สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
NO

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ัดซื้อ/จ้าง

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซื้อ/จ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

๑

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถานที่และ
อานวยความสะดวกในพืน้ ที่การจัดงานต่างๆ

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๒

จัดซื้อ - จัดจ้างเสื้อกีฬาสี อุปกรณ์ และตกแต่งสถานที่

๗๔,๗๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

ร้านกระจ่างสปอร์ต
บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
นายธีรศักดิ์ หล้ามา

๓๘,๓๕๐ ร้านกระจ่างสปอร์ต
๕,๐๐๐ บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
๒๕,๐๐๐ นายธีรศักดิ์ หล้ามา

๓
๔
๕

จัดซื้อพานพุม่ ดอกไม้สด (สบง)
จ้างประกอบพิธีทางศาสนา (บุคคล)
จัดซื้อกุญแจเสริมความปลอดภัย สแตนเลส อาคารศูนย์
ประชุมฯ

๑,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๗,๑๒๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรสิริย์ ไตรสิริกลุ
นายอินคา นาละต๊ะ
บริษัท นพดลพานิช จากัด

๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวภัทรสิริย์ ไตรสิริกลุ
๑๖,๐๐๐.๐๐ นายอินคา นาละต๊ะ
๕,๙๐๐.๐๐ บริษัท นพดลพานิช จากัด

๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๑๑/๐๐๐๗ ลว. ๒ ก.พ. ๖๑
ยืมเงินทดรอง
PO ๖๐/๐๐๕๑ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

จัดซื้ออาหารสด,อาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๖/๖๑
จัดซื้อเบเกอรี่, อาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๔/๖๑
จัดซื้อน้าแข็ง ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อ coco fresh น้ามะพร้าว, น้าส้มคั้น ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อนมเปรี้ยวยาคูลย์ ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อไข่ไก่, ข้าว ครั้งที่ ๔/๖๑
จัดซื้อเบียร์ช้าง ครั้งที่ ๒/๖๑
จัดซื้ออาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๒/๖๑
จัดซื้อน้าแร่ออร่า ครั้งที่ ๔/๖๑
จัดซื้อขนมขบเคี้ยว ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อไอศครีมวอลล์ ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อโออิชิ ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อน้าอัดลมกระป๋อง ครั้งที่ ๒/๖๑
จัดซื้อเมล็ดกาแฟ ครั้งที่ ๒/๖๑
จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่ ๓/
๖๑

๙๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๙๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๖๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๙๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๗๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๓๒,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๙๙,๔๖๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๕๖,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๘๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๒๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๗๑,๖๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
นางศรีวัย ทองปัน
นางสาวสุประวีณ์ กาบแก้ว
บริษัท ระมิงค์มาเก็ตติ้ง (๒๐๐๑) จากัด
ป.หางดงค้าข้าว
บริษัท ป้อมคลัง จากัด
บริษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ธรินธร
บริษัท เวียงเจ็ดริน จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ๕๕,๒๐๐
บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จากัด
นายสุวรรณ เทโวขัติ
บริษัท ส.สมชายพลาสติก จากัด

๙๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
๙๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
๑๓,๗๙๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปัน
๖๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุประวีณ์ กาบแก้ว
๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท ระมิงค์มาเก็ตติ้ง (๒๐๐๑) จากัด
๙๗,๕๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว
๗๑,๘๙๙.๗๒ บริษัท ป้อมคลัง จากัด
๓๒,๑๔๒.๘๐ บริษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
๑๗,๙๙๙.๕๔ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จากัด
๙๘,๕๖๙.๘๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ธรินธร
๙๖,๗๔๕.๔๕ บริษัท เวียงเจ็ดริน จากัด
๕๕,๒๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ๕๕,๒๐๐
๘๐,๔๐๐.๘๗ บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จากัด
๒๒,๕๐๐.๐๐ นายสุวรรณ เทโวขัติ
๗๑,๖๕๐.๐๐ บริษัท ส.สมชายพลาสติก จากัด

๙๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๙๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๓,๗๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๖๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๙๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๗๑,๘๙๙.๗๒ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๓๒,๑๔๒.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๗,๙๙๙.๕๔ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๙๘,๕๖๙.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๘๐,๔๐๐.๘๗ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๗๑,๖๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๘/๐๐๗๑ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๓ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๒ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๕ ลว.๒๓/๒/๖๑
PO๕๘/๐๐๖๔ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๙ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๗ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๕๙ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๒ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๐ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๘ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๗๖ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๑

