
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ จดัซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๔๔๘,๘๙๐.๐๐ ๔๔๘,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วสิ (๒๐๑๔)

ร้านธนวฒัน์การไฟฟ้า

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.พ.ีเอส.นานาภณัฑ์

๓๙๕,๐๔๔

๒๗๕,๒๕๐

๓๔๗,๒๘๑.๓๔

 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วสิ (๒๐๑๔)
    395,044.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๑๒ ลว. ๓๐ ม.ค. ๖๑

๒ จดัซ้ือยางรถยนต์กระบะ และยางรถลากพ่วงบริการ จ านวน ๕ 

รายการ

๔๗๘,๙๐๐.๐๐ ๓๖๓,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพรัตน์การยาง

บจก.เชียงใหม่เวยีงพิงค์การยาง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๓๘๖,๑๐๐

๓๘๐,๔๐๐

๓๙๒๙๕๐

หจก.นพรัตน์การยาง

บจก.เชียงใหม่เวยีงพิงค์การยาง
 ๑๖๗,๙๗๕ 

๒๐๙,๕๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๒๓/๐๐๑๔ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑

PO๒๓/๐๐๑๕  ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑

๓ จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียงประจ ารถพ่วง จ านวน ๑๙ คัน ๑๖๕,๔๐๐.๐๐ ๑๓๙,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง แอคทีฟ มีเดีย 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๑๓๖,๙๖๐

๑๔๐,๖๐๐

แอคทีฟ มีเดีย     136,960.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๑๖ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑

๔ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ ๓๓๑,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นอรธเ์ทิร์น เชียงใหม่ออยล์   ๓๓๙,๑๒๐ หจก.นอรธเ์ทิร์น เชียงใหม่ออยล์    ๓๓๙,๑๒๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๐๖ ลว. ๑๒  ม.ค. ๖๑

๕ จดัซ้ือ - จดัจา้งกิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  -  -  ๑๓๕,๐๗๗ บาท คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๖ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย

ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังานแข่งขันวชิาการโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๒๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์       21,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๓๖ ลว. ๕ ม.ค..๖๑ 

๗ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย

ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังานวนัคนพิการสากล

๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์         8,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๖๐/๐๐๓๗ ลว. ๘ ม.ค. ๖๑

๘ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานฝึกสัตว์ ๕๓,๖๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ

๙๖๙

๓๔,๓๘๕

๑,๖๐๐

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ

 ๙๖๙
๓๔,๓๘๕

๑,๖๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๓๔ ลว.๑๗ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๓๕ ลว.๑๗ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๓๕ ลว.๑๗ มค. ๖๑

๙ จดัซ้ือกระเช้าของขวญั (สบง) ๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  นส.ณิชาพัฒฐ์ โยธาราษฎร์ ๒,๕๐๐.๐๐  นส.ณิชาพัฒฐ์ โยธาราษฎร์         2,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๐๓ ลว.๑๐ มค. ๖๑

๑๐ จดัซ้ือของทีร่ะลึก (สบง) ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท เมดิเมทกรุ๊ป  จ ากัด ๓๒๐,๐๐๐   บริษัท เมดิเมทกรุ๊ป  จ ากัด  ๓๒๐,๐๐๐  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๐๕ ลว. ๑๕ ม.ค.  ๖๑

๑๑ จดัซ้ือโล่หร์างวลั ส าหรับด าเนินกิจกรรมสานสายใยพันธมิตร

ทางธรุกิจ (งานขาย)

๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่สปอร์ต ๒,๗๐๐.๐๐ เชียงใหม่สปอร์ต         2,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๔ ลว.๑๗ มค. ๖๑

๑๒ จา้งขัดผนังหนิแกรนิต ประติมากรรมน้ าตก ๘๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดี อี อาร์คิเทค   ๘๖,๐๐๐  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดี อี อาร์คิเทค    ๘๖,๐๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๔๐ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑ 

๑๓ จา้งซ่อมโคมไฟส่องส่วนแสดง Predator Safari ๙๒,๔๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วสิ(๒๐๑๔) 

๙๑,๕๙๒.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วสิ(๒๐๑๔) 
      91,592.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๑๑  ลว. ๒๕ ม.ค. ๖๑

๑๔ จา้งท าคู่มือองค์ความรู้ ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการ

ใหบ้ริการสู่มาตราฐานสากล (World Class Destination) 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรีทอง คร้ังที ่๑๒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปีแ้ลนด์เชียงใหม่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ร้านก๊อปปีแ้ลนด์เชียงใหม่       30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๑๕ จา้งด าเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธส์านสายใยพันธมิตรทางธรุกิจ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร เวยีงนาค ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ นางสาวนิภาพร เวยีงนาค     244,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๗ ลว. ๑๗ ม.ค. ๖๑

สรุปผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม ๒๕๖๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๖ จา้งจดัท าตรายาง (ศูนย์ประชุม) ๗๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ไชยหรัิญ ๕๐๐  ไชยหรัิญ  ๕๐๐  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๑๗ จา้งจดัท าตรายาง (สบง) ๒,๗๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถบล็อค ๑,๑๑๐.๐๐ ร้านสามารถบล็อค         1,110.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๑๘ จา้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี 

แบบต่อเนือ่ง

๔๗,๐๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เค.เอส.วชิั่น  ๔๖,๒๗๗.๕๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เค.เอส.วชิั่น        46,277.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๒/๐๐๐๓  ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑ 

๑๙ จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้ (สบง) ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวภทัรสิริย ์ ไตรสิริกุล ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวภทัรสิริย ์ ไตรสิริกุล         1,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๐๖ ลว. ๑๖ ม.ค. ๖๑

๒๐ จา้งท าพิมพ์แผ่น Backlite film ๑,๐๐๐.๐๐ บจก.เชียงใหม่คชสารโฆษณา ๔๒๘  บจก.เชียงใหม่คชสารโฆษณา  ๔๒๘  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๒๑ จดัซ้ืออาหารเช้าและเคร่ืองด่ืม เดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  -  -         5,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๒๒ จดัซ้ือไม้ดอก, ไม้ใบ, ไม้ประดับ และกล้วยไม้ ๓๐๖,๕๐๐.๐๐ ๓๐๑,๕๐๐.๐๐ นายสุวฒั ตันติวงศ์

นางสาวเจยีมจติร์ เดชาชัย

นางอรุณ ข าแจม่

 ๓๐๑,๕๐๐

๓๑๔๓๕๐

๓๒๑,๖๕๐ 

นายสุวฒั ตันติวงศ์   ๓๐๑,๕๐๐  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO ๒๗/๐๐๐๓ ลว. ๒๙ ม.ค. ๖๑

๒๓ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย

ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังาน ASEAN Tourism Forum 

๒๐๑๘ (ATF ๒๐๑๘)

๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.ราชาโยค ๔๑,๒๖๕.๐๐ บจก.ราชาโยค       41,265.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๑๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ตค ๖๐

๒๔ จดัซ้ือครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ จ านวน ๒ รายการ (จดัการสัตว)์ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด ๕๒,๖๔๔.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากัด       52,644.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๓๗ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๑ 

๒๕ จดัซ้ือวสัดุ (ศูนย์ประชุม) ๑๓,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ ๘,๙๒๘.๐๐ หจก.แพรถนอมโลหะกิจ         8,928.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๔๔ ลว.๓๑ มค. ๖๑

๒๖ จดัซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งานขาย) ๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด

บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)

๑,๖๙๐

๑,๑๙๐

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด

บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)
 ๑,๖๙๐
๑,๑๙๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๕ ลว.๑๗ มค. ๖๑

PO๔๒/๐๐๐๖ ลว.๑๗ มค. ๖๑

๒๗ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิัติงานบริหารบัตรเข้าชม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายบุญนิสา  ดงร าคาญ ๓๐,๐๐๐.๐๐ นายบุญนิสา  ดงร าคาญ       30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๒๘ จดัซ้ือ มอเตอร์ชุดคอนเดนซ่ิง (อะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ) ๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ริษัท เจยีงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ๓,๐๘๑.๖๐ ริษัท เจยีงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด         3,081.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO ๖๐/๐๐๔๒ ลว. ๓๐ ม.ค. ๖๑

๒๙ จดัซ้ือ สลักพินใช้ส าหรับชุดเวทีเคล่ือนที่ ๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ว.กิจ การค้า ๓,๖๐๐.๐๐ ร้าน น.ว.กิจ การค้า         3,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๔๓ ลว. ๓๐ ม.ค. ๖๑

