
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ จา้งเหมาปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์และระบบสปริงเกอร์ในพืน้ที่
ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ๗ 

รอบพระชนมพรรษา

๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐   3,573,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั     3,560,000.00 บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั ๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด HAL ๑๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๒ จา้งเหมาบริการรักษาความสะอาดในพืน้ที่ศูนยป์ระชมุและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบพระ

ชนมพรรษา

๓,๘๗๗,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ราชาโยค จ ากดั
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอม็.อนิเตอร์เทค 

จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก 

อนิเตอร์เซอร์วิส จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัยกลุธิชา จ ากดั

บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์

เซอร์วิส

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มานะกรบริการ

หจก.วารีโปรคลีนนิ่งแอนด์ซัพพลาย

บริษัท ยนูิเพสท์ จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธัญวรัตน์ เอน็จเินียร่ิง (ประเทศ

ไทย)

 ๓,๑๗๘,๓๖๓
๓,๕๐๖,๘๐๐.๐๐
๓,๖๒๘,๙๐๐.๐๐

๓,๗๑๘,๘๔๗.๐๐ 
๓,๕๙๑,๖๙๕.๕๓ 
๔,๐๓๔,๘๘๖.๐๗ 
๓,๘๗๒,๓๓๐.๐๐ 
๓,๘๕๗,๓๗๑.๐๐

๓,๖๖๗,๗๙๘.๐๐ 
๓,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ 
๓,๗๐๙,๗๐๐.๐๐

บริษัท ราชาโยค จ ากดั ๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด HAL ๑๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๓ จา้งเหมาบุคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล
 ของส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๙๒,๑๒๔.๐๐      92,124.000 เฉพาะเจาะจง นางจนัจริา ตานะ         92,124.00 นางจนัจริา ตานะ ๙๒,๑๒๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๑๐๖/๒๕๖๑ ลว. ๖ ตค. ๖๐

๔ จดัซ้ือนมส าหรับเล้ียงลูกสัตว์ ๙๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชมุชนผลิตอาหารสัตว์         81,000.00 วิสาหกจิชมุชนผลิตอาหารสัตว์ ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๑/๐๐๐๑ ลว.๑๖ ตค. ๖๐

๕ จดัซ้ืออาหารส าหรับจดัท า Feeding ระหว่างเดือน
พฤศจกิายน ๒๕๖๐

๕๙,๑๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชมุชนผลิตอาหารสัตว์         57,000.00 วิสาหกจิชมุชนผลิตอาหารสัตว์ ๕๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด  PO๕๘/๐๐๐๒ ลว. ๑๖ ต.ค. ๖๐

๖ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การประกอบพธิีวันคล้ายวัน

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนาถบพติร ประจ าปี ๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร การ์เด้นท์         25,500.00 สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๒๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO ๖๐/๐๐๐๓ ลว. ๕ ตค.๖๐

๗ จดัซ้ือน้ าผลไม้และน้ าสมุนไพร คร้ังที่ ๑/๖๑ ๕๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วะสีนนท์         54,000.00 วะสีนนท์ ๕๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๓ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๘ จดัซ้ือชอ็กโกฟ้รุ๊ต ผลไม้เคลือบชอ็กโกแลต คร้ังที่ ๑/๖๑ ๖๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั         63,000.00 บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ๖๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๓ ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๐

๙ จดัซ้ือต้นดอกดาวเรือง, ผกากรองเล้ือย ๙๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์ ตันติวงศ์         99,000.00 นายสุวัฒน์ ตันติวงศ์ ๙๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๒๗/๐๐๐๑ ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๐

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม ๒๕๖๐
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที่ ๑ - ๓๑ ตลุคม ๒๕๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๑๐ จดัซ้ือวัสดุหลอดไฟ ๙๗,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
ร้านธนวัฒน์การไฟฟา้

 ๕๒,๓๔๐
๒๒,๒๐๐

หจก. เชยีงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
ร้านธนวัฒน์การไฟฟา้