๒๑ จัดซื้อไอศกีมเอเต้ ete ครั้งที่ ๒/๖๑
๒๒ จัดซื้อน้าดื่มตราไนท์ซาฟารี ครั้งที่ ๓/๖๑
๒๓ จัดซื้ออาหารสาหรับจัดทา Feeding ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖๘,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๕๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๔๓,๓๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
บริษัท เพียวเมาน์เทน จากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๖๗,๗๙๘.๕๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
๕๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เพียวเมาน์เทน จากัด
๔๓,๓๕๐.๐๐ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๖๗,๗๙๘.๕๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๔๓,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๘/๐๐๖๓ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๑ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๕๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๖๑

๔๒๑,๕๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๑๘/๐๐๐๑ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑

๕๑,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๕/๐๐๑๘ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๑

๒๔ จัดซื้อกระดาษพิมพ์บตั รเข้าชมและหมึกพิมพ์บตั รเข้าชม
๒๕ จ้างเหมาการแสดง พร้อมตกแต่งสถานที่ ในช่วงเทศกาลวา
เลนไทน์ และเทศกาลตรุษจีน
๒๖ จ้างทาตรายาง (การเงิน)

๔๓๐,๐๐๐.๐๐

๔๒๐,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด

๕๓,๒๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

นายอภิชาต บัวหลวง

๑,๐๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สามารถบล๊อค

๒๕,๒๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

๔๒๑,๕๘๐.๐๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์
จากัด
๕๑,๗๐๐.๐๐ นายอภิชาต บัวหลวง
๖๒๐.๐๐ สามารถบล๊อค

๒๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๖๐/๐๐๔๕ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑

๓๘,๓๕๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

เงินยืมทดรอง
PO๕๖/๐๐๐๔ ลว.๒ ก.พ. ๖๑
เงินยืมทดรอง

๖๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เงินยืมทดรอง

NO

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

๒๗ จัดซื้ออาหารเช้าและเครื่องดื่ม เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๒๘ จัดซื้ออะไหล่ใบพัดปัม๊ สูบน้าประจารถบรรทุกน้า ทะเบียน
๘๒-๕๕๒๕ ชม.

๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๖,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๒๙ จัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์แถลงข่าววันตรุษจีนและ
วาเลนไทน์

๓๘,๐๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

๓๐ จัดซื้อวัสดุสานักงานและจัดจ้างทาเอกสารการอบรม
หลักสูตร ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑

๑๗,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

๓๑ จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพือ่ ช่วยปฏิบตั ิงานบัญชี
๓๒ จัดซื้อ - จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันตรุษจีน
(ประชาสัมพันธ์)
๓๓ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถานที่และ
อานวยความสะดวกในพืน้ ที่การจัดงาน “กีฬาเทคนิค
การแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์” ครั้งที่ ๒๑

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ัดซื้อ/จ้าง

เฉพาะเจาะจง

๑๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
๙,๔๖๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซื้อ/จ้าง
๑๕,๕๐๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส

-

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป
๓,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
ยืมเงินทดรอง
PO๒๓/๐๐๑๘ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๑

บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
นางสาวบุฟผา มะโนวงค์

๒๕,๖๘๐ บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
๑๑,๗๕๐ นางสาวบุฟผา มะโนวงค์

๒๕,๖๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๑,๗๕๐

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จากัด
ร้านกัญชพรเครื่องเขียนและสินค้าเบ็ดเตล็ด

๑,๖๘๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จากัด
๑๐,๐๐๐ ร้านกัญชพรเครื่องเขียนและสินค้าเบ็ดเตล็ด

๑,๖๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๐,๐๐๐

PO๕๖/๐๐๐๕ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๑
PO๕๖/๐๐๐๖ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๑

๑๑๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๙,๔๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PDA ๓๙/๒๕๖๑ ลว. ๑๓ กพ .๖๑
ยืมเงินทดรอง

นางสาวมัลลิกา ฟูคา
-

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๓๔ จ้างตรวจประเมินเบือ้ งต้นโครงการเตรียมความพร้อมเพือ่
ประเมินมาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม)

๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือ่ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

๓๕ จัดซื้อสะเก็น
๓๖ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ (ปากกาสลักลายโลหะ หนังสัตว์
หินแก้ว)

๗,๒๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรถนอมโลหะกิจ
บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จากัด

๓๗ จัดซื้อ - จัดจ้างเอกสารประกอบการฝึกอบรม ป้ายไวนิล
โครงการ และป้ายผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคคล)

๕๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

ร้านถ่ายเอกสาร พีเค ก๊อปปี้
บจก.สุนทรฟิล์ม
บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์

๓๘ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่า โซน Predator Safari
๓๙ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถานที่และ
อานวยความสะดวกในพืน้ ที่การจัดเสวนาหัวข้อ "การ
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในชุมชน"

๘๕,๓๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๔๐ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถานที่และ
อานวยความสะดวกในพืน้ ที่การจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๔๑ จัดซื้ออาหารสาหรับจัดทา Feeding ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑

๖๕,๗๒๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๔๒ เช่าโฮสติ้งเว็บไซต์ Pinkanakorn.or.th ของ สพค.