๓๐ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิัติงานอ านวยความสะดวก

นักท่องเทีย่ว

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญตา ๓๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญตา       30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๓๑ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิัติงานวทิยากร (ภาษาจนี) ๓๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาวรีย์  ด ารงค์รักษ์ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นางสาวฐาวรีย์  ด ารงค์รักษ์       34,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๓๒ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิัติงานอ านวยความสะดวก

นักท่องเทีย่ว

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศิรประภา  ธรรมศรี ๓๐,๐๐๐.๐๐ นายศิรประภา  ธรรมศรี       30,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๓๓ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิัติหน้าทีป่ระจ าหอ้งพยาบาล ของ

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์จริา  ตานะ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ นางจนัทร์จริา  ตานะ     192,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๓๔ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย

ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังาน "การปฏรูิปการศึกษาเชียงใหม่ 

คร้ังที ่๓"

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๒๕,๒๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์       25,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๔๑ ลว.๒๖ มค. ๖๑

๓๕ จา้งเหมาปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารจดัการสัตวป์ระจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้ังแต่เดือน ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ถึง

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวชีวรัตน์  รุ่งเพ็ญงาม ๔๘,๐๐๐.๐๐ นางสาวชีวรัตน์  รุ่งเพ็ญงาม       48,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑

๓๖ จา้งเหมาด าเนินโครงการใหค้วามร่วมมือ Farewell Party งาน

 ASEAN Tourism (ATF) ๒๐๑๘

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  เวยีงนาค ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวนิภาพร  เวยีงนาค     480,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๔๒ ลว. ๒๖ ม.ค. ๖๑

๓๗ จา้งเหมาบุคลเพือ่ช่วยปฏบิัติงานการเงิน จ านวน ๑ อัตรา ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นส. ภทัราพร หลวงสุนทร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ นส. ภทัราพร หลวงสุนทร     120,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA ๓๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ มค .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๓๘ จา้งปรับปรุงทางเดินคนพิการ ๔๒๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสเอ็น คอร์เปอเรชั่น จ ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดี อี อาร์คิเทค

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นิล. เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

๓๕๘,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๐,๗๘๑.๑๘

๓๘๗,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เจเอสเอ็น คอร์เปอเรชั่น จ ากัด     358,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ มค.๖๑

๓๙ จา้งปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ าอาคารโภชนาการ ๙๘,๗๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ชลิน การช่าง ๙๒,๓๔๙.๐๐ หจก.ส.ชลิน การช่าง       92,349.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/ ๐๐๐๒  ลว. ๒๓ ม.ค. ๖๑

๔๐ จา้งท าป้ายสัญลักษณ์และบอกทางภายในอาคารศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ

ชนมพรรษา

๕๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕๓๒,๘๖๐.๐๐ ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เจด็ศูนย์เจด็โซลูชั่น จ ากัด

บริษัท แอลอีดี ดีไซน์ จ ากัด

บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ที.ที. (๒๐๑๔) วศิวกรรม

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ไกรสินคอนสตรัคชั่น

๔๙๘,๐๐๐.๐๐

๔๙๕,๔๑๐.๐๐

๔๓๘,๒๗๒.๐๐

๔๙๐,๐๐๐.๐๐

๔๔๘,๙๗๒.๐๐

บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด     433,350.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ มค.๖๑

๔๑ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตาม โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีด ความสามารถในการใหบ้ริการสู่

มาตรฐานสากล (World Class Destination) กิจกรรมเตรียม

ความพร้อม ต้อนรับกินรีทองคร้ังที ่๑๒

๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย

 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

นางสาวพัชรินทร์ บุญช่วย

๒๓,๙๘๕

 ๔,๘๑๕ 

๓,๐๗๕

๕๒๐

 ๓,๒๐๐

 บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย

 หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

นางสาวพัชรินทร์ บุญช่วย

 ๒๓,๙๘๕
 ๔,๘๑๕ 

๓,๐๗๕
๕๒๐

 ๓,๒๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๑๒ ลว.  ๑๒ ม.ค. ๖๑ 

PO๕๕/๐๐๑๓  ลว.  ๑๒ ม.ค.  ๖๑ 

PO๕๕/๐๐๑๔  ลว.  ๑๒ ม.ค.  ๖๑ 

PO๕๕/๐๐๑๕  ลว.  ๑๒ ม.ค. ๖๑

PO๕๕/๐๐๑๕  ลว.  ๑๒ ม.ค. ๖๑

๔๒ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการแสดง Night Predators ๙๙,๗๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเวอร์กรีน (๑๙๙๕)

