืองเล่น จาํนวน  

รายการ

37,960.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

37,960.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

22/08/2013 ซือเครืองดืมเกลือแร่  หีบ 9,776.00 ตกลงราคา นางสมศรี  พนัธุ 9,776.00 นางสมศรี  พนัธุ

23/08/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 77,500.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

77,500.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

23/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 จา้งทาํสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด  เพาเวอร์  ปริน  

/   หมู่  ถ.พหลโยธิน  ต.รอบเวียง  อ.เมือง 

จ.เชียงราย  

19,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 19,500.00 เพาเวอร์ ปริน

23/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  

รายการ

5,360.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 5,360.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

23/08/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 885.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

885.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 8,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 ขอซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

70,340.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 70,340.00 มณฑลการช่าง

23/08/2013 จา้ง ร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ทาํแผ่นพบัรณรงค ์  ชุด

3,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 3,000.00 ร้านเทคโนปรินท์

23/08/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,592.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,592.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/08/2013 ขออนุมติัจา้ง นายสิทธิเดช  ใจจุมปา  เลขที  หมู่ที 

 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร

518.00 ตกลงราคา นายสิทธิเดช  ใจจุมปา 518.00 นายสิทธิเดช  ใจจุมปา

23/08/2013 จะจา้งร้านดินสอสีเลขที / ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายทาํป้ายโครงการแลกเปลียนเยาวชนจิตอาสา

1,000.00 ตกลงราคา ร้านดินสอสี 1,000.00 ร้านดินสอสี

23/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,000.00 ร้านสายไหม

23/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,415.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,415.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 จา้ง ร้านเพา เวอร์ปริน /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิ้ลพร้อมโครงไม ้ขนาด . * .  

เมตร จาํนวน  ชุด

9,600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 9,600.00 เพาเวอร์ ปริน

23/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/08/2013 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมหอพกันศ.จีนจาํนวน  

งาน

4,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

4,300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

23/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) 

จาํกดั

5,000.00 บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 จา้ง ร้าน บี พี สกรีน  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้าย  รายการ

27,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรีน 27,000.00 ร้านบี.พี. สกรีน

23/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านโฟโตช้อ้พ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ถ่ายรูปติดบตัรพนกังาน  จาํนวน  งาน

30,520.00 ตกลงราคา โฟโตช้อ้พ 30,520.00 โฟโตช้อ้พ

23/08/2013 ซือวสัดุจดักิจกรรมโครงการพฤกษศาสตร์ จาํนวน   

รายการ

1,140.00 ตกลงราคา สุรินทร์พนัธุ์ไม้ 1,140.00 สุรินทร์พนัธุ์ไม้

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 900.00 ตกลงราคา บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั 900.00 บริษทั เมดิเพต็ จาํกดั

23/08/2013 จดัซือนาํมนัเชือเพลิง จาํนวน   รายการ 440.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

440.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/08/2013 ขอจดัจา้งหจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจที /  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมฝ้าเพดานยนิูดอม  

จาํนวน  งาน

9,459.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

9,459.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายกาาร 2,418.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,418.20 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

23/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 19,590.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 19,590.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

23/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์        รายการ 91,000.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 91,000.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

23/08/2013 จดัทาํประกนัภยัรถยนตแ์ละพ.ร.บ.รถยนตห์มายเลขท

ะเบียน

(มหาชน) สาขาเชียงราย /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงรา

22,942.94 ตกลงราคา บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

22,942.94 บริษทั ไทยประกนัภยั 

จาํกดั(มหาชน)

23/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์

จากร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

45,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

45,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,949.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,949.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

23/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,773.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,773.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

23/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

2,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

23/08/2013 ขอจา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ จากนายพีรยทุธ 

แกว้กิริยา /  ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 1,000.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,560.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 7,560.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

23/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 9,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

23/08/2013 ขอจา้งทาํป้าย จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์ เลขที  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

700.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 700.00 บานาน่าดีไซน์

23/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 38,000.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 38,000.00 ร้านมนตรั์ก

23/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 23,900.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 23,900.00 ร้านมนตรั์ก

23/08/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกือกูลธุรกิจ  ม.  

ต.หว้ยสัก อ.เมือง 

จ.เชียงรายปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการสาํนกัวิชาวิทยาศา

สตร์สุขภาพ

98,703.26 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

98,703.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

23/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 3,385.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,385.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23/08/2013 ขอซือวสัดุจดักิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

จาํนวน     รายการ

920.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

920.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 34,900.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

34,900.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,997.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,997.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,087.68 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

4,087.68 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

30,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

23/08/2013 ขอจา้ง หจก.นิวสร้างสรรคแ์อ๊คเวอร์ไทซิง  ทีอยู ่

/  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้าย 

จาํนวน   รายการ

11,556.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้า

งสรรคแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

11,556.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดันิวสร้างสรร

คแ์อ๊ดเวอร์ไทซิง

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,290.00 ตกลงราคา บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค 

จาํกดั

14,290.00 บริษทั อภิวฒัน์เน็ทเวิร์ค จาํกดั

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,440.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,440.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 ขอซือวดัสุ จาํนวน  รายการ 2,644.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

2,644.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,440.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,440.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ขอจา้ง หจก.ซี.บี.เอน็. เอนจิเนียริง  /  

ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวง อรุณอมรินทร์ บางกอกนอ้ย 

กทม. สอบเทียบเครืองทดสอบ จาํนวน  รายการ

93,090.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ซี.บี.เอน็ เอน็จิเนียริง

93,090.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี.บี.เอน็ 

เอน็จิเนียริง

23/08/2013 ซือวสัดุ         รายการ 16,610.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,610.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,980.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,980.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

23/08/2013 ปะยางรถยนตจ์าํนวน  คนั โดยหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

23/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 19,200.00 ตกลงราคา ร้านวสันตว์สัดุ 19,200.00 ร้านวสันตว์สัดุ

23/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 960.00 ตกลงราคา ร้านโชคประสิทธิ 960.00 ร้านโชคประสิทธิ

23/08/2013 ขอจา้งนายวิทยา วงศเ์ทพเตียน /  ม.  อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํป้าย  รายการ

2,190.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,190.00 เพาเวอร์ ปริน

23/08/2013 จา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตแะลการคา้ เลขที /  หมู 

 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ตาํบลรอบเวียง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

13,050.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 12,500.00 เพาเวอร์ ปริน

24/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 900.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 900.00 ร้านสินไพศาล

24/08/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 7,040.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 7,040.00 นางสายทอง จายดา

24/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,975.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,975.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,100.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 2,100.00 ร้านสินไพศาล

24/08/2013 จา้งนายอภิชาติ   คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา   จา้งตกแต่งเวที

2,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 2,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

24/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 25,381.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,381.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

24/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 7,000.00 ตกลงราคา นางสายทอง จายดา 7,000.00 นางสายทอง จายดา

24/08/2013 จา้งนายอภิชาติ  คาํเชือ    ม.   ต.บา้นถาํ  

อ.ดอกคาํใต ้ จ.พะเยา  จา้งตกแต่งบูธชุมนุม   บูธ

10,000.00 ตกลงราคา นายอภิชาติ  คาํเชือ 10,000.00 นายอภิชาติ  คาํเชือ

25/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 2,345.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,345.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/08/2013 จา้ง ร้านดอกไมเ้ชียงราย เกรทโรส ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัพุ่มดอกไม ้  ชุด

2,100.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 2,100.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/08/2013 จา้งร้านสุทรากานต ์@  บตัเตอร์ฟลายคาบาเร่   

ม.   บา้นดา้ยกู่แกว้   ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  

จา้งตกแต่งสแตนเชียร์

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

6,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

25/08/2013 จา้งเหมาการแสดงชุดโยนกและชุดเชียงแสน  

นายศุภชยั  ศรีธิ    หมุ่  ตาํบลแม่สรวย 

อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย

8,000.00 ตกลงราคา นายศุภชยั  ศรีธิ 8,000.00 นายศุภชยั  ศรีธิ

25/08/2013 ซือนาํแขง็  กระสอบ 3,800.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 3,800.00 ร้านตูบสิงห์

25/08/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 1,997.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,997.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/08/2013 จา้งร้านสุทรากานต@์บตัเตอร์ฟลายคาราบาเร่    

ม.  ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย  

จา้งตกแต่งขบวน

4,000.00 ตกลงราคา ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์

ฟลายคาบาเร่

4,000.00 ร้านสุทรากานต&์บตัเตอร์ฟลา

ยคาบาเร่

25/08/2013 จา้งซ่อมแซมตูส้าขาโทรศพัท ์จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงราย คอมมูนิเคชนั 

ซิสเตม็

3,852.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยคอมมูนิเคชนั

3,852.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายคอม

มูนิเคชนั

25/08/2013 จา้งนายสุปรีชา  คาํต๊ะ  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย แต่งหนา้เชียร์ลีดเดอร์ 

จาํนวน  งาน

4,000.00 ตกลงราคา นายสุปรีชา  คาํต๊ะ 4,000.00 นายสุปรีชา  คาํต๊ะ

26/08/2013 ขอจดัจา้งทาํป้ายไวนิล จากนายเจียระไน  สันธิ /  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

900.00 ตกลงราคา นายเจียระไน  สันธิ 900.00 นายเจียระไน  สันธิ

26/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/08/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 72,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 72,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวอร์ค เลขที 

/  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ซ่อมประปาระบบควบคุมเครืองสูบนาํ ชนั  บ่อพกั

8,461.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

8,461.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

26/08/2013 จา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์เลขที /  ม.  ต.คูคต 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

ดาํเนินการปรับปรุงอาคารเรียนรวม  ปี

21,000.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 21,000.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

26/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,800.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/08/2013 ขอจา้งนายพรต  แกว้หลา้ ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาสีภายในหอ้งเรียน จาํนวน  

รายการ

17,100.00 ตกลงราคา นายพรต แกว้หลา้ 17,040.00 นายพรต แกว้หลา้

26/08/2013 ขอจา้งร้านออมทรัพยก์ารคา้ เลขที  หมู่  

ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน   รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,500.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

26/08/2013 จา้ง หจก.ฐิติพนัธุ์ ธุรกิจ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ

ลยี

99,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

99,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

26/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน   

รายการ

4,950.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

4,950.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

26/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 16,900.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 16,900.00 ไอเดียโซลูชนั

26/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน รายการ 2,194.00 ตกลงราคา ร้านสมเกียรติสังฆภณัฑ์ 2,194.00 ร้านสมเกียรติสังฆภณัฑ์

26/08/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน         รายการ 15,300.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 15,300.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

26/08/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย 10,000.00 ร้าน เอส เอม็ อี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/08/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 56,700.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 56,700.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

26/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(ตูบ้านเลือน) จาํนวน  

รายการ

16,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 16,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

26/08/2013 ขอจา้งร้านถนดัก๊อปปี เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

28,000.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 28,000.00 ร้านถนดัก๊อปปี

26/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 27,930.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

27,930.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน     รายการ 3,030.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,030.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 10,000.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

26/08/2013 จา้งร้านโชคดีโทรศพัท ์ /  ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย เดินสายและติดตงั จาํนวน  งาน

17,940.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 17,940.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