๑๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

๑๑๒,๕๐๐.๐๐ นางสาวมัลลิกา ฟูคา
๔,๒๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์

-

PO๔๑/๐๐๒๘ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑
เงินยืมทดลอง

๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๖๐/๐๐๕๐ ลว.๑๔ กพ. ๖๑

๗๘,๗๕๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๖๐/๐๐๕๓ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑

๔,๕๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๓๓/๐๐๔๕ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๑
PO๓๓/๐๐๔๗ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๑

๓,ุ๖๐๐ ร้านถ่ายเอกสาร พีเค ก๊อปปี้
๔๔,๙๗๒.๑๐ บจก.สุนทรฟิล์ม
๗๕๐ บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
๓,๐๐๐

๓,ุ๖๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๔๔,๙๗๒.๑๐
๗๕๐
๓,๐๐๐

ยืมเงินทดรอง
ยืมเงินทดรอง
PO๕๖/๐๐๐๗ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑
ยืมเงินทดรอง

๘๕,๓๐๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
๘,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๘๕,๓๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๒๔/๐๐๐๘ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๑
PO๖๐/๐๐๕๒ ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๑

๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๖๐/๐๐๕๔ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๑

๖๕,๗๒๐.๐๐ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๖๕,๗๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๘/๐๐๗๘ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๑

๑๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

๑๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๔๑/๐๐๓๐ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๑

๗๘,๗๕๒.๐๐ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือ่ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ
๔,๕๙๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรถนอมโลหะกิจ
๑,๗๕๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จากัด

๘,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์

NO

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๔๓ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถานที่และ
อานวยความสะดวกในพืน้ ที่การจัดงาน “ล่นโตยกั๋น สร้างฝัน
หือ้ ดวงต๋า ครั้งที่ ๑” (๑st Eye CMU run for sight)
๔๔ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
๔๕ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าบริเวณลานจอดรถที่ ๑

๔๖ จัดซื้อเบเกอรี่, อาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๒/๖๑
๔๗ จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พร้อมไดคัท (ประชาสัมพันธ์)
๔๘ จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์งานบ้านงานครัว (บ้านพัก)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

๗๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
เฉพาะเจาะจง
๔๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

๙๐,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๔๐,๔๖๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ัดซื้อ/จ้าง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สิงห์ไพร การ์เด้นท์

นายวัฒนศิลป์ นันตากาศ
หจก.ส.ชลิน การช่าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น
บริษัท แอลอีดี ดีไซน์ จากัด
บจก.อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
หจก.เชียงฮงเครื่องครัว

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซื้อ/จ้าง
๘,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์

๗๗,๐๐๐.๐๐ นายวัฒนศิลป์ นันตากาศ
๔๑๕,๐๐๐.๐๐ หจก.ส.ชลิน การช่าง
๔๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๑๖,๙๔๔.๐๐
๙๐,๘๐๐.๐๐ บจก.อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
๒๕,๖๘๐.๐๐ บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
๒๕,๒๔๐ บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
๕,๗๒๐ หจก.เชียงฮงเครื่องครัว

๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

๗๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๔๑๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
PO๖๐/๐๐๕๕ ลว.๒๘ กพ. ๖๑

PDA ๔๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ กพ .๖๑
CNS ๑๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ ก.พ. ๖๑

๙๐,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๕,๖๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๕,๒๔๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕,๗๒๐

PO๕๘/๐๐๗๗ ลว. ๒๓ ก.พ. ๖๑
PO๔๑/๐๐๒๘ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑
PO๑๗/๐๐๐๗ ลว. ๕ ก.พ.๖๑
PO๑๗/๐๐๐๘ ลว. ๕ ก.พ.๖๑

๑๑๖,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

HAL ๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๒ กพ .๖๑

๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๒๕/๐๐๐๖ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑

๔๙ จ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เทค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย

๕๐ จัดซื้อสารกรองถังกรองกายภาพ จานวน ๓ รายการ

๒๕๕,๐๐๐.๐๐

๒๓๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

เพียววอเตอร์
สยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์
นอร์ทเทิร์นเอกซ์โพเรชั่น

๕๑ จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์หมูปลอมและเครื่องชาร์ต
๕๒ จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมเมนเบรกเกอร์ไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ ๗ ชุด

