
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง  กําหนดการรับเงินมัดจําประกันสัญญา 

--------------------------------- 
  เพ่ือให้การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี        ที่อยู่ในความรับผิดชอบ         
ของมหาวิทยาลัยฯ   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินมัดจําประกัน
สัญญาของทางราชการ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  31(2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547    มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศกําหนดการขอรับเงินมัดจําประกันสัญญาของร้านค้าหรือ
บุคคลที่ทําสัญญาไว้กับมหาวิทยาลัยฯ   และมีระยะเวลาครบกําหนด การขอรับเงิน ไปแล้วน้ัน         
ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

1. ห้างหุ้นส่วยจํากัดเชียงใหม่ เอส เอ็น อาร์ เซอร์วิส ตามสัญญาเลขที่ 106/2552 
รายการรจ้างทําความสะอาด ครบกําหนดสัญญา 8 ตุลาคม 2553 

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที เอส เอ็ม ซี แมชชีน  ตามสัญญาเลขที่ 83/2552 รายการ 
ซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ ครบกําหนดสัญญา  16 มิถุนายน 2553 

3. บริษัท ลานนาฟู๊ด แอนด์ ซัพพลายส์ จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 65/2552 รายการ
ซื้อตู้รมควันผลิตภัณฑ์เน่ือสัตว์พร้อมติดต้ัง ครบกําหนดสัญญา  22 เมษายน 2553 

4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิวนิค ซัพพลาย ตามสัญญาเลขที่ 89/2551 รายการซื้อ
โปรเจคเตอร์ ครบกําหนดสัญญา 15 กันยายน 2552 

5. บริษัท วิสัย (1999) จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 34/2551 รายการซื้อเครื่องวัด
ระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ ครบกําหนดสัญญา  2  มิถุนายน 2551 

6. บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 105/2552 รายการจ้าง
ทําความสะอาด ครบกําหนดสัญญา 8 ตุลาคม 2553 

7. ร้านเฌอมากาเม้นท์  ตามสัญญาเลขท่ี 34/2549 รายการจัดทําเสื้อเฟรชช่ี ครบ
กําหนดสัญญา 11 กรกฎาคม 2549 

8. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.คอร์เนอร์ ตามสัญญาเลขที่ 78/2552 รายการจัดทําคู่มือ
นักศึกษาประจําปี 2552 ครบกําหนดสัญญา  3 กันยายน 2552 

9. นางสาวจันทร์นรี  พรมเมือง  ตามสัญญาเลขที่ 3/2550 รายการค่าเช่าสถานที่ 
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2551 

10. นางสาวพัชราพร  จันทราช ตามสัญญาเลขที่ 51/2550 รายการค่าเช่าสถานท่ี 
ครบกําหนดสัญญา 31  ตุลาคม  2551 

11. นางสมบูรณ์  พลเย่ียม  ตามสัญญาเลขที่ 33/2550 รายการค่าเช่าสถานท่ี  
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

12. นางสาวสุรีพร  ไชยรินทร์ ตามสัญญาเลขที่ 25/2551  รายการค่าเช่าสถานที่ 
ครบกําหนดสัญญา 2 กันยายน  2552 
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13. นางสาวสุรีพร  ไชยรินทร์ ตามสัญญาเลขที่ 05/2552  รายการค่าเช่าสถานท่ี   
ครบกําหนดสัญญา 12 มกราคม 2553 

14. นางกัญญา  ใจวงศ์ปาน ตามสัญญาเลขที่ 38/2552  รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนดสัญญา 4 ตุลาคม  2553 

15. นางสาวปวิชญา  อริยะ ตามสัญญาเลขที่ 37/2552  รายการค่าเช่าสถานท่ี     
ครบกําหนดสัญญา 4 ตุลาคม 2553 

16. นายยณัฐธพงษ์  จันทร์ต๊ะแก้ว ตามสัญญาเลขที่ 04/2553  รายการค่าเช่า
สถานที่ ครบกําหนดสัญญา 30  เมษายน 2554 

