สรุปผลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

NO

๑
๒
๓
๔
๕
๖

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์สำนักงำน (ม้ำนัง่ สำหรับลูกค้ำ)
จำนวน ๑ รำยกำร

วงเงินงบประมาณ

๔๘๐,๐๐๐.๐๐

ราคากลาง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ัดซือ้ /จ้าง

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ ครั้งที่ ๔/๖๑
จัดซื้ออำหำรกึง่ สำเร็จรูป ครั้งที่ ๓/๖๑
จ้ำงประกำศรับสมัครผู้อำนวยกำรผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์

๔๔,๙๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๓๒,๔๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๖๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

จัดซื้ออำหำรเช้ำและเครื่องดื่มเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๑
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ Honda Wave
จำนวน ๑๙ คัน

๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๒๕,๘๓๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

จัดซื้อ - จ้ำงตรวจซ่อม,เปลี่ยนอะไหล่ยำนพำหนะ
จำนวน ๙ คัน

๖๔,๒๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

๗

ศักดิ์สิทธิ์อลั ลอยเชียงใหม่

ผูไ้ ด้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง

๔๔๕,๑๒๐.๐๐ ศักดิ์สิทธิ์อลั ลอยเชียงใหม่

เชียงใหม่ศุภโชค
บจก.สหพัฒนพิบูล (มหำชน)
บจก.มัลติมีเดียกรุ๊ป (มหำชน)
บจก.สี่พระยำกำรพิมพ์

๑๗,๒๗๕.๐๐ เชียงใหม่ศุภโชค
๓๒,๑๔๒.๘๐ บจก.สหพัฒนพิบูล (มหำชน)
๓๔,๐๙๐.๒๐ บจก.มัลติมีเดียกรุ๊ป (มหำชน)
๒๐,๕๔๔.๐๐ บจก.สี่พระยำกำรพิมพ์
-

หจก. สำยเหนือคำร์เซอร์วสิ
หจก.เชียงใหม่วฒ
ั นำออโตไบค์
หจก.สำยเหนือคำร์เซอร์วสิ
หจก.สุริวงศ์กลกำร
ตะวันไดนำโม

๑๐,๖๘๒ หจก. สำยเหนือคำร์เซอร์วสิ
๑๐,๔๒๐ หจก.เชียงใหม่วฒ
ั นำออโตไบค์

-

๑๕,๐๑๐ หจก.สำยเหนือคำร์เซอร์วสิ
๒๐,๔๒๖.๓๐
๒๕,๓๐๐ หจก.สุริวงศ์กลกำร

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

๔๔๕,๑๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๓๓/๐๐๖๙ ลว. ๑๘ พ.ค. ๖๑

๑๗,๒๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๓๒,๑๔๒.๘๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๓๔,๐๙๐.๒๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒๐,๕๔๔.๐๐

PO๕๘/๐๑๓๒ ลว. ๑๑ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๗ ลว.๑๖ พ.ค. ๖๑
PO๕๖/๐๐๑๐ ลว. ๔ พ.ค. ๖๑
PO๕๖/๐๐๑๑ ลว. ๔ พ.ค. ๖๑

๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๑๐,๖๘๒ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๑๐,๔๒๐

ยืมเงินทดรอง
PO๒๓/๐๐๓๓ ลว.๒๒ พ.ค. ๖๑
PO๒๓/๐๐๓๔ ลว.๒๒ พ.ค. ๖๑

๑๕,๐๑๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒๐,๔๒๖.๓๐

ตะวันไดนำโม

๒๕,๓๐๐

PO๒๓/๐๐๓๕,PO๒๓/๐๐๓๖ ลว.๓๐
พ.ค. ๖๑
PO๒๓/๐๐๓๗,PO๒๓/๐๐๓๘ ลว.๓๐
พ.ค. ๖๑
PO๓๙/๐๐๓๙ ลว.๓๐ พ.ค. ๖๑

๕๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

นำงฐิตำรีย์ หลิ่มไพศำล
หจก.เชียงใหม่กำ๊ ซและอุปกรณ์

๕๔,๐๐๐.๐๐ นำงฐิตำรีย์ หลิ่มไพศำล
๓,๙๕๙.๐๐ หจก.เชียงใหม่กำ๊ ซและอุปกรณ์
-

๕๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๓๙๕๙ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๓,๐๐๐