๑,๐๔๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
เฉพาะเจาะจง
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้านนิวพรีเมียร์
บริษัท เค. ที. เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซันไลท์ติ้ง ๕๕๙
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ที ทราฟฟิค
บริษัท วี เอ อาร์ เอส จากัด
หจก.นิวเคลียร์ ซัพพลาย

๑,๐๔๐.๐๐ ร้านนิวพรีเมียร์
๓๓๙,๑๙๐.๐๐ บริษัท เค. ที. เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด
๓๕๕,๐๐๐.๐๐
๔๒๗,๐๐๐.๐๐
๔๖๗,๖๐๐.๐๐
๔๑๘,๗๕๓.๐๐

๑,๐๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๓๓๙,๑๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เงินยืม C-๐๙๗ ลว.๗ กพ. ๖๑
HAL ๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ กพ .๖๑

๕๓ จัดซื้อ วัสดุสานักงาน ของสานักบริการงานกลาง จานวน ๓๔
รายการ

๑๒๕,๕๗๕.๐๐

๑๑๖,๔๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัทเด่นชัยเทค จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่มานะพานิช
บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จากัด

๑๐๗,๓๘๐.๐๐ บริษัทเด่นชัยเทค จากัด
๑๐๙,๔๔๒.๐๐
๑๒๑,๕๘๗.๐๐

๑๐๗,๓๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๑๔/๐๐๐๖ ลว. ๙ ก.พ. ๖๑

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๕๔ จ้างบริการดูแลระบบปรับอากาศ

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

จัดซื้ออาหารสด, อาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๕/๖๑
จัดซื้อเบเกอรี่, อาหารกึ่งสาเร็จรูป ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบง)
จัดซื้อธงชาติไทย ธงประจาพระองค์และธงอาเซียน
(ปฏิบตั ิการ)

๕๙ จัดซื้ออาหารสาหรับจัดทา Feeding ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๑

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่อเี ลคทริค ๑๙๙๙
บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

๑๑๖,๖๐๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เทค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

๑๐๘,๐๐๐ เพียววอเตอร์
๑๑๘,๕๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่อเี ลคทริค ๑๙๙๙
๑,๘๐๕,๐๐๐.๐๐

๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

HAL ๓๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๑ ก.พ. ๖๑

๙๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๘๗,๗๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๑๖,๐๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๗๗,๙๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท
ร้านหมึกจีนธุรกิจ

๙๘,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
๘๗,๗๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จากัด
๑๓,๙๔๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท
๕๔,๓๐๐.๐๐ ร้านหมึกจีนธุรกิจ

๙๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๘๗,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๓,๙๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๕๔,๓๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๘/๐๐๕๘ ลว. ๑๒ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๕๖ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑
PO๑๑/๐๐๐๘ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑
PO๑๕/๐๐๐๗ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑

๔๓,๖๘๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๔๓,๓๕๐.๐๐ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์

๔๓,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๕๘/๐๐๕๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๖๑

NO

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธจี ัดซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

๖๐ จัดซื้อเครื่องทาป๊อปคอร์น, เตาย่างไส้กรอก,ตู้อุ่นซาลาเปา

๑๐๕,๐๐๐.๐๐

๗๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท
บริษัท เรฟเซนส์ จากัด

๖๑ จ้างซ่อมแซมบัวรอบฐานปูนและจัดทาบัวหัวเสาครอบโคมไฟ
รอบวงเวียนช้างพร้อมทาสี

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค พัฒนาการและบริการ

๖๒ จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายปี แนะนาศูนย์ประชุมฯ
๖๓ จัดซื้อสายฉีดชาระ ชุดฝารองนั่งชักโครก
๖๔ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน งานฝึกและแสดงสัตว์ จานวน ๓
รายการ

๘๕,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๒๙,๘๗๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๔๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชัน จากัด
บริษัท อาไพการเกษตร จากัด
บริษัท นิยมพานิช จากัด
บริษัท มนตรีวอเตอร์ปมั๊ จากัด

๖๕ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ จานวน ๔ รายการ (จัดการสัตว์)

๒๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหพานิชย์ เชียงใหม่ จากัด
บริษัท นิยมพานิช จากัด
บริษัท ไอซ์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (สานักงาน
ใหญ่)

๖๖ จ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางตรวจการบริเวณแนวรั้ว
และภายในพืน้ ที่สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด่นชัยเทค จากัด
บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

๖๗ จัดซื้อวัสดุอะไหล่ แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ของ
จอภาพ LED

๒๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส เทค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย

๖๘ จัดซื้อหมึกพิมพ์ สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จานวน ๙
รายการ
๖๙ จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จานวน ๑ รายการ (จัดการสัตว์)
๗๐ จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก๊สโซฮอล์
๗๑ จัดซื้อแบตเตอรี่สาหรับยานพาหนะ จานวน ๔๓ คัน

๗๒ จัดซื้อสายพาน (อะไหล่เครื่องจ่ายลมเย็น ระบบปรับอากาศ)
(ศูนย์ประชุม)
๗๓ จ้างปรับปรุงถนนเส้นทางเดินรถและจุดพักรถพ่วง

๑๑๓,๐๐๐.๐๐

๙๓,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

๑,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง
๓๖๒,๐๐๐.๐๐
๒๕๑,๖๕๐.๐๐

๓๓๙,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
๒๑๐,๑๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง

๓๑,๐๖๕.๐๐ ไม่มีราคากลาง
294,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

283,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เด่นชัยเทค จากัด
บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์
กิม อิเลคทริค
หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่ เอ็ม ยู ไอ ไพศาล
หจก.ส.ชลิน การช่าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น
ชนกคอนสตรัคชั่น
บริษัท แอลอีดี ดีไซน์ จากัด

ผู้ได้รบั คัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซื้อ/จ้าง
๒๙๐๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท
๒๕,๕๗๓ บริษัท เรฟเซนส์ จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

๒๙๐๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๕,๕๗๓

PO๕๘/๐๐๖๕ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑
PO๕๘/๐๐๖๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑

๙๗,๖๐๐.๐๐ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค พัฒนาการและบริการ

๙๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๒๒/๐๐๐๔ ลว. ๑๕ ก.พ. ๖๑

๘๕,๖๐๐.๐๐ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชัน จากัด
๒๙,๐๘๕.๐๐ บริษัท อาไพการเกษตร จากัด
๔,๗๙๐ บริษัท นิยมพานิช จากัด
๒๔,๒๐๐ บริษัท มนตรีวอเตอร์ปมั๊ จากัด

๘๕,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๙,๐๘๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๔,๗๙๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๒๔,๒๐๐

PO๔๑/๐๐๒๙ ลว.๑๒ ก.พ. ๖๑
PO ๖๐/๐๐๔๘ ลว. ๘ ก.พ. ๖๑
PO๓๓/๐๐๔๒ ลว.๑๔ ก.พ. ๖๑
PO๓๓/๐๐๔๓ ลว.๑๔ ก.พ. ๖๑

๕,๓๘๐ บริษัท สหพานิชย์ เชียงใหม่ จากัด
๗๖๙ บริษัท นิยมพานิช จากัด
๑๖,๘๐๐ บริษัท ไอซ์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
๙๓,๕๕๐ นายสมบูรณ์ ทุ่งปันคา
๙๖,๕๐๐.๐๐
๑๑๖,๖๐๐.๐๐ บริษัท เดอะ ฟิวชั่น มีเดีย จากัด
93,550 บริษัท เด่นชัยเทค จากัด
96,500.00
๑,๑๙๐.๐๐ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
๓๔๐,๑๒๐.๐๐ หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์
๒๐๐,๕๐๐ กิม อิเลคทริค
๒๐๒,๔๒๘ หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
๒๓,๘๑๗.๑๓ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่ เอ็ม ยู ไอ ไพศาล
๒๗๓,๐๐๐.๐๐ หจก.ส.ชลิน การช่าง
๒๗๔,๔๐๐.๐๐
๒๗๙,๐๐๐.๐๐
๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๕,๓๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๗๖๙
๑๖,๘๐๐

PO๓๓/๐๐๔๐ ลว.๙ ก.พ. ๖๑
PO๓๓/๐๐๔๑ ลว.๙ ก.พ. ๖๑
เงินยืมทดรอง C-๑๒๒ ลว.๒๘ก.พ. ๖๑

๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๑๕/๐๐๐๙ ลว. ๒๖ ก.พ. ๖๑

๒๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๖๐/๐๐๔๗ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑

๙๓,๕๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO๓๓/๐๐๓๙ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑

๑,๑๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๓๔๐,๑๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๑๓๘,๗๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
๖๐,๓๖๔

PO๓๓/๐๐๓๘ ลว. ๕ ก.พ. ๖๑
PO๑๕/๐๐๐๘ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑
PO๒๓/๐๐๑๙ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๑
PO๒๓/๐๐๒๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๑

๒๓,๘๑๗.๑๓ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO ๖๐/๐๐๔๙ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๑

๒๗๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

CNS ๑๓๘/๒๕๖๑ ลว. ๒ กพ. ๖๑