26/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  จาํนวน    

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

2,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

26/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

1,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

26/08/2013 ซือวสัดุ    จาํนวน     รายการ 10,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/08/2013 ขออนุญาต   ซือวสัดุ    รายการ 7,630.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

7,630.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

26/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์   รายการ 9,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

9,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

26/08/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสาร ก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

15,000.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

26/08/2013 จา้งซักอบรีด  จาํนวน  รายการ  

โดยจา้งนางธญัลกัษณ์  อาซอง  เลขที /  หมู่   

ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย

1,815.00 ตกลงราคา นางธญัลกัษณ์  อาซอง 1,815.00 นางธญัลกัษณ์  อาซอง

26/08/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 8,843.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,843.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/08/2013 ขอจา้ง ร้านโปรชอฟก๊อปปี /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ปรินแผนปฏิบติัราชการปี  

จาํนวน  เล่ม

8,320.00 ตกลงราคา ร้านโปรชอฟก๊อปปี 8,320.00 ร้านโปรชอฟก๊อปปี

26/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 10,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

26/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 6,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

26/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 30,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

26/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,750.00 ตกลงราคา ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน 2,750.00 ร้าน ปรัชญาเครืองเขียน

26/08/2013 ขอจดัจา้งนายศุภชยั ลิ มวงศ ์ซ่อมครุภณัฑห์มายเลข 

. /  รถจกัรยานยนตย์หีอ้ HONDA ดรีม  

สตาร์เทา้

1,120.00 ตกลงราคา นายศุภชยั ลิ มวงศ์ 800.00 นายศุภชยั ลิ มวงศ์

26/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน    รายการ 72,690.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

72,690.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

26/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 2,985.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,985.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์(เครืองพิมพ ์

ปรินเตอร์) จาํนวน  รายการ

14,970.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 14,970.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

27/08/2013 ขอจา้งบริษทัเชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ พิมพภ์าพวาดนก 

จาํนวน  แผ่น

10,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

10,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,542.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

3,542.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

27/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์

(เครืองสาํรองไฟ) จาํนวน  รายการ

25,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 25,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

27/08/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์(ไดร์ 

DVDพกพา) จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 2,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

27/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 9,289.00 ตกลงราคา บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

9,289.00 บริษทั เคมิคอล พานาเซีย 

จาํกดั

27/08/2013 ขอซือวสัดุสาํนกังาน   จาํนวน   รายการ 3,875.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,875.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน    รายการ 24,000.00 ตกลงราคา เอ แอนด ์เอน็ 

คอมพิวเตอร์

24,000.00 เอ แอนด ์เอน็ คอมพิวเตอร์

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 22,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

22,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,408.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,408.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,981.00 ตกลงราคา บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ 

เชียงราย จาํกดั

14,981.00 บริษทั ดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย 

จาํกดั

27/08/2013 ขอจา้ง นายณรงค ์สมุดความ   หมู่  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมประตู

2,150.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 2,150.00 นายณรงค ์ สมุดความ

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 5,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

5,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 31,458.00 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์ 31,458.00 ร้าน แอ๊ทสมายด์

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,235.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,235.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา นายผดุงศกัดิ  ศรีสัมพนัธ์ 50,000.00 นายผดุงศกัดิ  ศรีสัมพนัธ์

27/08/2013 จา้งนางวิมลรัตน์ จนัทะสาร ทีอยู ่  หมู่  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

20,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 20,000.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

27/08/2013 จา้งเปลียนสายไฟหอ้งประชุม จาํนวน  รายการ 

โดยจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  ม.  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย

2,031.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 2,031.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

27/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 98,054.80 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ภกัดีธุวนิช การคา้เทรดดิ ง

98,054.80 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภกัดีธุวนิช 

การคา้เทรดดิ ง

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,980.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

2,980.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

27/08/2013 จา้งร้านดาวเรืองดอกไม ้เลขที /  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ตกแต่งสถานที  งาน

10,000.00 ตกลงราคา ร้านดาวเรืองดอกไม้ 10,000.00 ร้านดาวเรืองดอกไม้

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 19,450.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

19,450.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 11,465.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,465.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,617.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,617.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

11,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 10,000.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

27/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 19,215.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,215.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 จดัซืออุปกรณ์ไฟฟ้า  จาํนวน    รายการ 38,440.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งเรือง 

ไลทติ์ ง

38,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งเรือง 

ไลทติ์ ง

27/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 2,400.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

27/08/2013 จา้งนายยงิยง คาํปันปู่  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

จดัทาํโครงเหลก็รูปชา้งตกแต่งบริเวณมหาวิทยาลยัฯ  

รายการ

76,800.00 ตกลงราคา นายยงิยง  คาํปันปู่ 76,800.00 นายยงิยง  คาํปันปู่

27/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 14,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/08/2013 จา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์เลขที /  ม.  ต.คูคต 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

ดาํเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารพุทธสถาน 

มร.ชร.

29,500.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 29,500.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

27/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 6,906.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,906.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

27/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 71,177.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แม่กกวิศวกรรม

71,177.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

แม่กกวิศวกรรม

27/08/2013 ซือวสัดุ   รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 6,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

27/08/2013 ขออนุญาตซือทรัพยากรสารสนเทศดา้นมนุษยศาสตร์

ฯ

90,825.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

90,825.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   รายการ 2,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 98,110.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

98,110.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

27/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 9,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

27/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 49,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

พิมพท์รัพยท์วี

49,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

พิมพท์รัพยท์วี

27/08/2013 จา้งหนงัสือพิมพฟ้์าลา้นนา /  ถนนอุตรกิจ 

การเคหะอภิสแควร์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพฟ้์าลา้นนา 1,000.00 หนงัสือพิมพฟ้์าลา้นนา

28/08/2013 จา้งร้านหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลธุรกิจ   ม.   

ต.หว้ยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  จา้งซ่อมรอยรัวหลงัคา  

ซ่อมฝ้าเพดานหอ้งนาํชาย ติดตงักระจกบาน

13,874.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

13,874.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,390.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 2,390.00 ร้านทวีสินการเกษตร

28/08/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสาร เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

5,995.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

5,995.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

28/08/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส  /   ม.   ต.ท่าสาย  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  จา้งยา้ย ลา้ง 

ติดตงัเครืองปรับอากาศ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 9,000.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,236.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค 14,236.00 ร้านเชียงรายมิวสิค

28/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

28/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 3,000.00 ร้านจินดาพาณิชย์

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 590.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

590.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 ขอซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์แบบพกพา จาํนวน  

รายการ

24,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

24,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

28/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,000.00 เพาเวอร์ ปริน

28/08/2013 จดัจา้งเยบ็ผา้ปูทีนอน จาํนวน  รายการ จา้งร้านเวส 

เลขที /  ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

18,700.00 ตกลงราคา ร้านเวส 18,700.00 ร้านเวส

28/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงคก์ารช่าง เลขที  

ถ.เจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํตรายาง  จาํนวน   

รายการ

1,030.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,030.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,426.40 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 7,536.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

7,536.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จดัจา้งเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองกรองเครือง จาํนวน  

รายการ จา้งร้านมณฑลการช่าง เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

2,610.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 2,610.00 มณฑลการช่าง

28/08/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 960.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

960.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

28/08/2013 ขอซือหนงัสือคาํพิพากษาศาลฎีกา จาํนวน  ชุด 6,000.00 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือเนติบณัฑิตย

สภา

5,100.00 ศูนยห์นงัสือเนติบณัฑิตยสภา

28/08/2013 ขอซือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 28,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

28,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

28/08/2013 จดัจา้งทาํป้ายSticker PVC Indoor ติดโฟมบอร์ด 

จาํนวน  รายการ จา้งบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั 

/ -  ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1,500.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

1,500.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 48,330.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวียงพา

นทวีภณัฑ์

48,330.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวียงพานทวี

ภณัฑ์

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านสินไพศาล 3,000.00 ร้านสินไพศาล

28/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 40,600.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

40,600.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,810.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,810.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,650.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายมิวสิค 7,650.00 ร้านเชียงรายมิวสิค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 13,845.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,845.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 40,935.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

40,935.50 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

28/08/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

13,650.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

13,650.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

28/08/2013 จา้งนายนพดล สันธิ  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

5,400.00 ตกลงราคา นายนพดล สันธิ 5,400.00 นายนพดล สันธิ

28/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 9,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/08/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

24,500.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 24,500.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

28/08/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 29,800.00 ตกลงราคา บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

29,800.00 บริษทั พรหมนิมิตร 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 24,800.00 ตกลงราคา ร้านธนากรการช่าง 24,800.00 ร้านธนากรการช่าง

28/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

11,250.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 11,250.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

28/08/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

8,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 8,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,440.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,440.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 3,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

28/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,730.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,730.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 16,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน   รายการ 9,800.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

9,800.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 48,956.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

48,956.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

28/08/2013 จา้งทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากร้านบานาน่าดีไซน์ เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

6,000.00 ตกลงราคา บานาน่าดีไซน์ 6,000.00 บานาน่าดีไซน์

28/08/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

1,160.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,160.00 ร้านตงัโจวการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

28/08/2013 ซือวสัดุอุปกรณ์กีฬา จาํนวน   รายการ 96,300.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 96,300.00 ร้านเชียงรายกีฬา

28/08/2013 ซือวสัดุ   จาํนวน    รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

28/08/2013 จา้งร้าาน ปีแอนดน์อ้ง เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย.ถ่ายเอกสาร  รายการ

10,000.00 ตกลงราคา ปี แอนด ์นอ้ง 10,000.00 ปี แอนด ์นอ้ง

28/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 3,509.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,509.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

28/08/2013 ขอจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

1,605.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 1,605.00 ร้านตงัโจวการคา้

28/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 49,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เดชถาวร ก่อสร้าง

49,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดชถาวร 

ก่อสร้าง

28/08/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,310.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

2,308.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

29/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 25,756.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,756.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค 

เอน็ ซัพพลาย

2,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอม็ เค เอน็ 

ซัพพลาย

29/08/2013 ซือวสัดุตวัอยา่งสาํหรับสมคัรเขา้ร่วมทดสอบความชาํ

นาญ

ซอยสมเดจ็พระปินเกลา้  ถนนสมเดจ็พระปินเกลา้ 

กทม. จาํนวน 

26,750.00 ตกลงราคา บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ 

จาํกดั

26,750.00 บริษทั แสงวิทย ์ซายน์ จาํกดั

29/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 5,341.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,341.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/08/2013 ขอจา้งร้าน ตงัโจวการคา้  หมู่  ถ.สันโคง้นอ้ย 

ตาํบลรอบเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

13,570.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 13,570.00 ร้านตงัโจวการคา้

29/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวอร์ค เลขที 

/  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ตรวจเชค็ปัมดูดและปรับปรุงระบบเครืองสูบนาํ 

ชนัใตดิ้น

9,514.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

9,514.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค

29/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 14,190.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

14,190.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 29,430.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

29,430.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 479.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

479.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/08/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร  รายการ

495.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 495.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 จดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 22,248.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 22,248.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

29/08/2013 ขอซือหนงัสือ จาํนวน  รายการ 9,268.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

9,268.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/08/2013 จา้งร้านทรัพยรุ่์งเรือง /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

5,250.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 5,250.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