PO๒๕/ ๐๐๑๒ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๙ ลว.๒๑ พ.ค. ๖๑
ยืมเงินทดรอง

๑๐ จัดซื้อไอศกรีมเอเต้ ete ครั้งที่ ๔/๖๑
๑๑ จัดซื้ออำหำรสด,อำหำรกึง่ สำเร็จรูป ครั้งที่ ๑๑/๖๑
๑๒ จัดซือ้ ไส้กรอก ครั้งที่ ๒/๖๑
๑๓ จัดซื้อน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร ครั้งที่ ๔/๖๑
๑๔ จัดซื้อน้ำดื่มตรำไนท์ซำฟำรี ครั้งที่ ๖/๖๑
จัดซื้อกระดำษถ่ำยเอกสำร และเทปพิมพ์สำหรับเครื่อง
๑๕
ทำฉลำก

๘๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๙๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บริษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษทั อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จำกัด
บจก.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) (มหำชน)

๗๙,๗๙๗.๓๙ บริษทั เพอร์เฟค คอมพำเนียน กรุ๊ป จำกัด
๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษทั อินเทกริตี้ ครีเอชั่น จำกัด
๖๖,๔๐๐.๐๐ บจก.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) (มหำชน)

๗๙,๗๙๗.๓๙ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๖๖,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๓๑ ลว. ๑๑ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๖ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๘ ลว.๒๑ พ.ค. ๖๑

๒๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๕๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๘๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน วะสีนนท์
บจก.เพียวเมำน์เทน
บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด

๒๗,๐๐๐.๐๐ ร้ำน วะสีนนท์
๕๐,๐๐๐.๐๐ บจก.เพียวเมำน์เทน
๗๖,๓๕๐.๐๐ บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด

๒๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๗๖,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๔๐ ลว.๒๑ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๐ ลว.๑๑ พ.ค. ๖๑
PO๑๔/๐๐๐๗ ลว.๒๓ พ.ค. ๖๑

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

จ้ำงทำตรำยำงทะเบียนรับพัสดุ
จัดซื้ออำหำรเช้ำและเครื่องดื่มเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๑
จ้ำงเหมำบุคลลช่วยปฏิบัติงำนกำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
จ้ำงทำเครื่องมือส่งเสริมกำรขำย Sale Kit

๖๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๖๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๔๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

สำมำรถบล๊อค
นำงสำวกันตินันท์ พูลรักษำ
บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด

๓๐๐ สำมำรถบล๊อค
๖๕,๕๐๐.๐๐ นำงสำวกันตินันท์ พูลรักษำ
๔๒,๐๐๐.๐๐ บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด

๓๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๖๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๔๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

ยืมเงินทดรอง
ยืมเงินทดรอง
PDA ๔๕/๖๑ ลว. ๑๘ พค .๖๑
PO๔๒/๐๐๑๕ ลว.๒๓ พ.ค. ๖๑

๒๐

จ้ำงเหมำเพือ่ ปฏิบัติงำนรับจอง ฝ่ำยขำยและวิจยั
กำรตลำด

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

ไฉพำะเจำะจง

นำยศุภกร ใจเรือน

๖๐,๐๐๐.๐๐ นำยศุภกร ใจเรือน

๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พค .๖๑

๑,๒๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

บริษทั เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จำกัด

๘
๙

จ้ำงสูบสิ่งปฏิกลู
จัดซื้อเนือ้ ก๊ำซหุงต้ม ครั้งที่ ๓/๖๑

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

๒๑ จัดซื้อฝำครอบลูกบิดพร้อมกุญแจ

-

๑,๐๙๐.๐๐ บริษทั เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์ จำกัด

-

๑,๐๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๑๔/๐๐๐๘ ลว.๒๕ พ.ค. ๖๑

จัดซื้ออำหำรสำหรับจัดทำ Feeding ระหว่ำง วันที่ ๑ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑

๖๙,๑๕๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

วิสำหกิจชุมชุมกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์

๖๘,๗๐๐.๐๐ วิสำหกิจชุมชุมกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์

๖๘,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๔๑ ลว.๒๔ พ.ค. ๖๑

๒๓ จัดซื้อออกซิเจน จำนวน ๔ รำยกำร
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบำรุงรักษำระบบ
๒๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพืน้ ทีส่ ำนักงำนเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

๒,๔๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

หจก.เชียงใหม่กำ๊ ซและอุปกรณ์
บริษทั ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

๑,๔๐๑.๗๐ หจก.เชียงใหม่กำ๊ ซและอุปกรณ์
๙๐,๐๐๐.๐๐ บริษทั ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

๑,๔๐๑.๗๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๓๑/๐๐๒๐ ลว.๒๘ พ.ค. ๖๑
CNS ๒๕๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ พค .๖๑

จ้ำงซ่อมแซมตู้นิรภัย หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์ PDA ๕๘-๐๓๐๔-๐๑๕-๐๕-๐๐๐๑

๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมยุลำ ทัศมี

๑,๖๘๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

สำมำรถบล็อค

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

นส.โสรยำ ขวำนทอง

๓๐,๐๐๐.๐๐ นส.โสรยำ ขวำนทอง

๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๑๓/๐๐๑๔ ลว.๓๑ พ.ค. ๖๑

๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

บจก.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย

๒๔,๐๗๕.๐๐ บจก.สุเทพกำรพิมพ์ แอนด์ มีเดีย

๒๔,๐๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๔๑/๐๐๔๕ ลว.๓๑ พ.ค. ๖๑

๒๙ จัดซื้อเช็คต่อเนือ่ ง ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
จ้ำงทำป้ำยไวนิล (หน้ำ-หลัง) พร้อมโครงเหล็ก และ
๓๐
งำนติดตั้ง ณ สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่

๓๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๑๐,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บจก.จันวำณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง
หจก.เชียงใหม่กรำฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

๓๕,๓๑๐.๐๐ บจก.จันวำณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง
๑๐,๕๐๐.๐๐ หจก.เชียงใหม่กรำฟฟิค แอนด์ ดีไซน์

๓๕,๓๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๑๐,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๑๒/๐๐๐๔ ลว.๓๐ พ.ค. ๖๑
PO๔๑/๐๐๔๓ ลว. ๒๕ พ.ค. ๖๑

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพือ่ ช่วยจัดเตรียมสถำนทีแ่ ละ
อำนวยควำมสะดวกในพืน้ ทีก่ ำรจัดงำนมหกรรม
๓๑ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

สิงห์ไพร กำร์เด้นท์

๕๐,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร กำร์เด้นท์

๕๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๖๐/๐๐๘๘ ลว.๓๐ พ.ค. ๖๑

๓๒ จ้ำงผลิตพวงกุญแจยิงเลเซอร์
จ้ำงตรวจซ่อมและเปลี่ยนสำยไฟต่อพ่วงแบตเตอรี่รถ
๓๓
กอล์ฟไฟฟ้ำ

๒,๔๓๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๓,๑๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธัญญรัตน์ ทิพยโอภำพร
บจก.บียอนด์ กรีน

๒,๔๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒,๙๒๗.๕๒ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๒๙ ลว. ๙ พ.ค. ๖๑
ยืมเงินทดรอง

๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO ๖๐/๐๐๘๓ .ลว. ๒ พ.ค. ๖๑
PDA ๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ พค .๖๑
PDA ๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ พค .๖๑

๒๘

จ้ำงพิมพ์ใบปลิวประชำสัมพันธ์กจิ กรรมเชียงใหม่ไนท์
ซำฟำรี

๓๔ จ้ำงซักผ้ำปูโต๊ะและผ้ำคลุมเก้ำอี้ (ศูนย์ประชุม)
จัดซื้อ หมึกพิมพ์ ของสำนักบริหำรงำนกลำง จำนวน
๓๕ ๒๘ รำยกำร
๓๖ จัดซื้อกระจกนิรภัยใส จำนวน ๑ แผ่น
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และครุภณ
ั ฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์ (สำรสนเทศ)
๓๗

วิธจี ัดซือ้ /จ้าง

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
เฉพำะเจำะจง
๑,๒๔๖,๐๕๐.๐๐
๑,๒๐๑,๔๘๕.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๑๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๘๘๘,๕๐๐.๐๐

เฉพำะเจำะจง

๘๘๐,๘๘๖.๑๔ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

นำงสมร ก๋องมูล
บริษทั ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด
ร้ำนเอรำวัณอลูมินมั่
บริษทั รีเทล บิซิเนส เซอร์วสิ ส์ จำกัด

๑,๕๐๐ นำงสำวมยุลำ ทัศมี
๑,๖๘๐.๐๐ สำมำรถบล็อค

๒,๔๓๐.๐๐ นำงสำวธัญญรัตน์ ทิพยโอภำพร
๒,๙๒๗.๕๒ บจก.บียอนด์ กรีน
๕,๐๐๐.๐๐ นำงสมร ก๋องมูล
๑,๑๗๐,๗๘๕.๐๐ บริษทั ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
๑,๒๑๒,๒๙๗.๐๐ บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด
๑๐,๙๑๔.๐๐ ร้ำนเอรำวัณอลูมินมั่
๗๒๒,๓๕๗.๐๐ บริษทั รีเทล บิซิเนส เซอร์วสิ ส์ จำกัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

๒๒

๒๖ จ้ำงทำตรำยำง (กำรเงิน)
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก เพือ่ ช่วยปฏิบัติงำนบัญชีใน
๒๗
กำรจัดเก็บเอกสำร จำนวน ๑ อัตรำ

ราคากลาง

ผูไ้ ด้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

๒๕

วงเงินงบประมาณ

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

NO

๑,๕๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

ยืมเงินทดรอง

๑,๖๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

ยืมเงินทดรอง

1,012,325.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
149,618.00
๑๐,๙๑๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๗๒๒,๓๕๗.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๓๓/๐๐๖๗ ลว. ๑ พ.ค. ๖๑
CNS ๒๕๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ พค .๖๑

NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร และสำนักงำน
๓๘ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อปุ กรณ์ทำงห้องปฏิบัติกำร จำนวน ๙
รำยกำร
๓๙
จ้ำงซ่อมสถำนีไฟฟ้ำย่อยที่ ๗ น้ำพุดนตรี

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธจี ัดซือ้ /จ้าง

๙๖๐,๐๐๐.๐๐

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

2,095,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๗๕๐,๖๔๒.๐๐

๗๕๐,๖๔๒.๐๐ คัดเลือก

๔๐
จ้ำงขยำยห้องผ่ำซำกสัตว์ใหญ่

จ้ำงก่อสร้ำงโรงพ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค

บริษทั คอมพิวเตอร์ยูเนีย่ น จำกัด
บริษทั วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั ทีเคซีซี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษทั เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั กิบไทย จำกัด
บริษทั ไบโอดีไซน์ จำกัด
บริษทั สห เชียงใหม่อเิ ล็คทริก จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอ็น ที เอ็น เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป
เอ็นจิเนียริ่ง

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๙๖๐,๐๐๐.๐๐

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั คอมพิวเตอร์ยูเนีย่ น จำกัด
บริษทั วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั ทีเคซีซี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษทั เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ผำปูนวิศวกรรม
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เค พัฒนำกำรและบริกำร

๔๑

จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยสำนักงำนพัฒนำพิงคนคร และสำนักงำน
๔๒ เชียงใหม่ไนท์ซำฟำรี

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

๔๓

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด อิศวภำ เอ็นจิเนีย
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เรืองรอง กำรก่อสร้ำง (๒๐๐๙)
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ว.โตยะบุตร
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ธำดำนครเอ็นจิเนียริ่ง
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด นทีพำยัพทิศ

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน ของศูนย์ประชุมฯ

๙๖,๖๒๕.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

บจก.เด่นชัยเทค
หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช
หจก. ส. เบสท์พลำสติก
บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์

จัดซื้อหมึกพิมพ์ (ศปช.)

๙๐,๘๗๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด
บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี

๔๖ จัดซื้อหูฟงั แบบครอบ (สบง)
จัดซื้ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
๔๗

๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

บริษทั ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

หจก.มำสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วสิ
(๒๐๑๔)

๔๔

๔๕

ผูไ้ ด้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง
๙๓๙,๐๐๐.๐๐ บริษทั เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด
๙๑๐๐๐๐
๙๕๐,๐๐๐
๕๗๖๐๐๐

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ พค .๖๑

๒,๐๙๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ พค .๖๑

๗๓๖๖๔๒ บริษทั สห เชียงใหม่อเิ ล็คทริก จำกัด
๗๔๘,๕๐๐.๐๐

๗๓๖,๖๔๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ พค .๖๑

๔,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด อิศวภำ เอ็นจิเนีย

๔,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ พค .๖๑

๕๗๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ พค .๖๑

๓๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

CNS ๒๕๑/๖๑ ลว. ๒ พค .๖๑

๕,๒๔๕ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๕,๗๐๖
๑๘,๒๙๗
๖๐,๖๖๕.๒๐

PO๖๐/๐๐๘๔ ลว. ๑๐ พค .๖๑
PO๖๐/๐๐๘๕ ลว. ๑๐ พค .๖๑
PO๖๐/๐๐๘๖ ลว. ๑๐ พค .๖๑
PO๖๐/๐๐๘๗ ลว. ๑๐ พค .๖๑

๒๐๙๑๕๐๐ บริษทั กิบไทย จำกัด
๒๔๘,๘๐๐

๙๓๙,๐๐๐ บริษทั เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด
๙๑๐,๐๐๐
๙๕๓,๐๐๐
๕๗๖,๐๐๐
๓๘๑,๐๐๐ ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ผำปูนวิศวกรรม
๓๙๔,๕๐๐.๐๐
๕,๒๔๕ บจก.เด่นชัยเทค
๕,๗๐๖ หจก.เชียงใหม่มำนะพำนิช
๑๘,๒๙๗ หจก. ส. เบสท์พลำสติก
๖๐,๖๖๕.๒๐ บจก.เชียงใหม่ศึกษำภัณฑ์
๕๖,๕๑๕ บริษทั เด่นชัยเทค จำกัด
๒๕,๐๐๐ บจก.เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี
๔,๘๑๕.๐๐ บริษทั ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
๕๐,๗๑๘.๐๐ หจก.มำสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วสิ
(๒๐๑๔)

๕๖,๕๑๕ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒๕,๐๐๐

PO๖๐/๐๐๘๑ ลว. ๒ พค .๖๑
PO๖๐/๐๐๘๒ ลว. ๒ พค .๖๑

๔,๘๑๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๑๑/๐๐๑๑ ลว. ๓ พ.ค. ๖๑

๕๐,๗๑๘.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO ๑๙/๐๐๑๙ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๑

NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

จัดซื้อสิทธิกำรใช้งำน (License) อุปกรณ์ป้องกันและ
๔๘ รักษำควำมปลอดภัยในระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
(Firewall) ของศูนย์ประชุมฯ

วงเงินงบประมาณ
๘๐๐,๐๐๐.๐๐

ราคากลาง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

วิธจี ัดซือ้ /จ้าง

๗๔๔,๖๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษทั ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด
บริษทั แอดวำนซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั ไอสโตร์แลนด์ จำกัด

ผูไ้ ด้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ ัดซือ้ /จ้าง
๗๔๔๖๐๐ บริษทั ไอที แมนเนจเมนท์ จำกัด
๗๙๕,๘๖๖.๐๐
๗๙๙,๙๓๒.๐๐

เหตุผลทีค่ ัดเลือก โดยสังเขป
๗๔๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
PDA ๔๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ พค .๖๑

๔๙ จัดซื้อกระจกนิรภัยใส จำนวน ๑ แผ่น
๕๐ จัดซื้อเสื้อกันฝนแบบบำงคละสี ครั้งที่ ๑/๖๑
จัดซื้อ coco fresh น้ำมะพร้ำว, น้ำส้มคั้น ครั้งที่ ๖/๖๑
๕๑

๑๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๖๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอรำวัณอลูมินมั่
บจก.อำไพกำรเกษตร
นำงสำวสุประวีณ์ กำบแก้ว

๑๐,๙๑๔.๐๐ ร้ำนเอรำวัณอลูมินมั่
๘,๕๐๐.๐๐ บจก.อำไพกำรเกษตร
๖๑,๐๐๐.๐๐ นำงสำวสุประวีณ์ กำบแก้ว

๑๐,๙๑๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๘,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๖๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๓๓/๐๐๖๗ ลว. ๑ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๓๕ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๒๘ ลว. ๓ พ.ค. ๖๑

๕๒ จัดซื้อเครื่องดื่มเบียร์ลีโอ ครั้งที่ ๒/๖๑
๕๓ จัดซื้อน้ำแข็ง ครั้งที่ ๖/๖๑
๕๔ จัดซื้อเมล็ดกำแฟ ครั้งที่ ๓/๖๑
จัดซื้อตะกร้ำตอกสำนจำหน่ำยอำหำรป้อนสัตว์ ครั้งที่
๕๕
๑/๖๑

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บจก.สิงห์พฒ
ั นำเชียงใหม่
นำงศรีวยั ทองปัน

๗๔,๔๐๐.๐๐ บจก.สิงห์พฒ
ั นำเชียงใหม่
๗,๐๐๐.๐๐ นำงศรีวยั ทองปัน

๗๔,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๒๖ ลว.๓ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๒๕ ๓ พ.ค. ๖๑

๒๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๘๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

นำยสุวรรณ เทโวขัติ
บริษทั แคนเมค เทรดดิ้ง จำกัด

๒๒,๕๐๐.๐๐ นำยสุวรรณ เทโวขัติ
๘๒,๕๐๐.๐๐ บริษทั แคนเมค เทรดดิ้ง จำกัด

๒๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๘๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๒๓ ลว. ๑ พ.ค. ๖๑
PO๕๘/๐๑๒๔ ลว. ๓ พ.ค. ๖๑

จัดซื้อแก้ว PLA BIO บรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๒/๖๑

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง

เชียงใหม่ ศุภโชค

๕๒,๘๐๐.๐๐ เชียงใหม่ ศุภโชค

๕๒,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๒๒ ลว. ๑ พ.ค. ๖๑

๕๗ จัดซื้อไอศครีมวอลล์ (ครั้งที่ ๖/๖๑)
จ้ำงลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ในนิตยสำรงำน Thailand
๕๘
Travel Mart Plus ๒๐๑๘

๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๒๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บจก.เวียงเจ็ดริน
บจก.เรดแมงโก้

๙๖,๗๔๕.๔๕ บจก.เวียงเจ็ดริน
๒๖,๗๕๐.๐๐ บจก.เรดแมงโก้

๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒๖,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๕๘/๐๑๒๗ ลว. ๓ พ.ค. ๖๑
PO๔๑/๐๐๓๙ ลว.๙ พ.ค. ๖๑

๕๙ จ้ำงทำป้ำย Standee board
จ้ำงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้แก่นักธุรกิจ
๖๐ หน่วยงำนรำชกำร สถำนกงสุล ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
และใกล้เคียง

๒๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด
บจก.เอส.พี.พับบิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด

๒๔,๐๐๐.๐๐ บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด
๒๖,๗๕๐.๐๐ บจก.เอส.พี.พับบิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด

๒๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๒๖,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๔๑/๐๐๔๐ ลว. ๙ พ.ค. ๖๑
PO๔๑/๐๐๔๒ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๑

๖๑ จ้ำงทำป้ำยไวนิล (ไวนิลหลังดำ) พร้อมงำนติดตั้ง
จัดซื้อเติมเคมีถังดับเพลิง ในพืน้ ทีส่ ำนักงำนเชียงใหม่
๖๒
ไนท์ซำฟำรี

๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง
๖๒,๐๓๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง

๕,๐๐๐ บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย
๖๑,๑๑๐.๐๐ หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง

๕,๐๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด
๖๑,๑๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนด

PO๔๑/๐๐๔๑ ลว. ๙ พ.ค. ๖๑
PO๑๕/๐๐๑๗ ลว. ๑๖ พ.ค. ๖๑

๕๖