๕๒,๓๔๐
๒๒,๒๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด  PO ๖๐/๐๐๐๗ ลว. ๑๗ ตค.๖๐
PO ๖๐/๐๐๐๖ ลว. ๑๗ ตค.๖๐

๑๑ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๕๑,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั         40,500.00 บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๔๐,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๒ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๑๒ จดัซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั         96,745.45 บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๖ ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๐

๑๓ จดัซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ ๑/๖๑ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั         17,999.54 บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๔ ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๐

๑๔ จดัซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ ๑/๖๑ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพยีวเมาน์เทน จ ากดั         50,000.00 บริษัท เพยีวเมาน์เทน จ ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๘ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๑๕ จดัซ้ืออาหารสด,อาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ ๑/๖๑ ๙๙,๒๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั         99,200.00 บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๙,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๗ ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๐

๑๖ จดัซ้ือนมเปร้ียวยาคลูท์ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั           7,000.00 บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๑ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๑๗ จดัซ้ือโออชิ ิคร้ังที่ ๑/๖๑ ๔๔,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)         43,200.00 บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๔๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๐ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๑๘ จดัซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๑/๖๑ ๙๙,๖๔๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธรินธร         98,569.80 หจก. ธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๙ ลว. ๑๘ ต.ค. ๖๐

๑๙ จดัซ้ือ coco fresh น้ ามะพร้าว คร้ังที่ ๑/๖๑ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้         54,000.00 นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้ ๕๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๔ ลว.๒๐ ต.ค. ๖๐

๒๐ จดัซ้ือขา้ว, ไขไ่ก ่คร้ังที่ ๑/๖๑ ๘๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าขา้ว         87,500.00 ป.หางดงค้าขา้ว ๘๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๐๕ ลว. ๑๗ ต.ค. ๖๐

๒๑ จา้งการประชาสัมพนัธ์ในส่ือโทรทัศน์ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นส.พชิฌาธ์ธรณ์ ธรรมชยั         12,000.00 นส.พชิฌาธ์ธรณ์ ธรรมชยั ๑๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๓๙ ลว. ๒๕ ต.ค. ๖๐

๒๒ จา้งเหมาบุคลภายนอกเพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดัพธิีถวายดอกไม้จนัทน์
ของจงัหวัดเชยีงใหม่

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร การ์เด้นท์         63,000.00 สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๖๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๐๐๔ ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๐

๒๓ จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เชื่อมต่อระบบเคร่ืองสูบน้ า ๙๓,๓๖๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดเฟลม เอนจเินียร่ิง จ ากดั         90,682.50 บริษัท เรดเฟลม เอนจเินียร่ิง จ ากดั ๙๐,๖๘๒.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO ๖๐/๐๐๐๕ ลว. ๑๖ ต.ค. ๖๐

๒๔ จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรสิริย ์ไตรสิริกลุ           1,500.00 นางสาวภัทรสิริย ์ไตรสิริกลุ ๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๑๑/๐๐๐๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๖๐

๒๕ จา้งเหมาบริการดูแลระบบไฟฟา้ส ารอง GENERATOR 
ภายในพืน้ที่ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ

เกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๒,๘๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหม่อนิเตอร์ ซัพพลาย

หจก.เออาร์อาร์ เอน็จเินียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อเิลคทริค ครีเอชั่น ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ ที เอน็ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอน็จิ

เนียร่ิง

 ๒๘๘,๓๔๓.๖๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 
๒๙๑,๒๑๑.๒๐

๒๙๑,๙๔๙.๕๐ 
๒๙๙,๖๐๐.๐๐

หจก. เชยีงใหม่อนิเตอร์ ซัพพลาย ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด HAL ๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๒๖ จา้งเหมาบริการเคร่ืองฆา่เชื้อก าจดักล่ินโถปัสสาวะและ
เคร่ืองกระจายน้ าหอมก าจดักล่ินในห้องน้ า ศูนยป์ระชมุ
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