29/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ ์จาํนวน  รายการ 5,700.00 ตกลงราคา เค แอล บี ซัพพลาย 5,700.00 เค แอล บี ซัพพลาย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 8,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 11,342.00 ตกลงราคา ร้านฮวัฮะฮวด 11,342.00 ร้านฮวัฮะฮวด

29/08/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 23,980.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

23,980.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

29/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  

รายการ

12,000.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 12,000.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

29/08/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 5,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

29/08/2013 ขอจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ / ม. ต.บา้นดู่อ.เมือง 

จดัทาํตรายางจาํนวน  รายการ

2,360.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 2,360.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

29/08/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

7,050.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 7,050.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

29/08/2013 จา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงรายถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

4,980.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 4,980.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

29/08/2013 ขอซือหนงัสือ  รายการ 5,790.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,790.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/08/2013 จา้งติดตงัม่านมว้น    รายการ   ร้านเมง็รายผา้ม่าน  

/   หมู่   ถ.พหลโยธิน  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย

6,300.00 ตกลงราคา ร้านเมง็รายผา้ม่าน 6,300.00 ร้านเมง็รายผา้ม่าน

29/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,570.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

10,570.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,330.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 10,330.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/08/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

29/08/2013 ซือวสัดุ   รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

29/08/2013 จา้งติดตงัผา้ม่าน จาํนวน  รายการ 

จากร้านหนึงผา้ม่าน เลขที /  ถ.หนองบวั อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

39,100.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 39,100.00 ร้านหนึงผา้ม่าน

29/08/2013 จา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส /  หมู่    ต.ท่าสาย  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  ซ่อมเครืองปรับอากาศ    รายการ

12,800.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 12,800.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

29/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,712.90 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมต 

จาํกดั

3,712.90 บริษทั ไบโอจีโนเมต จาํกดั

30/08/2013 ขอจา้งนายเชาว ์ปัญญา บา้นเลขที  หมู่  ต.ผางาม 

อ.เวียงชยั จ.เชียงราย ปรับปรุงสาํนกังานอธิการบดี 

จาํนวน  งาน

85,300.00 ตกลงราคา นายเชาว ์ ปัญญา 85,300.00 นายเชาว ์ ปัญญา

30/08/2013 ขอจา้งนายอภิชยั  รักสุข บา้นเลขที  หมู่  

ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

ปรับปรุงหอ้งสาํนกังานอธิการ จาํนวน  งาน

87,650.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข 87,650.00 นายอภิชยั รักสุข

30/08/2013 จา้งทาํประตูบานเลือนสาํนกัวิชาการท่องเทียว โดย 

หจก.ฐิติพนัธ์ธุรกิจ /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ. 

เชียงราย

16,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

16,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

30/08/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 25,000.00 เพาเวอร์ ปริน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/08/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเพือนพรรณเซอร์วิส ทีอยู ่ /  

หมู่  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

เปลียนโบวพ์ดัลมคอยล ์เลขครุภณัฑ ์ . .

1,300.00 ตกลงราคา ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส 1,300.00 ร้านเพือนพรรณเซอร์วิส

30/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,343.00 ตกลงราคา ร้าน ซี เอ 

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์

3,343.00 ร้าน ซี เอ 

เมืองใหม่คอมพิวเตอร์

30/08/2013 จา้งนายธีรภทัร  รัตน์ไตร   ม.   ต.สถาน  

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  จา้งคียข์อ้มูล    รายการ

25,000.00 ตกลงราคา นายธีรภทัร รัตนไตร 25,000.00 นายธีรภทัร รัตนไตร

30/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 5,980.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 5,980.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 6,000.00 ร้านสายไหม

30/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 12,761.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 12,761.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

30/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 6,485.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 6,485.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

30/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 30,739.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

30,739.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 4,125.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

4,125.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

30/08/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 15,129.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 15,129.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

30/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑชุ์ดไมคล์อย จาํนวน  ชุด 9,600.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 9,600.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

30/08/2013 ขอจา้งร้านเอ ก๊อปปี เลขที  หมู่  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 

จาํนวน  รายการ

3,400.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,400.00 ร้าน เอ ก๊อปปี



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

30/08/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจงเชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน

1,670.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 1,458.00 ร้านโมโนคอม

30/08/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 9,390.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

9,390.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)

30/08/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 150.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

150.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/08/2013 ขอจา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์ทีอยู่ / หมู่ที ต.คูคต 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ทาสีป้อมยาม จาํนวน  ป้อม

68,000.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 68,000.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านตงัโจวการคา้ เลขที  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน  

  รายการ

19,321.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 19,321.00 ร้านตงัโจวการคา้

30/08/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 29,500.00 ตกลงราคา ร้านบา้นคอม 29,500.00 ร้านบา้นคอม

30/08/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 28,400.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

28,400.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

30/08/2013 จดัซือครุภณัฑ ์ จาํนวน  รายการ 83,490.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

83,490.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

30/08/2013 ขอซือครุภณัฑช์นัวางหนงัสือหอ้งสมุด จาํนวน  หลงั 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

25,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

30/08/2013 ซือตน้กลา้สักทอง จาํนวน  ตน้ 5,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/08/2013 จา้งบริการตรวจแกร้ะบบโทรศพัท ์VOIP   

ร้านโชคดีโทรศพัท ์ /   ถ.ศรีเกิด  ตาํบลเวียง  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย

1,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 1,000.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

30/08/2013 ขอจา้ง บริษทัเชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั 

/  ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พิมพห์นงัสือพรรณไมฯ้ จาํนวน ,  เล่ม

99,500.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

99,500.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

30/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 900.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

30/08/2013 จา้งร้านถนดัก๊อปปี  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านถนดัก๊อปปี 1,500.00 ร้านถนดัก๊อปปี

30/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 5,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

5,800.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

30/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 14,780.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 14,780.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

30/08/2013 จา้งร้านหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ    ม.   

ต.หว้ยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย  

จา้งติดตงัม่านปรับแสง    รายการ

10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

10,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

30/08/2013 ซือวสัดุ  รายการ 9,300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

9,300.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

30/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์   รายการ 23,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

23,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

30/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 17,250.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 17,250.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัร เน็ตเวอร์ค เลขที /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

รือถอนและติดตงัเครืองปรับอากาศแบบตูต้งั

13,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 13,600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/08/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 15,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

30/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์     รายการ 52,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

52,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

30/08/2013 ขอจา้ง ร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิมพเ์อกสาร

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

30/08/2013 ขอซือครุภณัฑเ์ครืองขยายเสียง จาํนวน  รายการ 16,100.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 16,100.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

850.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 850.00 ร้านสายไหม

30/08/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 2,985.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

2,985.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/08/2013 ขออนุญาตจา้งหา้งหุน้ส่วน จาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ 

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัแผงกระจกกนัชนั 

74,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

74,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

30/08/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 4,880.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,880.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

30/08/2013 ขอซือวสัดุ รายการ 15,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

15,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

30/08/2013 ขอซือหนงัสือ นิตยสารและวารสาร จาํนวน  

รายการ ประจาํเดือน สิงหาคม 

4,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/08/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ    จาํนวน    รายการ 98,900.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 98,900.00 ร้านสายณัท์

30/08/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์   รายการ 25,680.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค 

ไอที

25,680.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวิร์ค ไอที

30/08/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน    รายการ 4,900.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีโทรศพัท์ 4,900.00 ร้านโชคดีโทรศพัท์

30/08/2013 ขอจา้งร้านแอนทซี์อาร์เลขที / ม. ถ่ายเอกสารเยบ็

มุมโครงการ

1,380.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 1,380.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

30/08/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,650.00 ตกลงราคา ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์ 10,650.00 ร้านชุมพลอีเลก็โทรนิคส์

31/08/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 96,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

96,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

31/08/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จงเชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

31/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,165.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,165.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 1,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/08/2013 จา้งร้านวริศราผา้ม่าน  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ติดตงัผา้ม่านทรงหลุย  รายการ

16,800.00 ตกลงราคา ร้านวริศราผา้ม่าน 16,800.00 ร้านวริศราผา้ม่าน

31/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 3,500.00 ร้านสายไหม

31/08/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,000.00 ร้านสายไหม

31/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนสิงหาคม 

2556

250.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

250.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 จา้งร้านวริศราผา้ม่าน  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย รือและติดวอเปเปอร์พร้อม   งาน

10,360.00 ตกลงราคา ร้านวริศราผา้ม่าน 10,360.00 ร้านวริศราผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือ

นสิงหาคม

540.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

540.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือ

นสิงหาคม

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 จา้งร้านวริศราผา้ม่าน  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย รือและติดวอเปเปอร์พร้อม   งาน

13,740.00 ตกลงราคา ร้านวริศราผา้ม่าน 13,740.00 ร้านวริศราผา้ม่าน

31/08/2013 ซือวสัดุ    รายการ 3,265.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 3,265.00 ร้านธนาทรัพย์

31/08/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 1,890.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

1,890.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีสเตม็ 

ไมโคร

31/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือ

นสิงหาคม

485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

485.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 ขอสังซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือน ส.ค.  จาํนวน 

จาํนวน  รายการ

1,040.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,040.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 20,200.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 20,200.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

31/08/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน  รายการ 300.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

300.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 จดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 19,945.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,945.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

31/08/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนสิงหาคม 

735.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 735.00 ร้านธนาทรัพย์

31/08/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 99,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

99,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

31/08/2013 จดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 37,609.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

37,609.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

31/08/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือน ส.ค.  

จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

600.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

31/08/2013 จะขออนุญาตจา้ง บริษทั โอทิส เอเลเวเทอร์ 

(ประเทศไทย)จาํกดั  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพ บาํรุงรักษาลิฟทอ์าคารเรียนรวม  

ชนั จาํนวน  ปี

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

3,210.00 บริษทั โอทิส 

เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) 

จาํกดั

31/08/2013 ขอจดัซือวสัดุอุปกรณ์เพือใชก้ารบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น 

ของอาคารสาํนกัวิชากฎหมาย จาํนวน  รายการ

9,795.85 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

9,795.85 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

31/08/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,045.00 ตกลงราคา ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟ

ฟ้า

2,045.00 ร้านพลภณัฑเ์ครืองมือไฟฟ้า

31/08/2013 ขอจา้งนายวสันต ์เขือนเพชร บา้นเลขที  หมู่  

ต.แม่ขา้วตม้ อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงหอ้งผูบ้ริหาร 

จาํนวน  งาน

85,900.00 ตกลงราคา นายวสันต ์เขือนเพชร 85,900.00 นายวสันต ์เขือนเพชร

31/08/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 2,350.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

2,350.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

01/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 3,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

01/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

01/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

7,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 7,000.00 ร้านสายไหม

01/09/2013 ขอจดัซือหนงัสือพิมพ ์จาํนวน  ฉบบั 2,170.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,170.00 ร้านธนาทรัพย์

02/09/2013 ซือวสัดุสาํนกังาน 22,575.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

22,575.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา นางมยรีุย ์ภาเตชะ 6,400.00 นางมยรีุย ์ภาเตชะ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/09/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร

3,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 3,000.00 ร้านโมโนคอม

02/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 10,990.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 10,990.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

02/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 7,990.00 ตกลงราคา หอ้งภาพมนตรั์ก 7,990.00 หอ้งภาพมนตรั์ก