17. วลัยพรรณ  คํากองแก้ว ตามสัญญาเลขที่ 16/2553  รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

18. นายมะลิ  ผางสําเนียง  ตามสัญญาเลขที่ 06/2553  รายการค่าเช่าสถานท่ี     
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

19. นางกนิษฐา  ปานหร่าย ตามสัญญาเลขที่ 07/2553  รายการค่าเช่าสถานท่ี    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

20. นางกนิษฐา  ปานหร่าย ตามสัญญาเลขที่ 10/2553 รายการค่าเช่าสถานที่    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

21. นางสาวสุรดา  ตันต๊ิบ ตามสัญญาเลขที่ 19/2553 รายการค่าเช่าสถานที่    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

22. นายคําแสน  เน่ืองมัจฉา ตามสัญญาเลขที่ 30/2553 รายการค่าเช่าสถานท่ี    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

23. นายคําแสน  เน่ืองมัจฉา ตามสัญญาเลขที่ 30/2553 รายการค่าเช่าสถานท่ี    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

24. นางสาวภัสณรัตน์  จันทร์เรือง ตามสัญญาเลขที่ 33/2553 รายการค่าเช่า
สถานที่    ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2554 

25. นายประเสริฐ  อุดแน่น ตามสัญญาเลขที่ 21/2550 รายการค่าเช่าสถานที่    
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2551 

26. นายจิราวุฒ  ยามเย็น ตามสัญญาเลขที่ 49/2548 รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนดสัญญา 31 พฤษภาคม 2549 

27. นางสายไหม  เลาแก้ว ตามสัญญาเลขที่ 12/2549 รายการค่าเช่าสถานท่ี    
ครบกําหนดสัญญา 14  มิถุนายน 2550 

28. นายพิริยะ  เจนอักษร ตามสัญญาเลขที่ 23/2551 รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนสัญญา 30 มิถุนายน 2552 

29. นายวิชัย  วงค์วิชัยแก้ว ตามสัญญาเลขที่ 31/2552 รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนดสัญญา 31  กรกฎาคม 2553 

30. นายวิชัย  วงค์วิชัยแก้ว ตามสัญญาเลขที่ 45/2549 รายการค่าเช่าสถานที่     
ครบกําหนดสัญญา 5 กันยายน 2550 

31. นายสิทธิเดช  ใจจุมปา ตามสัญญาเลขที่ 27/2549 รายการค่าเช่าสถานท่ี 
ครบกหนดสัญญา 2 กรกฎาคม 2550 
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32. นายสินชัย  ภาสน์พิพัฒน์กุล ตามสัญญาเลขที่ 25/2550 รายการค่าเช่าสถานที่ 
ครบกําหนดสัญญา 4 เมษายน 2551 

33. นายอนุรัตน์  อินทร  ตามสัญญาเลขที่ 44/22549 รายการค่าเช่าสถานท่ี      
ครบกําหนดสัญญา 19 พฤศจิกายน 2550 

34. นายอาทร  เขื่อนเพชร  ตามสัญญาเลขที่ 27/2551 รายการค่าเช่าสถานท่ี   
ครบกําหนดสัญญา 15 กันยายน 2552 

35. นายอาทร  เขื่อนเพชร  ตามสัญญาเลขที่ 28/2553 รายการค่าเช่าสถานท่ี   
ครบกําหนดสัญญา 31 กรกฎาคม 2554 

36. นางสาวชมนพร  กาวิชา ตามสัญญาเลขที่ 29/2553 รายการค่าเช่าสถาน    
ครบกําหนดสัญญา 16  สิงหาคม 2554 

37. ร้านอิน-เทค คอม ตามสัญญาเลขที่ 11/2553 รายการซื้อคอมพิวเตอร์ ครบ
กําหนดสัญญา 11 ธันวาคม 2553 
  ให้นําหลักฐานการรับเงินมาติดต่อขอรับเงิน  ณ  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย   ภายในวันที่  31  มีนาคม  2555 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
     

   ประกาศ   ณ   วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 
 
 

  
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ     ภาษิตวิไลธรรม) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