๔๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒๙๒,๘๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแอด๊วานซ์ไฮยนีเซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษัท เร็นโทคิล อนินิเชยีล (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท ไบโอ พลัส นอร์ทเทิร์น จ ากดั

บริษัท แอด็วานซ์ แฟคตอร่ี ๑๙๙๘ จ ากดั

 ๒๗๒,๘๕๐.๐๐
๒๙๐,๘๒๖.๐๐ 
๓๐๖,๙๒๖.๒๙ 
๓๗๗,๕๐๕.๕๐

บริษัท แอด็วานซ์ ไฮยนี เซ็นเตอร์ จ ากดั ๒๗๒,๘๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด HAL ๑๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๑

๒๗ จดัซ้ือกา๊ซหุงต้ม ๓,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ชยัยงั           3,460.00 นายสมบูรณ์ ชยัยงั ๓,๔๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๒/๐๐๐๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๖๐

๒๘ จดัซ้ืออปุกรณ์การแพทย์ ๙๘,๓๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
เค.อาร์ เทรดด้ิง

๗๐,๐๖๕
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
เค.อาร์ เทรดด้ิง

๗๐,๐๖๕
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๑/๐๐๐๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐ 
PO๓๑/๐๐๐๔ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐ 
PO๓๑/๐๐๐๓ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐

๒๙ จา้งด าเนินการกจิกรรมจดัแสดงความสามารถสัตว์และฝึก
สัตว์ทดแทน(Amphitheater)

๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เอชเคเอส ดีไซน์เนอร์ แอนด์ คอนซัลแทน 
อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

๕,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอชเคเอส ดีไซน์เนอร์ แอนด์ 
คอนซัลแทน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

๕,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๑๐๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ ตค.๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๓๐ จา้งเหมาดูแลระบบสุขาภิบาล ภายในพืน้ที่ศูนยป์ระชมุและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๓,๙๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ร่ ารวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิส
บริษัท เรดเฟลม เอนจเินียร่ิง จ ากดั

บริษัท เจ เอน็ ที เซอร์วิส จ ากดั
บริษัท นิววิสท์ เจมิส์ จ ากดั

 ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ 
๔๔๐,๐๙๑.๐๐ 
๔๖๒,๑๗๕.๘๐ 
๕๒๒,๓๗๔.๐๐

หจก. ร่ ารวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิส ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด HAL ๑๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๓๑ จดัซ้ือสินค้าและวัตถดิุบร้านอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(ตุลาคม ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง Scorpio Cake  
ใบรับรองการจา่ยเงินค่า หมูปิ้ง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)

บริษัท กา๊ซหุงต้ม จ ากดั 

วิสาหกจิชมุชนกาแฟสดแม่ตอน  

 ๓๓๐๐๐
๔๕,๖๐๐

๖,๘๔๐
๓,๙๗๖.๗๑

๑๐,๐๐๐

Scorpio Cake  
ใบรับรองการจา่ยเงินค่า หมูปิ้ง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

บริษัท กา๊ซหุงต้ม จ ากดั 

วิสาหกจิชมุชนกาแฟสดแม่ตอน  

๓๓๐๐๐
๔๕,๖๐๐

๖,๘๔๐

๓,๙๗๖.๗๑

๑๐,๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด สัญญายมืเงินทดรอง

๓๒ จา้งเหมาบุคคลเพือ่ชว่ยงานพสัดุและอาคารสถานที่ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  สุใจ๋         90,000.00 นายศราวุธ  สุใจ๋ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ตค.๖๐

๓๓ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานอ านวยการส านักงานเชยีงใหม่
ไนท์ซาฟารี และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการก ากบั

ดูแลส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงศ์ พาทะขนั         75,000.00 นายวุฒิพงศ์ พาทะขนั ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖/๒๕๖๑ ลว.  ๒ ต.ค. ๖๐