02/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

02/09/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 3,102.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,102.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน   รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

02/09/2013 ขอซือวสัดุสาํนกังาน 1,806.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,806.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

02/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 8,981.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

8,981.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

02/09/2013 ซืออนุญาตซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  จาํนวน    

รายการ

7,546.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

7,546.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

02/09/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 5,480.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

5,480.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

02/09/2013 ขออนุญาตจา้งทาํป้ายไวนิล ร้านเพาเวอร์ปริน /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  จาํนวน  

รายการ

2,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 2,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

02/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 2,000.00 ปูลมคอมพิวเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 1,397.00 ตกลงราคา บริษทั 

สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

1,397.00 บริษทั สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์

จาํกดั

02/09/2013 ซือหนงัสือพิมพแ์ละวารสารประจาํเดือนสิงหาคม 

 จาํนวน  รายการ

2,915.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,915.00 ร้านธนาทรัพย์

02/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,563.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,563.00 ร้านธนาทรัพย์

02/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 26,970.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

26,970.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

02/09/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 18,630.00 ตกลงราคา บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต 

จาํกดั

18,630.00 บริษทั ซี อาร์ ซี สปอร์ต จาํกดั

02/09/2013 ซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 35,910.00 ตกลงราคา ร้านภรนิรมิต 35,910.00 ร้านภรนิรมิต

02/09/2013 จดัจา้งปรับปรุงหอ้งประชุมวิทยาลยัการแพทยฯ์ 

จาํนวน  รายการ จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเกือกูลธุรกิจ 

 ม.  ต.หว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

72,498.35 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

72,498.35 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

02/09/2013 จดัจา้งทาํร่องระบายนาํ จาํนวน  รายการ 

จา้งหจก.เดชถาวร ก่อสร้าง เลขที  ม.  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

98,226.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เดชถาวร ก่อสร้าง

98,226.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เดชถาวร 

ก่อสร้าง

02/09/2013 เปลียนยางรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย เลขที 

/ -  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

5,150.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

5,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

02/09/2013 จา้งนายณรงค ์สมุดความ เลขที  ม.  ต.แม่ขา้วตม้ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

จดัทาํราวบนัไดทางขึนอาคารสาํนกังานอธิการบดี

65,700.00 ตกลงราคา นายณรงค ์ สมุดความ 65,700.00 นายณรงค ์ สมุดความ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/09/2013 จา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 6,000.00 ร้านโมโนคอม

02/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 14,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

14,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

02/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 19,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

02/09/2013 เติมแก๊สหุงตม้  รายการ 1,980.00 ตกลงราคา สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์ 1,980.00 สิงห์บุษ รุ่งเรืองพาณิชย์

02/09/2013 ปะยางรถยนต ์จาํนวน  คนั โดย หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เอส เค ยางยนตเ์ชียงราย เลขที / -  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

250.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

02/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    ตวั 14,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

14,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

02/09/2013 จา้งผลิตแผ่น DVD  จาํนวน  รายการ ช่างภาพไทย 

จาํกดั /  ม.ไกลดน้เพลช ซอย  ถ.รามอินทรา 

แขวงท่าแร้ง เขตบางแขน กทม.

99,510.00 ตกลงราคา บริษทั ช่างภาพไทย จาํกดั 99,510.00 บริษทั ช่างภาพไทย จาํกดั

02/09/2013 จา้งหนงัสือพิมพดิ์อินไซดเ์ดอร์ เลขที /  

หมู่บา้นสินธานี   ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพ ์ดิ 

อินไซดเ์ดอร์

1,000.00 หนงัสือพิมพ ์ดิ อินไซดเ์ดอร์

02/09/2013 ขอซือ พ.ร.บ.และต่อภาษี  รถจกัรยานยนต ์ปี  

หมายเลขทะเบียน  กขษ ชร  จาํนวน  รายการ

510.00 ตกลงราคา สถานตรวจสภาพรถ 

นางแลมอเตอร์

510.00 สถานตรวจสภาพรถ 

นางแลมอเตอร์

02/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 2,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

02/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร   รายการ

1,590.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,590.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

02/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

3,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

03/09/2013 ขออนุญาตจา้งหจก.แฟนคลบั เลขที  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัฯบนจอ LED 

จาํนวน  งาน

6,000.00 ตกลงราคา หจก. แฟนคลบั 6,000.00 หจก. แฟนคลบั

03/09/2013 จา้งร้านโมโนคอม  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

9,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 9,000.00 ร้านโมโนคอม

03/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,640.00 ตกลงราคา บีเฟิร์สท 15,640.00 บีเฟิร์สท

03/09/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 36,550.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

36,550.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 1,000.00 ร้านสายไหม

03/09/2013 ขอซือวสัดุ-อุปกรณ์จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

19,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์  จาํนวน  รายการ 860.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 860.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

03/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 2,020.00 ตกลงราคา บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั 2,020.00 บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั

03/09/2013 ซือวสัดุ      รายการ 1,760.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 1,760.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

03/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

03/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 3,806.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,806.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

03/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 10,000.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/09/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

3,400.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

03/09/2013 จา้งนายสมาน  ปันตนั  เลขที   หมู่  ต.บา้นดู่  

อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการสูบสิงปฏิกูลบ่อเกรอะหอ้งนาํ

20,000.00 ตกลงราคา นายสมาน  ปันตนั 20,000.00 นายสมาน  ปันตนั

03/09/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ  /  ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,600.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 3,600.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

03/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 7,600.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 7,600.00 ไอเดียโซลูชนั

03/09/2013 ขอจา้ง หจก.สมาร์ท ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ 

อินเตอร์ปรินท ์เลขที /  หมู่  ตาํบลบา้นดู่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน   

รายการ

4,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ 

อินเตอร์ปรินท์

4,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมาร์ท 

ทีแอนดเ์อน็ อินเตอร์ปรินท์

03/09/2013 จา้งหนงัสือพิมพน์ครเชียงรายในนาม แฟมิลีมีเดียปริน 

เลขที /  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา แฟมิลีมีเดียปริน 1,000.00 แฟมิลีมีเดียปริน

03/09/2013 จา้งหนงัสือพิมพเ์ชียงรายธุริกจ เลขที /  

ต.รอบเวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพเ์ชียงรายธุรกิ

จ

1,000.00 หนงัสือพิมพเ์ชียงรายธุรกิจ

03/09/2013 จา้งร้านทาํไม เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํไวนีล จาํนวน  รายการ

240.00 ตกลงราคา ร้านทาํไม 240.00 ร้านทาํไม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/09/2013 ขออนุญาตจา้งนายสุวิชชา มนสัโก เลขที / หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ม.ผ่านสือวิทย ุจาํนวน  เดือน 

(ส.ค. )

2,200.00 ตกลงราคา นายสุวิชชา  นมสัโก 2,200.00 นายสุวิชชา  นมสัโก

03/09/2013 จา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ  /   ม.   ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย จา้งทาํตรายาง     รายการ

1,200.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 1,200.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

03/09/2013 ขออนุญาตจา้งทาํวารสาร บริษทัเชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั /  ต. ป่าตนั 

อ.เมืองเชียงใหม่ จาํนวน  รายการ

80,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ 

จาํกดั

80,000.00 บริษทั เชียงใหม่ 

ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จาํกดั

03/09/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์ปลิ น /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัป้ายไวนิล จาํนวน  รายการ

600.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 600.00 เพาเวอร์ ปริน

03/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 19,690.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

19,690.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

03/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,000.00 ร้านสายไหม

03/09/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่ากเณฑ์ 4,790.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 4,790.00 โยคอมพิวเตอร์

03/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุเครืองปรุงและเครืองดืม 50,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

49,645.17 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

03/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 1,550.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,550.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

03/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

03/09/2013 จา้งหนงัสือพิมพเ์ชียงรายนิวส์ เลขที /  

ถ.พหลโยธิน   อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพเ์ชียงรายนิว

ส์

1,000.00 หนงัสือพิมพเ์ชียงรายนิวส์

03/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรื

อน

4,000.00 ร้านสหภณัฑเ์ครืองครัวเรือน

03/09/2013 จา้งหนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพายพั เลขที /  

ถ.หนา้ค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ลงบทความถวายพระพรฯ  สิงหา  ครัง

1,000.00 ตกลงราคา หนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพา

ยพั

1,000.00 หนงัสือพิมพอ์าณาจกัรพายพั

04/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสารแผ่นผบั ร้านตงัโจวการคา้ 

 ม.  ต.สันโคง้นอ้ย อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  

รายการ

6,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 6,000.00 ร้านตงัโจวการคา้

04/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 350.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

350.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/09/2013 ขออนุญาตซือวารสารและหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนสิ

งหาคม

15,835.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

15,835.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

04/09/2013 ขอจา้งนางฉัตรประภา เตชะอิง  เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน   รายการ

15,000.00 ตกลงราคา นางฉัตรประภา  เตชะอิง 15,000.00 นางฉัตรประภา  เตชะอิง

04/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 9,650.00 ตกลงราคา ร้านเกียรติกานต ์

เฟอร์นิเจอร์

9,650.00 ร้านเกียรติกานต ์เฟอร์นิเจอร์

04/09/2013 ขอซือวสัดุ   รายการ 5,680.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,680.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/09/2013 จา้งร้านณัฐมอเตอร์แอร์ /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงรายลา้งระบบท่อเครืองปรับอากาศรถตู ้

ทะเบียน นข ชร

540.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์ 540.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

04/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 30,000.00 ตกลงราคา The Engineering Craft 

Co.,Ltd

30,000.00 The Engineering Craft Co.,Ltd

04/09/2013 จา้งร้านณัฐ มอเตอร์แอร์ /  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

ซ่อมเปลียนระบบเครืองปรับอากาศรถตูท้ะเบียน 

นข  ชรจาํนวน  รายการ( . . / )

6,660.00 ตกลงราคา ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์ 6,660.00 ร้านณัฐ มอเตอร์แอร์

04/09/2013 จะซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,786.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

12,786.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/09/2013 ขอจา้งนางวิมลรัตน์  จนัทะสาร ทีอยู ่  ม.  ต.ริมกก 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ

34,130.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 34,130.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

04/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 50,000.00 ตกลงราคา ส.เจริญทรัพย์ 50,000.00 ส.เจริญทรัพย์

04/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,294.00 ตกลงราคา ร้านทวีสินการเกษตร 1,294.00 ร้านทวีสินการเกษตร

04/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 18,389.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

18,389.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

04/09/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 2,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/09/2013 ขออนุมติัจา้งบริษทัซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั เลขที  

หมู่  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํซีลคอถงั

13,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก 

จาํกดั

13,000.00 บริษทั ซี.อาร์.พลาสติก จาํกดั

05/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 2,240.00 ตกลงราคา เราช่วยคุณ(ร้าน 

บาทหนา้ ม.ราช)

2,240.00 เราช่วยคุณ(ร้าน บาทหนา้ 

ม.ราช)



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/09/2013 ขออนุญาตต่ออายวุารสารการเงินการคลงั จาํนวน  

รายการ

280.00 ตกลงราคา วารสารการเงินการคลงั 

สาํนกังานเศรษฐกิจการค

ลงั

280.00 วารสารการเงินการคลงั 

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั

05/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 34,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

34,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

05/09/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 3,980.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,980.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/09/2013 จา้งร้านโมโนคอม เลขที /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

05/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน   รายการ 22,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

22,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

05/09/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 7,964.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 7,964.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

05/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

14,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 14,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/09/2013 จดัซือวสัดุ  จาํนวน   รายการ 5,765.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 5,765.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

05/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,550.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,550.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

9,400.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 9,400.00 ร้านสายไหม

05/09/2013 ซ่อมแซมรถยนตจ์าํนวน  คนั โดย มณฑลการช่าง 

เลขที  ม.  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

43,700.00 ตกลงราคา มณฑลการช่าง 43,700.00 มณฑลการช่าง

05/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 220.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

220.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

05/09/2013 ขอจา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์ /  ม.  ต.คูคต 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์จาํนวน 

 งาน

6,000.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 6,000.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์

05/09/2013 ขอจา้งทาํสือประชาสัมพนัธ์ จาํนวน  รายการ 

จากบริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั เลขที 

/ - ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

7,180.00 ตกลงราคา บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย 

จาํกดั

7,180.00 บริษทั โฟร์ดี ซัพพลาย จาํกดั

05/09/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ(สวสัดิการ กพ.) จาํนวน  

รายการ

3,195.00 ตกลงราคา สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ. 3,195.00 สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ.

05/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 35,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

35,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

05/09/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 10,011.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,011.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

05/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 72,500.00 ตกลงราคา บริษทั เวิลด ์เคมีคอล 

ซัพพลาย จาํกดั

72,500.00 บริษทั เวิลด ์เคมีคอล ซัพพลาย 

จาํกดั

05/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 19,390.00 ตกลงราคา ร้านสวนธรรมรักษา 19,390.00 ร้านสวนธรรมรักษา 

06/09/2013 จา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จากร้านตงัโจการคา้ เลขที  หมู่  ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย

12,891.00 ตกลงราคา ร้านตงัโจวการคา้ 12,891.00 ร้านตงัโจวการคา้

06/09/2013 จดัจา้งถ่ายเอกสาร จาํนวน  รายการ 

จา้งร้านบา้นเอกสารก๊อปปีเซ็นเตอร์ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

24,999.00 ตกลงราคา ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

24,999.00 ร้านบา้นเอกสาร 

ก๊อปปีเซ็นเตอร์

06/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 540.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

540.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 2,950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 30,800.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 30,800.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

06/09/2013 จดัจา้งพิมพต์าํราการแพทยพ์ืนบา้นลา้นนา จาํนวน  

รายการ จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วนิดาการพิมพ ์เลขที 

/  ม.  ต.สันผีเสือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

74,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาก

ารพิมพ์

74,100.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวนิดาการพิม

พ์

06/09/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 26,135.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

26,135.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ไอเดียโซลูชนั 4,000.00 ไอเดียโซลูชนั

06/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 13,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/09/2013 ขออนุญาตจา้งถ่ายเอกสาร ร้านสายไหม  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสายไหม 5,000.00 ร้านสายไหม

06/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 15,100.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15,100.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

06/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 36,350.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 36,350.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

06/09/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 99,300.00 ตกลงราคา ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย 99,300.00 ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย

06/09/2013 ขออนุมติัซือจา้งหจก.เอส.เค.ยางยนตเ์ชียงรายเลขที

/ - หมู่ ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายซ่อมเปลียนยา

งรถยนต์

11,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

11,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  

รายการ

56,870.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

56,870.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/09/2013 ขอจดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,784.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยรุ่์งเรือง 6,784.00 ร้านทรัพยรุ่์งเรือง

06/09/2013 ขอจดัซือวสัดุไฟฟ้า จาํนวน  รายการ 4,066.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 4,066.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 2,982.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 2,982.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

06/09/2013 ขอซือเครืองขยายเสียง จาํนวน  ชุด เพือใชใ้นหอ้งนิติ 

 และหอ้งนิติ  สาํนกัวิชากฎหมาย

9,900.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,900.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

06/09/2013 จดัซือวสัดุ     รายการ 5,679.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 5,679.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

06/09/2013 ขอสังซือวสัดุจากบริษทั วิทวสัการคา้  จาํกดั  หมู่ 

 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

6,900.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั 6,900.00 บริษทั วิทวสัการคา้ จาํกดั

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์

(ชนัวางหนงัสือ) จาํนวน  รายการ

17,160.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 17,160.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์โต๊ะและเกา้อีห้

องเรียนรวม)

99,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 99,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์โต๊ะทาํงาน)จาํ

นวน

3,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 3,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

06/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน   รายการ 2,164.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,164.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์พดัลมสาํนกังา

น)

18,200.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

18,200.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(Tablet) จาํนวน  รายการ 16,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ(์Sacanner) จาํนวน  

รายการ

21,500.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

21,500.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ(์ตูบ้านเลือน)จาํนวน  

รายการ

5,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 5,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์ตูเ้กบ็เอกสาร) 

จาํนวน  รายการ

22,200.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 22,200.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์ จาํนวน  รายการ 9,995.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,995.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ(์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)จาํนว

น

19,900.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

19,900.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

06/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(ชนัวางหนงัสือ) จาํนวน  

รายการ

27,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 27,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

06/09/2013 จา้งร้านเพาเวอร์ปริน /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ทาํปายไวนิล  ผืน

8,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 8,500.00 เพาเวอร์ ปริน

07/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ เลขที /  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เขียงราย ทาํตรายาง จาํนวน   

รายการ

3,290.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 3,290.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

07/09/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน  

รายการ

1,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/09/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ(ซีเอด็ยเูคชนั) จาํนวน  

รายการ

27,079.30 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

27,079.30 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

07/09/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,760.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,760.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/09/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 6,785.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,785.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/09/2013 ขออนุญาตจดัซือหนงัสือ(ซีเอด็ยเูคชนั)จาํนวน  

รายการ

5,900.70 ตกลงราคา บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

5,900.70 บริษทั ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั 

(มหาชน)

07/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 785.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

785.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

07/09/2013 จดัซือวสัดุ    รายการ 21,308.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

21,308.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

07/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 2,540.00 ตกลงราคา ร้านเชียรโฆษณา 2,540.00 ร้านเชียรโฆษณา

08/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,361.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,361.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

3,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

08/09/2013 ขออนุญาตจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์จาํนวน  รายการ 13,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

13,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

08/09/2013 ขออนุมติัจา้งร้านเรืองทวีการไฟฟ้า ทีอยู ่ /  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เชค็ลา้งระบบท่อนาํร้อน

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 1,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

09/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,715.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

9,715.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

09/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 29,500.00 ตกลงราคา บริษทัไออาร์ซี 

เทคโนโลยส์ี จาํกดั

29,500.00 บริษทัไออาร์ซี เทคโนโลยส์ี 

จาํกดั

09/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 3,490.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

3,490.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

09/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 24,600.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 24,600.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

09/09/2013 จดัซือวสัดุ   รายการ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 จา้งร้านรุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวอร์ค เลขที /  

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

ดาํเนินการปรับปรุงระบบนาํประปาอาคารศูนยภ์าษาแ

ละคอมพิวเตอร์

50,000.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์

ค

50,000.00 ร้านรุ่งทรัพยว์อเตอร์เวอร์ค



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/09/2013 ขอจดัซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 7,200.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

7,200.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

09/09/2013 ซือวสัดุจากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  รายการ

20,409.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

20,409.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 2,889.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

2,889.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

09/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเมืองใหม่ธุรกิจ  เลขที /  หมู่  

บา้นดู่เมืองใหม่ ต.บา้นดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย

590.00 ตกลงราคา ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ 590.00 ร้านเมืองใหม่ธุรกิจ

09/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านโยคอมพิวเตอร์ เลขที /  ต.เวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

จาํนวน  งาน

4,740.00 ตกลงราคา โยคอมพิวเตอร์ 4,740.00 โยคอมพิวเตอร์

09/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 23,500.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

23,500.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 จา้งพิมพว์ารสารสาํนกัวิชาการท่องเทียว 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย โดยร ◌้านเมเจอร์มีเดีย 

/  ถ.สันโคง้นอ้ย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

35,000.00 ตกลงราคา ร้านเมเจอร์ มีเดีย 35,000.00 ร้านเมเจอร์ มีเดีย

09/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์    รายการ 3,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ซือวสัดุ     รายการ 9,875.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,875.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ชือวสัดุ  รายการ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,200.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

09/09/2013 ชือวสัดุ  รายการ 4,740.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,740.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ซือหนงัสือ  รายการ 790.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

790.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

09/09/2013 ซือครุภณัฑ ์  รายการ 60,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย 60,000.00 ร้านพฒันพงษ ์ซัพพลาย

09/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,800.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,800.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 22,010.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

22,010.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

09/09/2013 ขอซือวสัดุสาํหรับการเรียนการสอนศูนยฯ์ พะเยา 

จาํนวน  รายการ

8,054.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 8,054.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

09/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 7,600.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

7,600.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

09/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 11,750.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 11,750.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

09/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์ จาํนวน  รายการ 2,590.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

2,590.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

10/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 1,750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,109.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,109.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 6,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 6,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 15,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10/09/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 8,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 8,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 2,070.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,070.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 จา้งร้านเพาเวอร์  ปริน ทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 

ขนาด * .  เมตร จาํนวน  ผืน

6,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 6,000.00 เพาเวอร์ ปริน

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 1,660.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,660.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 จา้ง ร้านโมโนคอม /  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํบตัรเลือกตงั  บตัร

10,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 10,000.00 ร้านโมโนคอม

10/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ(์เกา้อี)จาํนวน  

รายการ

98,000.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 98,000.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

10/09/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  ม.  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์   . * .  

เมตร จาํนวน  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 2,000.00 เพาเวอร์ ปริน

10/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 16,013.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

16,013.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 3,600.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

3,600.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,750.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 3,750.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/09/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอมเลขที  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  

ถ่ายเอกสาร จาํนวน    รายการ

920.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 920.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/09/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

3,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 3,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/09/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 5,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ   หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

2,900.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,900.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 699.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

699.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 จา้งร้านเอ ก๊อปปี  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

2,000.00 ตกลงราคา ร้าน เอ ก๊อปปี 2,000.00 ร้าน เอ ก๊อปปี

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 585.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

585.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 80,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

79,891.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,065.00 ตกลงราคา ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์

แอน

8,065.00 ร้านผา้ขนหนู เอ แอนด ์แอน

10/09/2013 ขอนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 4,112.01 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

4,112.01 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

10/09/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน     รายการ 9,930.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 9,930.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

10/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,579.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอ

มพิวเตอร์

1,579.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเควีซีคอมพิว

เตอร์

10/09/2013 จา้งร้านพฒันาธุรกิจ  หมู่   ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร จาํนวน   รายการ

2,450.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 2,450.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

10/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์  รายการ 58,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

58,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

10/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 10,455.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์ 10,455.00 ร้านเชียงรายบรรจุภณัฑ์

10/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 1,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยเทคโนคอม

1,980.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายเทค

โนคอม

11/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 17,435.00 ตกลงราคา ร้านออมทรัพยก์ารคา้ 17,435.00 ร้านออมทรัพยก์ารคา้

11/09/2013 เปลียนประตู อาคารสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม   

จาํนวน  รายการ โดยนายศราวุธ  อินทร์ไชย  

ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

11,400.00 ตกลงราคา นายศราวุธ  อินทร์ไชย 11,400.00 นายศราวุธ  อินทร์ไชย

11/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

15,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

11/09/2013 เช่าการใหบ้ริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 

2556

261,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

261,000.00 บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

จาํกดั(มหาชน)

11/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 1,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

1,800.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

11/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 

จาํนวน  รายการ

59,700.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

59,700.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

11/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 4,720.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,720.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,000.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

11/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงค ์การช่าง เลขที  อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํตรายาง จาํนวน  รายการ

1,650.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 1,650.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

11/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ(์ Tablet ) จาํนวน  รายการ 33,400.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

33,400.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

11/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,660.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,660.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

11/09/2013 ขอซือวสัดุ    รายการ 28,000.00 ตกลงราคา ร้านสายณัท์ 28,000.00 ร้านสายณัท์

11/09/2013 ขอซือวสัดุ         รายการ 6,865.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

6,865.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

11/09/2013 ซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน นข-  เชียงราย 

โดยบริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั เลขที  ม.  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

4,296.05 ตกลงราคา บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล 

จาํกดั

4,296.05 บริษทั เอสวีพี ออโตเ้ซล จาํกดั

11/09/2013 ซือตูเ้กบ็เอกสาร จาํนวน  ตู้ 196,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรา

ยสุวรรณการคา้

196,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงรายสุวร

รณการคา้

11/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 28,669.30 ตกลงราคา ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ม

หาวิทยาลยั

28,669.30 ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิ

ทยาลยั

12/09/2013 ซือวสัดุ   รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

5,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,990.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบู

ลย์

4,990.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสหไพบูลย ์

สุขภณัฑ์

12/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์

(ชุดไมคห์อ้งประชุม) จาํนวน  รายการ

40,800.00 ตกลงราคา สหอีเลค็โทรนิคส์ 40,800.00 สหอีเลค็โทรนิคส์

12/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 19,915.00 ตกลงราคา ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง 

แอนด ์คอมพิวเตอร์

19,915.00 ร้าน เอ อาร์ เทรดดิ ง แอนด ์

คอมพิวเตอร์

12/09/2013 จา้งร้านชาตรีศิลป์ ทีอยู ่ /  ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ทาํป้ายไวนิล  จาํนวน  รายการ

18,800.00 ตกลงราคา ร้านชาตรีศิลป์ 18,800.00 ร้านชาตรีศิลป์

12/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,700.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,700.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุคอมพิวเตอร์ จาํนวน  รายการ 7,455.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซั

พพลาย

7,455.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมิวนิคซัพพล

าย

12/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุจาํนวน  รายการ 18,200.00 ตกลงราคา ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์

ท

18,200.00 ร้านลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท

12/09/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 4,097.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

4,097.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/09/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/09/2013 จา้งซักชุดครุย จาํนวน  ตวั 2,600.00 ตกลงราคา ร้านสุรินทร์ ซักอบรีด 2,600.00 ร้านสุรินทร์ ซักอบรีด

12/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 2,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

2,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 15,100.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,100.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 จา้งสอบเทียบเครืองมือบริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง(ปร

ะเทศไทย)จาํกดั

ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

8,763.30 ตกลงราคา บริษทั 

หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั

8,763.30 บริษทั หอ้งปฎิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จาํกดั

12/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ 1,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,440.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,440.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 6,000.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 48,830.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

48,830.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/09/2013 จา้งนายอนุรักษ ์ไชยมงคล เลขที  ม.  ต.นางแล 

อ.เมือง จ.เชียงราย ดาํเนินการปรับปรุงระบบท่อนาํดี 

อาคารศิลปะการแสดง มร.ชร.

66,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล 66,000.00 นายอนุรักษ ์  ไชยมงคล

12/09/2013 ขอจดัซือวสัดุ-อุปกรณ์สาํนกังาน จาํนวน  รายการ 4,771.00 ตกลงราคา ร้านแอนท ์ซีอาร์ 4,771.00 ร้านแอนท ์ซีอาร์

12/09/2013 จา้งนายแกว้มา  รวดเร็ว เลขที  ม.  ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย 

ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเขา้กลุ่มอาคารวิทยาลยัแพทย์

พืนบา้น

84,800.00 ตกลงราคา นายแกว้มา  รวดเร็ว 84,800.00 นายแกว้มา  รวดเร็ว

12/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 1,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

880.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12/09/2013 จดัซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 1,300.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,300.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

12/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 26,290.00 ตกลงราคา ร้านเค เอน็ ซัพพลาย 26,290.00 ร้านเค เอน็ ซัพพลาย

12/09/2013 จา้งนางอรทยั นาหมู่   ม.  ต.ศรีดอนมูล   อ.เมือง   

จ.เชียงราย  จา้งจดัสวนหยอ่ม   จุด

48,000.00 ตกลงราคา นางอรทยั   นาหมู่ 48,000.00 นางอรทยั   นาหมู่

12/09/2013 จา้งนายอินเถียร  แกว้เตจ๊ะ  เลขที   หมู่   

ต.นางแล   อ.เมือง  จ.เชียงราย  

ดาํเนินการตดัแต่งริดรานกิงไม ้โดยใชร้ถเครน 

พร้อมขนทิ ง จาํนวน  ตน้

26,700.00 ตกลงราคา นายอินเถียร  แกว้เตจ๊ะ 26,700.00 นายอินเถียร  แกว้เตจ๊ะ

12/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านพฒันาธุรกิจ เลขที  ม.  

ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร จาํนวน    

รายการ

1,500.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 1,500.00 ร้านพฒันาธุรกิจ



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

12/09/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารรายงานสรุปโครงการจาํนวน รายก

าร

4,950.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 4,950.00 ร้านโมโนคอม

12/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,960.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเครืองเขียน 12,960.00 ร้านเชียงรายเครืองเขียน

12/09/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฐิติพนัธ์ธุรกิจ เลขที /  

ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ดาํเนินการปรับปรุงโครงหลงัคาทีจอดรถอาคารยพุรา

ชวิทยมงคล

96,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์

ธุรกิจ

96,700.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัฐิติพนัธ์ธุรกิ

จ

12/09/2013 จา้งนายอภิชยั  รักสุข  ม.  ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย ติดสติกเกอร์และวอลเปเปอร์  รายการ

12,500.00 ตกลงราคา นายอภิชยั รักสุข 12,500.00 นายอภิชยั รักสุข

13/09/2013 ขอซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 2,800.00 ตกลงราคา นายดนยั ไชยกุหลาบ 2,800.00 นายดนยั ไชยกุหลาบ

13/09/2013 ชือครุภณัฑ ์  รายการ 39,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 39,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

13/09/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

2,809.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,809.00 ร้านโมโนคอม

13/09/2013 จะจา้งร้านไดเร็กส์เลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียง

รายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

7,660.00 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 7,660.00 ร้านไดเร็กส์

13/09/2013 ขอจดัซือวสัดุเพือใชใ้นการดาํเนินงาน 675.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

675.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 จะจา้งร้านโมโนคอมเลขที ม. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชี

ยงรายถ่ายเอกสารจาํนวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 5,000.00 ร้านโมโนคอม

13/09/2013 จะจา้งบริษทัเชียงรายรุ่งโรจน์จาํกดัเลขที / ม. ต.

รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายจดัพิมพว์ารสารพร้อมออก

แบบ

90,000.00 ตกลงราคา บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ 

จาํกดั

90,000.00 บริษทั เชียงรายรุ่งโรจน์ จาํกดั



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/09/2013 จะจา้งร้านสบายดีอินเตอร์เน็ตและการคา้เลขที / ม

. ต.บา้นดู่อ.เมืองจ.เชียงรายซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

จาํนวน เครือง

1,100.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

1,100.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/09/2013 ชือครุภณัฑ ์  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 19,500.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

13/09/2013 ซือเครืองโทรทศัน์ ขนาด  นิ ว  จาํนวน  รายการ 46,560.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

46,560.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

13/09/2013 ขอซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ 49,800.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 49,800.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 8,744.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,744.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 10,020.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,020.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 9,928.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

9,928.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 ขอนุมติัซ่อมแซมครุภณัฑร์ถยนตก์ระบะบรรทุก 

หมายเลข . .   เนืองจากมีปัญหาน็อตลอ้หกั 

ตอ้งใส่สกรูหลงัซ้าย 

โดยขออนุมติัจา้งหจก.เอส.เค.ยางยนตเ์ชียงราย

300.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

300.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเอส เค 

ยางยนต ์เชียงราย

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 90,000.00 ตกลงราคา บริษทั ทรงสมยั ราชเทวี 

 จาํกดั

90,000.00 บริษทั ทรงสมยั ราชเทวี  

จาํกดั

13/09/2013 ชือครุภณัฑ ์  รายการ 19,500.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 19,500.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

13/09/2013 จา้งทาํสติกเกอร์ จาํนวน  รายการ  จากนายพีรยทุธ 

แกว้กิริยา

250.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 250.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

13/09/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม / หมู่    ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จดัทาํวารสาร  รายการ

30,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 30,000.00 ร้านโมโนคอม



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 10,861.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

10,861.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 จะซือวสัดุจาํนวน รายการ 6,000.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

6,000.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

13/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านจาํนงค ์การช่าง เลขที  อ.เมือง 

จ.เชียงราย โลโกท้องเหลือง 

กดักรดสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัฯ จาํนวน  รายการ

6,500.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 6,500.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

13/09/2013 ขอจา้งซ่อมระบบไฟฟ้าจาํนวน  รายการ 

จากนายดนยั ไชยกุหลาบ  เลขที /  ต.ท่าสาย 

อ.เมือง จ.เชียงราย

24,705.00 ตกลงราคา นายดนยั ไชยกุหลาบ 24,705.00 นายดนยั ไชยกุหลาบ

13/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านสบายอินเตอร์เน็ตและการคา้ ทีอยู ่

/  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร 

จาํนวน    รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ       รายการ 27,000.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

27,000.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

13/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,175.36 ตกลงราคา บริษทั 

นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

8,175.36 บริษทั นอร์ทเทิร์นดรากอน 

จาํกดั

13/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธนภทัรเน็ตเวิร์ค ทีอยู ่ /  ม.  