หจก.เชียงใหม่ ธรีะพานิช เอ็นจเินียร่ิง

ยูคา-ริมคลอง

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

บริษัท มนตรี แมชชินทูลส์ จ ากัด

ร้านนิวพรีเมียร์

บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

บริษัท พี พี ไอ เชียงใหม่ แบร่ิง จ ากัด

หจก. ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์

๑๔,๓๘๐.๘๐

๖,๐๐๐

๔,๒๐๐

๓๙,๙๐๐

๒,๓๒๐

๕,๔๕๐

๓,๕๐๐

๒,๗๕๐

๖๘๒

ร้าน เอเวอร์กรีน (๑๙๙๕)

หจก.เชียงใหม่ ธรีะพานิช เอ็นจเินียร่ิง

ยูคา-ริมคลอง

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

บริษัท มนตรี แมชชินทูลส์ จ ากัด

ร้านนิวพรีเมียร์

บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์

บริษัท พี พี ไอ เชียงใหม่ แบร่ิง จ ากัด

หจก. ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์

๑๔,๓๘๐.๘๐

๖,๐๐๐

๔,๒๐๐

๓๙,๙๐๐

๒,๓๒๐

๕,๔๕๐

๓,๕๐๐

๒,๗๕๐

๖๘๒

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๒๒ ลว.๕ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๓ ลว.๕ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๔ ลว.๕ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๕ ลว.๕ มค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๖ ลว.๕ มค. ๖๑

เงินยืม C-๐๘๑ ลว.๕ มค. ๖๑

เงินยืม C-๐๘๑ ลว.๕ มค. ๖๑

เงินยืม C-๐๘๑ ลว.๕ มค. ๖๑

เงินยืม C-๐๘๑ ลว.๕ มค. ๖๑

๔๓ จา้งปรับปรุงเทพืน้ คสล.สถานีไฟฟ้าที ่๖ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ชลิน การช่าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นิล. เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

บริษัท แอลอีดี ดีไซน์ จ ากัด

ชนกคอนสตรัคชั่น

๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๙๖,๐๐๐.๐๐

๙๖,๐๐๐.๐๐

๙๗,๐๐๐.๐๐

หจก.ส.ชลิน การช่าง       95,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๐๒๒/๐๐๐๓ ลว. ๒๓ ม.ค. ๖๑

๔๔ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับดูแลระบบสระน้ า Night Predators ๙๙,๑๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลิด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จ ากัด

หจก.เอ็ม.พ.ีบี. เคมีภณัฑ์

๗๘,๖๒๓.๖๐

๑๔,๔๐๐

บริษัท เวลิด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จ ากัด

หจก.เอ็ม.พ.ีบี. เคมีภณัฑ์

๗๘,๖๒๓.๖๐

๑๔,๔๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๒๗ ลว.๘ มค. ๖๑

เงินยืม C-๐๘๒ ลว.๒๕ มค. ๖๑

๔๕ จดัซ้ือวสัดุงานซ่อมบ ารุง ส าหรับงานเชื่อมโลหะ จ านวน ๔๔ 

รายการ

๓๒๖,๒๘๐.๐๐ ๒๗๖,๑๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ ๒๘๒,๘๒๕.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอี่ยมเส็งโลหะกิจ     282,825.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๖/๐๐๐๑ ลว. ๑๒ ม.ค. ๖๑

๔๖ จา้งเหมาบริการดูแลระบบดับเพลิง ๑๕๕,๘๘๒.๖๖ ๑๕๕,๘๘๒.๖๖ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริต้ี ไอ.ที จ ากัด

๑๔๕,๐๙๒.๐๐ 

๑๔๘,๘๓๗.๐๐

บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากัด     145,092.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๕/๒๕๖๑ ลว. ๓ มค.๖๑

๔๗ จดัซ้ือเคร่ืองอบผ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.สหพานิชเชียงใหม่ ๒๙,๙๐๐.๐๐ บจก.สหพานิชเชียงใหม่       29,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๑๗/๐๐๐๖ ลว. ๑๙ ม.ค. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๔๘ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จดุ Tiger World ๓๑,๓๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก

เค.อาร์ เทรดด้ิง

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ ากัด

บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาหางดง) 

ร้านแดงจกัสาน

๓,๘๐๐

๑,๐๔๐

๒๗๕

๑,๕๘๐

๙๕๐

๑,๓๙๐

๑๒,๕๔๕

ร้านคลังพลาสติก

เค.อาร์ เทรดด้ิง

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากัด

บริษัท เชียงใหม่พลาสติก จ ากัด

บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาหางดง) 

ร้านแดงจกัสาน

 ๓,๘๐๐
๑,๐๔๐

๒๗๕
๑,๕๘๐

๙๕๐
๑,๓๙๐

๑๒,๕๔๕

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๓๐ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๓๑ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๘ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๓๓/๐๐๒๙ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

เงินยืม C-๐๙๑ ลว.๔/๒/๖๑

เงินยืม C-๐๙๑ ลว.๔/๒/๖๑

เงินยืม C-๐๙๑ ลว.๔/๒/๖๑

๔๙ จา้งซ่อม เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองยนต์และชุดครัทช์รถจกัรยานยนต์

 จ านวน ๕ คัน

๒๓,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ ๒๓,๑๑๐.๐๐ หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ       23,110.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๙ ลว. ๕ ม.ค. ๖๑

๕๐ จดัซ้ือ - จดัจา้งซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ซีลกันร่ัว,สายพานราวล้ิน 

และเปล่ียนมอเตอร์ปรับโคมไฟสปอทไลท์รถพ่วง

๑๑,๗๔๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๗๘๑๑

๓,๖๐๐

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ
 ๗๘๑๑
๓,๖๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๑๐ ลว.๘ ม.ค. ๖๑

PO๒๓/๐๐๑๑ ลว.๘ ม.ค. ๖๑

๕๑ จดัซ้ือพัดลมติดผนังพร้อมติดต้ัง (บริการ) ๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น ๒๔,๐๒๕.๐๓ บจก.มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น       24,025.03 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๑๗ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

๕๒ จา้งซ่อม, เปล่ียนอะไหล่ชุดหวัฉีดน้ าประจ ารถบรรทุกน้ า 

ทะเบียน ๘๒-๔๕๓๗ ชม.

๙,๗๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ ๔,๔๐๐.๐๐ หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ         4,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๘ ลว. ๕ ม.ค. ๖๑

๕๓ จดัซ้ือออกซิเจน จ านวน ๒ รายการ (จดัการสัตว)์ ๘๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๔๒๘.๐๐ หจก.เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์            428.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๑๑   ลว.  ๕ ม.ค. ๖๑

๕๔ จดัซ้ือตลับลูกปืนล้อรถ ส าหรับหางลากรถพ่วง ๑๙ คัน ๗๖,๗๖๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สุริวงส์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๕๐,๘๒๕

๑๓,๖๘๐

หจก.เชียงใหม่สุริวงส์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ
 ๕๐,๘๒๕
๑๓,๖๘๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๑๒ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๒๓/๐๐๑๓ ลว.๑๕ ม.ค. ๖๑

๕๕ จา้งซ่อมชุดอุปกรณ์ควบคุมความถี่ ปัม๊น้ าพุดนตรี ๔๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ (๒๐๑๔) ๔๖,๙๗๓.๐๐ หจก.มาสเตอร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ (๒๐๑๔)       46,973.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO ๑๙/๐๐๑๐ ลว. ๕ ม.ค. ๖๑

๕๖ จดัซ้ือไมโครโฟนพร้อมสายไมค์ (บริการ) ๓๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดับบลิว มีเดีย ๒๖,๗๕๐.๐๐ หจก.เอส ดับบลิว มีเดีย       26,750.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๑๑ ลว. ๘ ม.ค. ๖๑

๕๗ จดัซ้ือไส้กรองและสารกรองของเคร่ืองกรองน้ าด่ืม ,คลอรีนน้ า ,

โซดาไฟน้ า

๘๕,๕๔๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเอกซ์โพเรชั่น

ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์

นายปฏพิัทธ ์มณเฑียร

๔๓,๑๔๐

๑๒,๒๒๐

๑๐,๒๐๐

หจก.นอร์ทเทอร์นเอกซ์โพเรชั่น

ร้านสยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์

นายปฏพิัทธ ์มณเฑียร

 ๔๓,๑๔๐
๑๒,๒๒๐
๑๐,๒๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/ ๐๐๐๓  ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๒๕/ ๐๐๐๔  ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๑

PO๒๕/ ๐๐๐๕  ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๑

๕๘ จดัซ้ือลูกลอยไฟฟ้า (อะไหล่ระบบสุขาภบิาล) ๑๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคารสินแมชชินเนอร่ี จ ากัด ๑๑,๔๐๐.๐๐ บริษัท อาคารสินแมชชินเนอร่ี จ ากัด       11,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๓๘      ลว.  ๑๐ ม.ค. ๖๑

๕๙ จดัซ้ือไมโครโฟนไร้สายชนิดครอบศรีษะ (บริการ) ๗๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ดับบิล มีเดีย ๗๐,๐๐๐.๐๐ หจก.เอส ดับบิล มีเดีย       70,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๑๖ ลว. ๑๕  ม.ค. ๖๑

๖๐ จา้งท าป้าย และซ่อมแซมป้าย (ประชาสัมพันธ)์ ๗๗,๙๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หสม.โปรเฟสชันแนล ๗๗,๗๙๙.๗๐ หสม.โปรเฟสชันแนล       77,799.70 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๒๗ ลว. ๑๙ ม.ค. ๖๑

๖๑ จา้งท าของทีร่ะลึกถุงผ้าสปันบอนด์ (งานขาย) ๓๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านบิก๊ แบ็ก ดีไซน์ ๒๙,๕๐๐.๐๐ ร้านบิก๊ แบ็ก ดีไซน์       29,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๒ ลว.๙/๑/๖๑

๖๒ จดัซ้ือก๊าซหงุต้ม จ านวน ๒ รายการ (จดัการสัตว)์ ๓,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ชัยยัง ๓,๔๖๐.๐๐ นายสมบูรณ์ ชัยยัง         3,460.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๒/๐๐๐๒ ลว.๕/๑/๖๑

๖๓ จดัซ้ือของทีร่ะลึกแบตส ารอง (งานขาย) ๙๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์เลทแอเรีย จ ากัด ๙๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอาท์เลทแอเรีย จ ากัด       90,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๓ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๑

๖๔ จา้งเหมาบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด ภายในพืน้ทีศู่นย์

ประชุม

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๖๙๖.๗๕ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอที นอร์ทเทิร์น เทค

เอส เทค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย

269,832.60
275,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอที นอร์ทเทิร์น เทค     269,832.60 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๖/๒๕๖๑ ลว. ๓ มค .๖๑

๖๕ จดัซ้ือครุภณัฑ์ปัม๊มอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จ านวน ๑ เคร่ือง ๓๑๙,๙๓๐.๐๐ ๓๑๙,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เรฟเซนส์ จ ากัด ๓๑๐,๓๐๐.๐๐ บริษัท เรฟเซนส์ จ ากัด     310,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL๒๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๑

๖๖ จดัซ้ือเคร่ืองปร้ิน all in one (สบง) ๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.เด่นชัยเทค ๑๖,๗๐๐.๐๐ บจก.เด่นชัยเทค       16,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๐๔ ลว.๑๕ มค .๖๑

๖๗ จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์จดุ Tiger show ๕๐,๐๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากัด

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ

๓๑,๓๘๐

๗,๕๗๖

บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากัด

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ
 ๓๑,๓๘๐

๗,๕๗๗
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๓๒ ลว.๑๖ มค .๖๑

PO๓๓/๐๐๓๓ ลว.๑๖ มค .๖๑

๖๘ จดัซ้ือครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งานขาย) ๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด

บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)

๑,๖๙๐

๑,๑๙๐

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด

บจก. ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)
 ๑,๖๙๐
๑,๑๙๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๕ ลว.๑๗ มค .๖๑

PO๔๒/๐๐๐๖ ลว.๑๗ มค .๖๑