๓๔ จา้งบุคคลฝึกและแสดง Tiger show ๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐   2,475,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิริภาส  อนิทะกนก     2,475,000.00 นายสิริภาส  อนิทะกนก ๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๑๑๐/๒๕๖๑ ลว.  ๓๑ ต.ค. ๖๐

๓๕ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานสัตวบาล ๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย  ญานะ         67,500.00 นายณัฐดนัย  ญานะ ๖๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๑๐๙/๒๕๖๑ ลว.  ๓๑ ต.ค. ๖๐

๓๖ จดัซ้ืออาหารสด, อาหารกึ่งส าเร็จรูป (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๙๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั         96,000.00 บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๖ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐

๓๗ จดัซ้ือนมเปร้ียวยาคูลย ์(คร้ังที่ ๒/๖๑) ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั           7,000.00 บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๕  ลว.  ๒๗ ต.ค. ๖๐

๓๘ จดัซ้ือชอ็กโกฟ้รุ๊ต ผลไม้เคลือบชอ็กโกแลต (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๓๘,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั         37,800.96 บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ๓๗,๘๐๐.๙๖ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด  PO๕๘/๐๐๑๗ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐

๓๙ จดัซ้ือไอศกรีมเอเต้ ete คร้ังที่ ๑/๖๑ ๘๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั         79,797.39 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๗๙,๗๙๗.๓๙ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๐๑๘  ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐

๔๐ จา้งเหมาบุคคลเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานพสัดุและอาคารสถานที่ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวกติติกา  หอมสุวรรณ         90,000.00 นางสาวกติติกา  หอมสุวรรณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ ตค.๖๐

๔๑ จา้งท านามบัตร (งานขาย) ๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  จรัสธุรกจิการพมิพ์           5,000.00 หจก.  จรัสธุรกจิการพมิพ์ ๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๒/๐๐๐๑ ลว. ๒๗ ต.ค. ๖๐

๔๒ จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพือ่ชว่ยปฏิบัติงานในการจดัเกบ็
เอกสาร

๑๓๗,๕๐๐.๐๐ ๑๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีรักษณ์  เมืองงาม       137,500.00 นางสาวจรีรักษณ์  เมืองงาม ๑๓๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๓๑/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ต.ค. ๖๐

๔๓ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวัญหทัย  สกลุสันติธรรม       165,000.00 นางสาว ขวัญหทัย  สกลุสันติธรรม ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๓๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๔๔ จา้งจดังานเทศกาลลอยกระทงวิถล้ีานนาที่สะพานขาวทา
ชมภู

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๒,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. หริภุญชยัทราเวล       327,600.00 หจก. หริภุญชยัทราเวล ๓๒๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด DBS ๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๔๕ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดังาน "Furniture 

Fashion Food Festival @ Chiangmai"

๖๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  สิงห์ไพร การ์เด้นท์         54,600.00  สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๐๐๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๖๐

๔๖ จา้งเผยแพร่สปอตวิทยปุระชาสัมพนัธ์ในส่ือวิทยพุืน้ที่จงัหวัด
เชยีงใหม่

๒๕๓,๐๐๐.๐๐ ๒๐๔,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาเสียง จ ากดั
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น  จ ากดั
บริษัท เจ.เอส.ไนน์ต้ีวัน จ ากดั

 ๑๔๑๒๔๐
๓๘๕๒๐
๙๙๐๐๐

บริษัท มหาเสียง จ ากดั
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น 
 จ ากดั
บริษัท เจ.เอส.ไนน์ต้ีวัน จ ากดั

๑๔๑๒๔๐
๓๘๕๒๐
๙๙๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๓๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐
PDA ๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐
PDA ๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค.๖๐

๔๗ จา้งเหมาการแสดงกจิกรรมโชว์เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  บัวหลวง
 นาย ประสิทธิ ์ค าปิงชยั

นายภคพงศ์ จนิาพร

 ๑๘๐๐๐๐
๒๑๘,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

นายอภิชาต  บัวหลวง ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด  PO๕๕/๐๐๐๒  ลว.  ๓๑ ต.ค. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง