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  ยา้ย 

ติดตงักลอ้งวงจรปิด, จอมอนิเตอร์   งาน

9,500.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 9,500.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

13/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 39,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

39,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

13/09/2013 จา้งร้านวริศราผา้ม่าน /  ม.  ต.นางแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย  จาํนวน  รายการ

3,500.00 ตกลงราคา ร้านวริศราผา้ม่าน 3,500.00 ร้านวริศราผา้ม่าน



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

13/09/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  รายการ

4,500.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 4,500.00 ร้านเทคโนปรินท์

13/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(Sacanner) จาํนวน  

รายการ

21,500.00 ตกลงราคา บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั

21,500.00 บริษทั ที.วี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั

13/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,840.00 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย ์ 4,840.00 ร้านจินดาพาณิชย ์

14/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รานการ 9,400.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 9,400.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

14/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 10,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

10,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

14/09/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 5,300.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 5,300.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

14/09/2013 จา้งสินอกัษรการพิมพ ์   ม.  ต.ท่าสาย อ.เมือง 

จ.เชียงราย จดัทาํหนงัสือ  รายการ

40,000.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 40,000.00 สินอกัษรการพิมพ ์

14/09/2013 ซือครุภณัฑ ์    รายการ 9,100.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 9,100.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

14/09/2013 ขอจา้งร้านตงัหลกั ก๊อปปี ถ่ายเอกสาร เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

8,600.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 8,600.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

14/09/2013 ขอจา้งร้านตงัหลกั ก๊อปปี ถ่ายเอกสาร เลขที /  

หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

15,000.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 15,000.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

14/09/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 8,080.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 8,080.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

14/09/2013 จา้งร้านตงัหลกัก๊อปปี  /  ม.  ต.บา้นดู่  อ.เมือง  

จ.เชียงราย  ถ่ายเอกสาร    รายการ

10,250.00 ตกลงราคา ร้านตงัหลกั ก๊อปปี 10,250.00 ร้านตงัหลกั ก๊อปปี

14/09/2013 ขอซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  รายการ 29,500.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 29,500.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

14/09/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน  รายการ 48,900.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

48,900.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

14/09/2013 ซือวสัดุ    รายการ 25,350.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

25,350.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

14/09/2013 ซือวสัดุ     รายการ 49,750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

49,750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

15/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านปานตองเฟรมส์ /  ซ.หอมนวล 

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

4,940.00 ตกลงราคา ร้านปานตอง เฟรมส์ 4,940.00 ร้านปานตอง เฟรมส์

15/09/2013 ขออนุญาตเช่าพระพุทธรูป พระสิงห์  เชียงแสน 

วนัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  องค์

26,000.00 ตกลงราคา วดัพระสิงห์ 24,700.00 วดัพระสิงห์

15/09/2013 ซือเครืองสแกนเนอร์ สาํหรับงานเกบ็เอกสารทวัไป  

จาํนวน  รายการ

22,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

22,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15/09/2013 ซือกลอ้งถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จาํนวน  รายการ 12,900.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

12,900.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,957.20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

15/09/2013 ขออนุญาตจา้งทาํป้ายไวนิล ร้านเพาเวอร์ปริน /  

ม.  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 5,000.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

15/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์   รายการ 12,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

12,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15/09/2013 จดัซือวสัดุสาํนกังาน 

จากร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

8,180.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,180.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/09/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑ ์  รายการ 5,819.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

5,819.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/09/2013 ขอซือครุภณัฑเ์ครืองปรับอากาศ จาํนวน  รายการ 43,500.00 ตกลงราคา ร้านเอสพี อิเลคทริค 43,500.00 ร้านเอสพี อิเลคทริค

16/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(Taplet) รายการ 83,500.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

83,500.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้าน บี.พี.สกรีน ทาํธงคณะพร้อมสกรีน 

จาํนวน  รายการ

16,500.00 ตกลงราคา ร้านบี.พี. สกรีน 16,500.00 ร้านบี.พี. สกรีน

16/09/2013 ขอจา้ง นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร เลขที  หมู่  

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ถ่ายเอกสารจาํนวน  

รายการ

2,000.00 ตกลงราคา นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร 2,000.00 นางวิมลรัตน์ จนัทะสาร

16/09/2013 ขออนุมติัจดัซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 17,061.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

17,061.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 35,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 35,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

16/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

1,200.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวิรัช 

ออกซิเจน

16/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุสาํนกังาน  จาํนวน  รายการ 15,751.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

15,751.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

16/09/2013 ซือครุภณัฑ ์   รายการ 51,000.00 ตกลงราคา ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์ 51,000.00 ร้านสหอีเลค็โทรนิคส์

16/09/2013 มีความประสงคข์อจา้งร้าน จาํนงคก์ารช่าง เลขที  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํโล่อะคิลิค จาํนวน  โล่

19,500.00 ตกลงราคา ร้านจาํนงค ์การช่าง 19,500.00 ร้านจาํนงค ์การช่าง

16/09/2013 ขออนุมติัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์  รายการ 16,050.00 ตกลงราคา ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16,050.00 ร้านสบายอินเตอร์เน็ต 

และการคา้

16/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 72,450.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 72,450.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

16/09/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน รายการ 51,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

51,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

16/09/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน รายการ 37,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

37,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

16/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 56,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

56,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

16/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 22,752.00 ตกลงราคา บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

22,752.00 บริษทั เบสท ์อีควิปเมน้ท ์

เซ็นเตอร์ จาํกดั

16/09/2013 ขออนุญาตซืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ จาํนวน  

รายการ

6,600.00 ตกลงราคา ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค 6,600.00 ร้านธนภทัร เน็ตเวิร์ค

17/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 38,400.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

38,400.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน   รายการ 30,860.00 ตกลงราคา บริษทั สยามพารากอน 

รีเทล จาํกดั

30,860.00 บริษทั สยามพารากอน รีเทล 

จาํกดั

17/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 8,100.00 ตกลงราคา ร้านแฟชนัแฟบริค 8,100.00 ร้านแฟชนัแฟบริค

17/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,790.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

4,790.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/09/2013 ซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑพ์ร้อมติดตงั จาํนวน  

รายการ

60,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

60,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

17/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 1,750.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,750.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

17/09/2013 ขอซือครุภณัฑจ์าํนวน  รายการ 25,500.00 ตกลงราคา นายนิธิรุจน์  กีรติชยัพนัธ์ 25,500.00 นายนิธิรุจน์  กีรติชยัพนัธ์

17/09/2013 ขอซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 12,800.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 12,800.00 ร้านหนึงผา้ม่าน

17/09/2013 ซือสิทธิในการใชซ้อฟแวร์ลิขสิทธิ Microsoft 

Campus Agreement

259,418.59 ตกลงราคา บริษทั ลานนาคอม จาํกดั 259,418.60 บริษทั ลานนาคอม จาํกดั

17/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 13,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 13,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

18/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 3,500.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

3,500.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

18/09/2013 ขอจา้งปรับปรุงหอ้งพกั จาํนวน  รายการ 

จากนายยทุธพงษ ์เห็นแกว้ เลขที /  หมู่  

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

45,800.00 ตกลงราคา นายยทุธพงษ ์เห็นแกว้ 45,800.00 นายยทุธพงษ ์เห็นแกว้

18/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์(Tablet) จาํนวน  รายการ 33,400.00 ตกลงราคา ปูลมคอมพิวเตอร์ 33,400.00 ปูลมคอมพิวเตอร์

18/09/2013 จะซือหนงัสือประกอบการเรียนการสอนและบริการห้

องสมุดจากศูนยห์นงัสือจุฬามรช.จาํนวน รายการ

45,755.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

45,755.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

18/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 42,902.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

42,902.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

18/09/2013 ขออนุญาตจา้ง บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั เลขที 

/ -  ม.  ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

จดัทาํหนงัสือผูเ้กษียณอายรุาชการ ปี  จาํนวน  

รายการ

75,000.00 ตกลงราคา บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง 

จาํกดั

75,000.00 บริษทั นนัทพนัธ์พรินติ ง จาํกดั

18/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑ ์( กลอ้งถ่ายรูป ) จาํนวน  

รายการ

35,000.00 ตกลงราคา ร้านวิมลคาเมร่าเซอร์วิสเ

ซ็นเตอร์

35,000.00 ร้านวิมลคาเมร่าเซอร์วิสเซ็นเต

อร์

19/09/2013 ขอจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์จาํนวน  ตวั 4,708.00 ตกลงราคา ร้าน แอ๊ทสมายด์ 4,708.00 ร้าน แอ๊ทสมายด์

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 9,990.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 9,990.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

19/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

13,500.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 13,500.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

19/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

26,900.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 26,900.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

19/09/2013 ซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 5,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) 

จาํกดั

5,000.00 บริษทั 

เชียงรายสหทวีกิจ( ) จาํกดั

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 23,900.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 23,900.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

19/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

15,900.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 15,900.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

19/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการจากร้านมนตรั์ก 19,900.00 ตกลงราคา ร้านมนตรั์ก 19,900.00 ร้านมนตรั์ก

19/09/2013 จา้ง ร้านเพาเวอร์ปรินท ์ /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํป้าย  ผืน

4,800.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 4,800.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

19/09/2013 ขออนุญาตจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงรายเอกธานี 

เลขที  ม.  ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตงัโคมไฟถนน  รายการ

19,923.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายเอกธานี

19,923.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เชียงรายเอกธานี

19/09/2013 ขออนุมติัซือวสัดุ  รายการ 35,000.00 ตกลงราคา บริษทั 

ยอดเหนือปิโตเลียม จาํกดั

34,932.00 บริษทั ยอดเหนือปิโตเลียม 

จาํกดั

19/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 64,900.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 64,900.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

19/09/2013 ขอจา้งติดตงัผา้ม่าน จาํนวน   รายการ 

จากร้านหนึงผา้ม่าน  /  ถ.หนองบวั อ.เมือง 

จ.เชียงราย 

85,000.00 ตกลงราคา ร้านหนึงผา้ม่าน 85,000.00 ร้านหนึงผา้ม่าน

20/09/2013 เช่าไฟและอุปกรณ์ประกอบฉากเวที จาก นายธีระศกัดิ   

วิงวรรณ  ถ.ธนาลยั ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

30,000.00 ตกลงราคา นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ 30,000.00 นายธีระศกัดิ  วิงวรรณ

20/09/2013 จา้ง นายพิตรพิบูล  หมืนไชยวงค ์  ม.  ต.ดอยลาน 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัการแสดง  ชุด

10,000.00 ตกลงราคา นายพิตรพิบูล 

หมืนไชยวงค์

10,000.00 นายพิตรพิบูล หมืนไชยวงค์

20/09/2013 จา้ง ร้านเกรทโรส  ตลาดศิริกรณ์ ต.เวียง อ.เมือง 

จ.เชียงราย ดอกไมต้กแต่งสถานที  ชุด

8,000.00 ตกลงราคา ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์ 8,000.00 ร้านเกรทโรส ฟลอริสท์

20/09/2013 จา้งวงดนตรีโดยของนายธีรพฒัน์ ลกัขนาวงศ ์เลขที 

 ถ.อนุวิถี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

เพือแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ผูเ้กษียณ   ครัง

25,000.00 ตกลงราคา นายธีรพฒัน์  ลกัขณาวงศ์ 25,000.00 นายธีรพฒัน์  ลกัขณาวงศ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

20/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํฉากถ่ายภาพจาํนวน  รายการ

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 5,000.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

20/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 19,970.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

19,970.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/09/2013 จะซือครุภณัฑจ์าํนวน รายการ 56,700.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 56,700.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

20/09/2013 ขอซือวสัดุ  รายการ 8,130.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

8,130.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

20/09/2013 ขอซือวสัดุจาํนวน   รายการ 3,250.00 ตกลงราคา นายอินตา สลีสองสม 3,250.00 นายอินตา สลีสองสม

20/09/2013 ซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 

จากร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

42,100.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 42,100.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

22/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 1,500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

23/09/2013 ขออนุญาตจดัซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑ ์

(โต๊ะเอนกประสงค)์ จาํนวน  รายการ

51,800.00 ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 51,800.00 ร้านชยัรัตน์เฟอร์นิเจอร์

23/09/2013 ขออนุญาตจา้ง บ.คริสตลั ซิมโฟนี จาํกดั เลขที  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ติดตงัโคมไฟ 

จาํนวน  รายการ

3,210.00 ตกลงราคา บริษทั คริสตลั ซิมโฟนี 

จาํกดั

3,140.00 บริษทั คริสตลั ซิมโฟนี จาํกดั

23/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  รายการ

27,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 27,000.00 เพาเวอร์ ปริน

23/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 4,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

23/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 5,000.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

23/09/2013 ขออนุญาตจา้งนายพีระยทุธ  แกว้กิริยา เลขที /  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายโฟม  จาํนวน  ชุด

5,000.00 ตกลงราคา นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา 5,000.00 นายพีระยทุธ  แกว้กิริยา

23/09/2013 จา้งถ่ายเอกสาร  ร้านนายฉัตรชยั  ธนะสังข ์   ม.   

ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา  

1,700.00 ตกลงราคา นายฉัตรชยั  ธนะสังข์ 1,700.00 นายฉัตรชยั  ธนะสังข์

23/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

15,000.00 ร้าน เชียงรายเซอร์วิส 

เซ็นเตอร์

23/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 37,500.00 ตกลงราคา ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า 37,500.00 ร้านเรืองทวีการไฟฟ้า

24/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 90,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

90,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

24/09/2013 ขอซือวสัดุ  จาํนวน    รายการ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านอนุรักษเ์ภสัช 3,000.00 ร้านอนุรักษเ์ภสัช

24/09/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์  ปริน /   หมู่     ตาํบล  

รอบเวียง   อาํเภอ  เมือง  จงัหวดั  เชียงราย    

ทาํป้าย  รายการ     

30,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 30,000.00 เพาเวอร์ ปริน

24/09/2013 ขอจดัซือของทีระลึก จาํนวน  รายการ 1,460.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

1,460.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

24/09/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์  ปริน /   หมู่     ตาํบล  

รอบเวียง   อาํเภอ  เมือง  จงัหวดั  เชียงราย   

ทาํป้าย  รายการ     

15,000.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 15,000.00 เพาเวอร์ ปริน

24/09/2013 ซือวสัดุจาํนวน    รายการ 1,299.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

1,299.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

25/09/2013 จะจา้งนายธนตัถ ์ประวงษ ์เลขที 

/ ม. ต.คูคตอ.ลาํลูกกาจ.ปทุมธานีปรับปรุหอ้งนาํ

วิทยาลยั

19,200.00 ตกลงราคา นายธนตัถ ์ ประวงษ์ 19,200.00 นายธนตัถ ์ ประวงษ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

25/09/2013 จะซือครุภณัฑต์าํกว่าเกณฑจ์าํนวน รายการ 22,880.00 ตกลงราคา บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

22,880.00 บริษทั ทวียนต ์มาร์เกต็ติ ง 

จาํกดั

25/09/2013 ขอจา้งร้าน พฒันาธุรกิจ  หมู่  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายการ

22,088.00 ตกลงราคา ร้านพฒันาธุรกิจ 22,088.00 ร้านพฒันาธุรกิจ

26/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์จาํนวน  รายการ 15,000.00 ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

15,000.00 บริษทั สมาร์ท โซลูชนั 

คอมพิวเตอร์ จาํกดั

27/09/2013 ขออนุญาตจา้ง นายธนกิต  พรหมอยู ่ ทีอยู ่  หมู่   

ต.ป่าออ้ดอนชยั  อ.เมือง จ.เชียงราย  ทาํโล่รางวลั 

จาํนวน  รางวลั

25,000.00 ตกลงราคา นายธนกิต  พรหมอยู่ 25,000.00 นายธนกิต  พรหมอยู่

27/09/2013 ขอจา้งร้านโมโนคอม /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ทาํเกียรติบตัร     

2,000.00 ตกลงราคา ร้านโมโนคอม 2,000.00 ร้านโมโนคอม

27/09/2013 จา้งเหมานางสาวณปภชั ขนัจนัทร์แสง  ม.  

ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จดัเตรียมวสัดุจาํนวน  

รายการดาํเนินโครงการ

36,000.00 ตกลงราคา นางสาวณปภชั  

ขนัจนัทร์แสง

36,000.00 นางสาวณปภชั  ขนัจนัทร์แสง

27/09/2013 จา้งร้านเทคโนปรินท ์ /  ม.  ต.บา้นดู่ อ.เมือง 

จ.เชียงราย ถ่ายเอกสาร  รายกการ

14,250.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 14,250.00 ร้านเทคโนปรินท์

27/09/2013 ขออนุญาติซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 540.00 ตกลงราคา ร้านไอเปเปอร์ 540.00 ร้านไอเปเปอร์

27/09/2013 ขอจา้งร้านเกียรติยศ ถว้ยรางวลั /   ถนนเจริญเมือง  

ตาํบล ในเวียง  อาํเภอ  เมือง  จงัหวดั  แพร่   

ทาํเหรียญทีระลึก     

25,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

25,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 10,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

6,937.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

27/09/2013 ขออนุมติัจดัซือวสัดุอาหารและเครืองดืม 85,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

84,995.50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

27/09/2013 จา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เกือกูลกูลธุรกิจ    ม.   

ต.หว้ยสัก   อ.เมือง   จ.เชียงราย  เทพืนคอนกรีต 

หนา้หอ้งโปรแกรมภาษาจีน

12,547.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

เกือกูลธุรกิจ

12,547.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกือกูลธุรกิจ

28/09/2013 ขอจา้งร้านเพาเวอร์  ปริน /   หมู่     ตาํบล  

รอบเวียง   อาํเภอ  เมือง  จงัหวดั  เชียงราย   

ทาํป้าย  รายการ     

11,500.00 ตกลงราคา ร้านเพาเวอร์ปริน 11,500.00 ร้านเพาเวอร์ปริน

28/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพาเวอร์ปริน เลขที /  หมู่  

ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํฉากถ่ายภาพ  รายการ  และทาํสูจิบตัรงาน  ปี

36,500.00 ตกลงราคา เพาเวอร์ ปริน 36,500.00 เพาเวอร์ ปริน

28/09/2013 ขอจา้งหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เทคโนปรินติ งเซ็นเตอร์  

ถ.อุตรกิจ   ตาํบล  รอบเวียง   อาํเภอ  เมืองเชียงราย  

จงัหวดั  เชียงราย   ทาํแผ่นพบั    

     

5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโน

ปรินติ งเซ็นเตอร์

5,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคโนปริน

ติ งเซ็นเตอร์

28/09/2013 ชือวสัดุจาํนวน  รายการ 9,967.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแ

สงการไฟฟ้า

9,967.05 หา้งหุน้ส่วนสามญัเจริญแสงกา

รไฟฟ้า

28/09/2013 จดัซือของทีระลึกสาํหรับแจกสือมวลชนในงาน  ปี 

จากนายพงษฑร มาลา เลขที  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00 ตกลงราคา นายพงษฑร  มาลา 3,000.00 นายพงษฑร  มาลา

28/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านทีแอนดพ์ี ปรินติ ง เลขที /  

ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ทาํแฟ้มเอกสาร  ครัง จาํนวน  แฟ้ม

22,500.00 ตกลงราคา T&P PRINTING 22,500.00 T&P PRINTING

29/09/2013 จา้งร้านสินอกัษรการพิมพ ์  เลขที  ม.  

ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  

รายการ

2,500.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 2,500.00 สินอกัษรการพิมพ ์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

29/09/2013 ซือนาํแขง็กอ้น  กอ้น    700.00 ตกลงราคา ร้านตูบสิงห์ 700.00 ร้านตูบสิงห์

29/09/2013 ซือวสัดุ  รายการ    5,292.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

5,292.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกั

นยายน

485.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

485.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกั

นยายน

500.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

500.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส  หมู่  ซอย  ต.ริมกก อ.เมือง 

จ.เชียงราย  ตรวจเชค็และบาํรุงรักษาลิฟท ์

อาคารยพุราชวิทยมงคล

36,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

30/09/2013 จา้งร้านสินอกัษรการพิมพ ์   เลขที  ม.  

ต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ทาํสมุดบนัทึกประชาสัมพนัธ์  รายการ

17,500.00 ตกลงราคา สินอกัษรการพิมพ ์ 17,500.00 สินอกัษรการพิมพ ์

30/09/2013 ขออนุญาตเช่าชุดพืนเมืองเมือง ร้านเอืองแกว้  ม.  

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จาํนวน  ชุด

5,000.00 ตกลงราคา ร้านเอืองแกว้ 2,400.00 ร้านเอืองแกว้

30/09/2013 ขออนุญาตซือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและวารสาร 

ประจาํเดือนกนัยายน  

725.00 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 725.00 ร้านธนาทรัพย์

30/09/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํเดือนกนัยายน 260.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

260.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 จา้งร้านเทคโนปริน เลขที /  หมู่  ต.บา้นดู่ 

อ.เมือง จ.เชียงราย จดัทาํเอกสารรายงานโครงการ  

รายการ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเทคโนปรินท์ 1,000.00 ร้านเทคโนปรินท์



วนั เดือน ป รายละเอียดการจดัซือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาทีเสน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก วิธีการไดม้า

30/09/2013 ขออนุญาตซือวสัดุ จาํนวน  รายการ 77,950.00 ตกลงราคา ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภั

ฏเชียงราย

77,950.00 ร้านคา้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชีย

งราย

30/09/2013 ขอจา้งบาํรุงดูแลรักษาลิฟทโ์ดยสาร จาํนวน  ตวัๆ ละ 

,  บาท 

โดยจา้งร้านเชียงรายลิฟทอ์ินเตอร์แอนดเ์ซอร์วิส ทีอยู ่

 หมู่  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

12,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงราย 

ลิฟทอ์ินเตอร์ แอนด ์

เซอร์วิส

12,000.00 ร้านเชียงราย ลิฟทอ์ินเตอร์ 

แอนด ์เซอร์วิส

30/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านเพทายดอกไมส้ด ตลาดสดเทศบาล 

 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จดัดอกไมจ้าํนวน  งาน

26,500.00 ตกลงราคา ร้านเพทายดอกไมส้ด 16,000.00 ร้านเพทายดอกไมส้ด

30/09/2013 ซือกลอ้งถ่ายรูป จาํนวน  ชุด 116,800.00 ตกลงราคา บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

116,800.00 บริษทั 

พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ 

จาํกดั

30/09/2013 จา้ง หจก.แสนภูธรกรุ๊ป /  หมู่  ต.รอบเวียง 

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยั

12,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธ

ร

12,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัแสนภูธร 

กรุ๊ป

30/09/2013 ขออนุญาตจา้งร้านธารพระพรโฮมเซ็นเตอร์เชียงราย 

เลขที / -  ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทาํผา้ม่าน 

จาํนวน  งาน

19,210.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

19,210.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 ขออนุมติัซือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารประจาํเดือนกั

นยายน

470.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

470.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

30/09/2013 ขออนุญาตซือครุภณัฑ ์ จาํนวน    รายการ 33,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงร

าย

33,000.00 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย


