
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ จดัซ้ือกญุแจมาสเตอร์คีย์ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ ๑๓,๙๒๐.๐๐ บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ ๑๓,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๓/๐๐๐๒ ลว. ๒๐ พย ๖๐

๒ จดัซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงดิจติอล ๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๕,๕๘๐.๐๐ บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๕,๕๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๖๐/๐๐๑๔ ลว.  ๒๑ พ.ย. ๖๐

๓ จดัซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองแสกนเนอร์ ส้าหรับกระดาษ A๓) ๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.ชชิางประเทศไทย ๕๙,๘๐๐.๐๐ บจก.ชชิางประเทศไทย ๕๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๔/๐๐๐๓ ลว. ๒๑ พย ๖๐

๔ จดัซ้ือน้้าส้มควันไม้ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๓/๐๐๐๑ ลว. ๒๐ พย ๖๐

๕ จา้งเหมาบริการดูแลระบบไฟฟา้ก้าลัง MDB, BUS 
DUCT, SWITCH GEAR และหม้อแปลงไฟฟา้

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๖,๖๕๐.๐๐ ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั รวย แอนด์ รวย พรีเมี่ยม
 บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ้ากดั

บริษัท โกก ิเอน็จเินียร่ิง จ้ากดั

บริษัท เอลแมกซ์ จ้ากดั

๕๕๔,๒๖๐.๐๐ 
๕๖๑,๗๕๐.๐๐

๕๖๙,๐๐๐.๐๐ 

๕๔๐,๐๐๐

บริษัท เอลแมกซ์ จ้ากดั ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด HAL ๑๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พย.๖๐

๖ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใชใ้นงานซ่อมแซม (จดัการสัตว)์ ๑๒๕,๙๐๕.๐๐ ๑๐๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ
บริษัท มนตรีแมชชนิทูลส์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั แพรถนอมโลหะกจิ

บริษัท นพดลพานิช

บริษัท ภัทรวดีน้้าแพร่วัสดุ จ้ากดั

 บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั

๓๓,๒๐๐
๓๑,๘๒๐

๗๒,๒๖๐

๒๕,๕๔๐

๘๕,๕๗๐

๕๐๐

นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ
บริษัท มนตรีแมชชนิทูลส์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั แพรถนอมโลหะกจิ

บริษัท นพดลพานิช

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั

33,200.00
8,940.00

59,220.00
2,065.00

500

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๓/๐๐๐๓ ลว. ๒๒ พย ๖๐
PO๓๓/๐๐๐๔ ลว. ๒๒ พย ๖๐

PO๓๓/๐๐๐๕ ลว. ๒๒ พย ๖๐

PO๓๓/๐๐๐๖ ลว. ๒๒ พย ๖๐

๗ จดัซ้ืออาหารสด, อาหารกึ่งส้าเร็จรูป (คร้ังที่ ๓/๖๑) ๙๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๐ ลว. ๑๐ พ.ย. ๖๐

๘ จดัซ้ือเบเกอร่ี, อาหารกึ่งส้าเร็จรูป ๘๑,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๘๑,๖๐๐  บาท บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๘๑,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๒ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐

๙ จดัซ้ือ coco fresh น้้ามะพร้าว (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๒๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้ ๒๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้ ๒๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๘ ลว. ๑๐  พ.ย. ๖๐

๑๐ จดัซ้ือน้้าแขง็ (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๕๘/๐๐๓๑  ลว.  ๑๐ พ.ย. ๖๐

๑๑ จดัซ้ือปีกไกป่ิ้งหมักเสียบไม้ (คร้ังที่ ๓/๖๑) ๒๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าขา้ว ๒๕,๕๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าขา้ว ๒๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๕๘/๐๐๒๙ ลว. ๑๐ พ.ย. ๖๐

๑๒ จดัซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองท้าลายเอกสาร) (บัญช)ี ๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๗,๕๐๐.๐๐  บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๓/๐๐๑๓    ลว. ๒๑ พ.ย. ๖๐

๑๓ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ (อปุกรณ์เกบ็
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์แบบพกพา) (External Hard disk) 

(กฎหมาย)

๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัเชยีงใหม่มานะพานิช ๕,๗๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัเชยีงใหม่มานะพานิช ๕,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๐/๐๐๐๑  ลว. ๒๑  พ.ย. ๖๐

๑๔ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้า
ภายใน (พนักงานขาย)

๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็จนัทร์  กล่ินสุบรรณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวเพญ็จนัทร์  กล่ินสุบรรณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐

๑๕ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้า
ภายใน (พนักงานขาย)

๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลพรรณ  ไชยวงค์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอบุลพรรณ  ไชยวงค์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐

๑๖ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้า
ภายใน (พนักงานขาย)

๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวรพพีร  เลิศนวัตกรรม ๕๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวรพพีร  เลิศนวัตกรรม ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐

๑๗ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้า
ภายใน (พนักงานขาย)

๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ  ใจอารีย์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวธนวรรณ  ใจอารีย์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2560
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที่ ๑ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๑๘ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงาน
อเิล็กทรอนิกส์

๕๖,๒๔๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอทิธิพล  ไชยนา ๕๖,๒๔๐.๐๐ นายอทิธิพล  ไชยนา ๕๖,๒๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ พย.๖๐

๑๙ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว

๒๙๓,๗๐๐.๐๐ ๒๙๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกจิจา  ตานะ ๒๙๓,๗๐๐.๐๐ นายกจิจา  ตานะ ๒๙๓,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ พย.๖๐

๒๐ จดัซ้ือฟางแห้งอดัฟอ่น ๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  อ้าไพการเกษตร ๕๐,๐๐๐.๐๐  อ้าไพการเกษตร ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๓/๐๐๐๓ ลว. ๒๒ พย ๖๐

๒๑ จดัซ้ืออะไหล่ของเคร่ืองปรับอากาศ (ศูนยป์ระชมุ) ๘๔,๒๒๕.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่อเีลคทริค ๑๙๙๙ ๘๔,๒๒๕.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่อเีลคทริค ๑๙๙๙ ๘๔,๒๒๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๖๐/๐๐๑๒ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๒๒ จดัซ้ือยางรถยนต์ (รถลากพว่ง) ๑๙,๒๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๑๖,๕๐๐.๐๐  หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๑๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๒๓/๐๐๐๑ ลว. ๑๖ พ.ย.  ๖๐

๒๓ จา้งซ่อมอปุกรณ์วงจรเคร่ืองควบคุมระบบหมอกวง
เวียนชา้ง

๒๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (2014)

๒๗,๓๙๒.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (2014)

๒๗,๓๙๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๑๙/๐๐๐๓ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๒๔ จดัซ้ือเคร่ืองลอกท่อ (ศูนยป์ระชมุ) ๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บริษัท อาคารสินแมชชนิเนอร่ี จ้ากดั ๖๔,๙๓๐.๐๐  บริษัท อาคารสินแมชชนิเนอร่ี จ้ากดั ๖๔,๙๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๖๐/๐๐๑๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๒๕ จา้งซ่อม, เปล่ียนอปุกรณ์ SPEED CONTROL UNIT 
พร้อมวายร่ิงและติดต้ังให้กบัเคร่ืองก้าเนิดไฟฟา้สถานีที่
 ๕

๑๕๔,๕๐๐.๐๐ ๑๓๗,๔๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สห-เชยีงใหม่ อเิล็คทริคเทคโนโลย ีจ้ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เอน็ ที เอน็ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอน็จิ
เนียร่ิง

บริษัท ล้าแสง จ้ากดั

๑๓๗,๔๙๕
๑๔๘,๔๙๔.๖๐
๑๕๑,๒๔๔.๕๐

บริษัท สห-เชยีงใหม่ อเิล็คทริคเทคโนโลย ีจ้ากดั ๑๓๗,๔๙๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๒๔/๐๐๐๑  ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐

๒๖ จดัซ้ือยารักษาสัตว์ ๙๔,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั

บริษัท ยเูนี่ยน ซายน์ จ้ากดั

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั

๖,๙๐๐
๑๐๕๐๐

๓๐๐๐

๑๗๕๐๐

๓๔๖๒๐

บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั

บริษัท ยเูนี่ยน ซายน์ จ้ากดั

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั

๖,๙๐๐
๑๐๕๐๐

๓๐๐๐

๑๗๕๐๐

๓๔๖๒๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๑/๐๐๐๕  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐
PO๓๑/๐๐๐๖  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐

PO๓๑/๐๐๐๗  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐

PO๓๑/๐๐๐๘  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐

PO๓๑/๐๐๐๙  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐

๒๗ จดัซ้ืออาหารส้าหรับจดัท้า Feeding ระหว่างเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐

๖๙,๗๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๖,๖๕๐.๐๐ วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๖,๖๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๔  ลว.  ๒๓ พ.ย. ๖๐

๒๘ จดัซ้ือแกว้ PLA BIO บรรจภุัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม ๘๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง เชยีงใหม่ศุภโชค ๖๖,๙๐๐.๐๐ เชยีงใหม่ศุภโชค ๖๖,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๕๘/๐๐๔๔  ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๒๙ จดัซ้ือบรรจภุัณฑ์ใส่อาหารว่างยอ่ยสลายตามธรรมชาติ ๘๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง เชยีงใหม่ศุภโชค
บจก.ส.สมชายพลาสติก

๓๐,๘๐๐
๒๖,๕๐๐

เชยีงใหม่ศุภโชค
บจก.ส.สมชายพลาสติก

๓๐,๘๐๐
๒๖,๕๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๙  ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๐ 
PO๕๘/๐๐๔๐  ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๐

๓๐ จดัซ้ือน้้าแร่ออร่า (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ้ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ้ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๓ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๓๑ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๔๗,๓๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๓๒,๔๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๓๒,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๕๘/๐๐๓๗  ลว.  ๒๗ พ.ย. ๖๐

๓๒ จดัซ้ือเมล็ดกาแฟ (คร้ังที่ ๑/๖๑) ๑๑,๒๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ เทโวขติั ๑๑,๒๕๐.๐๐ นายสุวรรณ เทโวขติั ๑๑,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๕ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๐

๓๓ จา้งซ่อมเคร่ืองซักผ้า งานบ้านพกัจดัเล้ียงและกจิกรรม  ๑๘,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๑๘,๖๐๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๑๘,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO ๑๙/๐๐๐๔ ลว. ๒๐ พ.ย. ๖๐

๓๔ จดัซ้ืออาหารสัตว์ ประเภทอาหารส้าเร็จรูปและวัตถดิุบ
อาหารสัตว์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถงึ ๓๐ 

กนัยายน ๒๕๖๑

๒,๔๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๒๙,๒๕๖.๖๐ คัดเลือก บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั
บริษัท พเีอน็เอน็ บิสซิเนส กรุ๊ป จ้ากดั

 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั วิชยัฟาร์มการเกษตร

 ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั พรชยัอนิเตอร์เทรด
 บริษัท สุรินทร์วัฒนา อโกรโปรดักส์ จ้ากดั

๒,๔๑๓,๑๖๐.๐๐ บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั ๒,๔๑๓,๑๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๐/๒๕๖๑ ลว.  ๓๐ พ.ย. ๖๐

๓๕ จา้งตักตะไคร่น้้า บริเวณบ่อน้้าลานประติมากรรม
น้้าตกและบ่อน้้าลานประติมากรรม

๙๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพรการ์เด้นท์ ๙๘,๐๐๐.๐๐ สิงห์ไพรการ์เด้นท์ ๙๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO ๖๐/๐๐๑๕ ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๐

๓๖ จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  พกิลุ ๕๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุนิสา  พกิลุ ๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO ๖๐/๐๐๒๐ ลว.  ๓๐ พ.ย. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๓๗ จา้งซ่อมโคมไฟชดุการแสดงน้้าพดุนตรี ๔๗,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัมาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอ์
วิส (2014)

๔๗,๑๘๗.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดัมาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอว์ิส (2014)

๔๗,๑๘๗.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๑๙/๐๐๐๖    ลว.  ๒๙ พ.ย. ๖๐

๓๘ จดัซ้ือวัสดุส้านักงานแลจดัจา้งท้าเอกสารอบรมตาม
โครงการพฒันาบุคลากร หลักสูตรการจดัซ้ือจดัจา้ง

ภาครัฐ

๑๑,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ห้างหหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช
นางณัฐกา ไชยแดง

๑,๐๘๐
๖,๖๐๐

ห้างหหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช
นางณัฐกา ไชยแดง

๑,๐๘๐
๖,๖๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๕๖/๐๐๐๑ ลว.  ๑๔ พ.ย. ๖๐
PO ๕๖/๐๐๐๒ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐

๓๙ จา้งท้าตรายาง (บัญช)ี ๕๒๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สามารถบล็อค ๕๒๐.๐๐ สามารถบล็อค ๕๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด ยมืเงินทดรอง

๔๐ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ (เคร่ืองท้าลายเอกสาร) 
(สบง)

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหม่มานะพานิช ๔,๐๐๐.๐๐ หจก.เชยีงใหม่มานะพานิช ๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๑๑/๐๐๐๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐

๔๑ จา้งท้าป้ายไวนิล พร้อมติดต้ัง ๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๓ ลว. ๖ พ.ย. ๖๐

๔๒ จดัซ้ือหมึกพมิพ ์ส้านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี 
(จดัการสัตว)์

๙๖,๙๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๘๑,๙๑๐.๐๐ บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๘๑,๙๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๐๙ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๐

๔๓ จา้งขยายจดุจา่ยกระแสไฟฟา้ส้ารองอาคารลานนา ๙๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๙๗,๕๐๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๙๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๒๔/๐๐๐๒ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๔๔ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานที่และ
อ้านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดังาน Chiang Mai 

Gems & Jewelry Manufacturing Expo ๒๐๑๗ 

ร่วมกบั Bike Fair ๒๐๑๗

๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๖๐/๐๐๑๐ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐

๔๕ จา้งประชาสัมพนัธ์ในหนังสือพมิพท์้องถิ่นรายวัน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่รายวัน จ้ากดั
บริษัท ชายด์ ไทยนิวส์ จ้ากดั

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

บริษัท เชยีงใหม่รายวัน จ้ากดั
บริษัท ชายด์ ไทยนิวส์ จ้ากดั

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PDA ๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐
PDA ๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ พย.๖๐

๔๖ จา้งผลิตบรรจภุัณฑ์กระดาษใส่อาหารว่าง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านซี เอม็ กราฟกิ กรุ๊ป ๖๐,๐๐๐.๐๐ ร้านซี เอม็ กราฟกิ กรุ๊ป ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๕๘/๐๐๔๓  ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐

๔๗ จา้งซ่อมแซมตู้แชเ่ยน็และเตาอุ่นอาหาร ที่ติดต้ัง
บริเวณศูนยอ์าหาร อาคารศูนยป์ระชมุฯ

๒๗,๕๑๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชยีงใหม่ (1994) จ้ากดั ๒๔,๕๖๗.๒๐ บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชยีงใหม่ (1994) จ้ากดั ๒๔,๕๖๗.๒๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๖๐/๐๐๑๙ ลว.๓๐ พย. ๖๐

๔๘ จดัซ้ือครุภัณฑ์กล้องถา่ยภาพความร้อน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เรฟเซนส์ จ้ากดั ๗๙,๑๘๐.๐๐ บริษัท เรฟเซนส์ จ้ากดั ๗๙,๑๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๖๐/๐๐๑๖ ลว. ๒๓ พ.ย. ๖๐

๔๙ จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านคลังพลาสติก
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั

๔,๘๐๐
๓๖,๐๐๐

ร้านคลังพลาสติก
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั

๔,๘๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO ๖๐/๐๐๑๗ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๐
 PO ๖๐/๐๐๑๘ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๐

๕๐ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ (เคร่ืองเคลือบบัตร) (บุคคล) ๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟติ คลับ(ไทย) ๓,๕๙๐.๐๐ บจก.ออฟฟติ คลับ(ไทย) ๓,๕๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๖/๐๐๐๓ ลว.๒๙ พย. ๖๐

๕๑ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ้ารุง 
ส้านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๔๒,๔๔๓.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บจก.เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์
หจก.ลิขติศิลป์

๒๓,๐๖๘.๖๐
๓,๔๘๑

 บจก.เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์
หจก.ลิขติศิลป์

๒๓,๐๖๘.๖๐
๓,๔๘๑.๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๒๑/๐๐๐๒ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๐
PO๒๑/๐๐๐๔ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๐

๕๒ จา้งซ่อมโคมไฟส่องแสงสว่างส่วนแสดง Savanna 
Safari

๙๘,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.มาสเตอร์เอน็จเินียร่ิง แอนด์เซอร์วิส (2014) ๙๕,๘๗๒.๐๐ หจก.มาสเตอร์เอน็จเินียร่ิง แอนด์เซอร์วิส (2014) ๙๕,๘๗๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๙/๐๐๐๕ ลว.๒๗ พย. ๖๐

๕๓ จดัซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองยงิแม็ก, โต๊ะพบัเอนกประสงค์) 
(ศูนยป์ระชมุ)

๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั
บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ้ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั บุญญาฤทธิ์

บริษัท จนัทร์เฟอร์นิเจอร์ จ้ากดั

ตนานุวัฒน์

๑๔๑,๑๐๐
๑๓๖,๖๙๒
๑๔๗,๖๖๐

๑๔๔,๔๕๐

๑๔๐,๐๐๐

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั
บริษัท ออฟฟซิ คลับ (ไทย) จ้ากดั

๑,๑๐๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO ๖๐/๐๐๒๑ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐
PO ๖๐/๐๐๒๒ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๕๔ จดัซ้ือไม้ดอก ตามฤดูกาล, ไม้ประดับ และกล้วยไม้ ๔๐๖,๕๐๐.๐๐ ๔๐๑,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒ ตันติวงศ์
 นางอรุณ ข้าแจม่

นส.เจยีมจติร์ เดชาชยั

๔๐๐,๗๕๐
๔๐๖,๕๐๐

๔๐๖,๕๐๐

นายสุวัฒ ตันติวงศ์ ๔๐๐,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๒๗/๐๐๐๒ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๕๕ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานที่และ
อ้านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดัการแขง่ขนั Astec 

Chiangmai Sawadee Cup ๒๐๑๗

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ สิงห์ไพร การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๖๐/๐๐๑๓ ลว. ๒๑ พ.ย. ๖๐

๕๖ จดัซ้ือน้้าด่ืมตราไนท์ซาฟารี (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๕๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.เพยีวเมาน์เทน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บจก.เพยีวเมาน์เทน ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๔๒ ลว.๒๙ พย. ๖๐

๕๗ จดัซ้ือน้้าแร่ออร่า (คร้ังที่ ๓/๖๑) ๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ้ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ้ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๔๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๐

๕๘ จดัซ้ือไอศครีมวอลล์ (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.เวียงเจด็ริน ๙๖,๗๔๕.๔๕ บจก.เวียงเจด็ริน ๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๔๕ ลว.๓๐ พย. ๖๐

๕๙ จดัซ้ือผนังกระจกเทมเปอร์ ( TEMPERED GLASS ) 
ห้องฝึกอบรม ๒

๔๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟต้ี กลาส จ้ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ บริษัท พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟต้ี กลาส จ้ากดั ๗,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด ยมืเงินทดรอง

๖๐ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์จดุม้าแคระ จ้านวน ๑๔ รายการ ๔๖,๖๕๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพท็มาร์ท เชยีงใหม่ จ้ากดั
น.ส.ธนิดา  วัฒนเสวี

๔,๙๐๐
๓๗,๗๑๐

บริษัท เพท็มาร์ท เชยีงใหม่ จ้ากดั
น.ส.ธนิดา  วัฒนเสวี

๔,๙๐๐
๓๗,๗๑๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๓๓/๐๐๑๙ ลว.๒๑ พย. ๖๐
PO๓๓/๐๐๒๐ ลว.๒๑ พย. ๖๐

๖๑ จา้งเหมาปฏิบัติงานของฝ่ายขายและวิจยัการตลาด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานรับจอง)

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวรวลัญช ์บ้ารุง ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายวรวลัญช ์บ้ารุง ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๒/๒๕๖๑ ลว.  ๓๐ พ.ย. ๖๐

๖๒ จา้งเหมาปฏิบัติงานของฝ่ายขายและวิจยัการตลาด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานรับจอง)

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางประนอม ศรีภูธร ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางประนอม ศรีภูธร ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๖๓ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานประสาน
กจิกรรมพฒันาสินค้าและบริการ ฝ่ายขายและวิจยั

การตลาด

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตยากร น้อยปวง ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวกฤตยากร น้อยปวง ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๖๔ จา้งเหมาปฏิบัติงานของฝ่ายขายและวิจยัการตลาด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานลูกค้าสัมพนัธ์)

๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิกลุ กนัทะ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววรรณิกลุ กนัทะ ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พ.ย. ๖๐

๖๕ จา้งเหมาบริการดูแลยานพาหนะ ภายในพืน้ที่ศูนย์
ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ 

รอบ พระชนมพรรษา

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูเพชร เทรดด้ิง จ้ากดั ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท ภูเพชร เทรดด้ิง จ้ากดั ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด HAL ๒๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พย.๖๐

๖๖ จา้งท้าป้ายสต๊ิกเกอร์แลบบนแผ่น PP บอร์ด ๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั ๓๗๔.๕๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั ๓๗๔.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๒๐ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐

๖๗ จา้งเหมาบริการดูแลระบบแสงสว่างภายนอกและ
ภายใน ภายในพืน้ที่ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้า

นานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๒๙,๔๔๔.๕๐ ๔๔๒,๔๙๘.๕๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่อนิเตอร์ ซัพพลาย ๔๓๐,๐๐๐.๙๐ ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เชยีงใหม่อนิเตอร์ ซัพพลาย ๔๓๐,๐๐๐.๙๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด HAL ๒๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พย.๖๐

๖๘ จา้งเหมาบริการดูแลลิฟต์และบันไดเล่ือน ภายในพืน้ที่
ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ
 ๗ รอบ พระชนมพรรษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑

๒๓๗,๐๐๕.๐๐ ๒๓๗,๐๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๒๓๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๒๓๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด HAL ๒๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พย.๖๐

๖๙ จา้งเหมาบริการก้าจดัปลวก แมลงพืน้ที่ศูนยป์ระชมุ
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา

๓๕๙,๕๐๐.๐๐ 359,500.00     เฉพาะเจาะจง โฮม นาโน เพส คอนโทล
บริษัท ยนูิเพสท์ จ้ากดั

๓๕๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

โฮม นาโน เพส คอนโทล ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด HAL ๑๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พย.๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๗๐ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายธนบัตร  พนัธ์ตา ๕๐,๐๐๐.๐๐ นายธนบัตร  พนัธ์ตา ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๒๑/๒๕๖๑ ลว.  ๓๐ พ.ย. ๖๐

๗๑ จดัซ้ือครุภัณฑ์ (คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์) ๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๓๑,๗๐๐.๐๐ บริษัท เด่นชยัเทค จ้ากดั ๓๑,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๔/๐๐๐๒ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐

๗๒ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต้่ากว่าเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา แมชชนีพาร์ท  จ้ากดั ๙,๖๗๕.๐๐ บริษัท นานา แมชชนีพาร์ท  จ้ากดั ๙,๖๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๘ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๗๓ จา้งท้าป้ายไวนิล พร้อมไดคัทหัวเสือ และงานติดต้ัง ๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพพีลัสโซลูชั่น จ้ากดั ๒๗,๘๒๐.๐๐ บริษัท เอพพีลัสโซลูชั่น จ้ากดั ๒๗,๘๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๙ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๐

๗๔ จา้งท้าป้ายไวนิล (ไวนิลหลังด้า) พร้อมงานติดต้ัง ๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์มีเดีย จ้ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์มีเดีย จ้ากดั ๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๓ ลว. ๖ พ.ย. ๖๐

๗๕ จา้งพมิพแ์ผ่นพบัแนะน้าเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๖,๗๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์มีเดีย จ้ากดั
 ส.นครพงิค์ การพมิพ์

บริษัท สุเทพการพมิพ ์แอนด์ มีเดีย จ้ากดั

ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงพมิพท์ิพยเ์นตร (คณะบุคคล)

ร้าน ไอเดียฟอร์ดีไซน์ โดยนายรัชพล พยคัฆศักด์ิ

๓๒๓,๖๗๕
๔๔๖,๗๒๕

๔๘๖,๘๕๐

๕๐๘,๒๕๐

๕๘๘,๕๐๐

บริษัท ดีคอนซ์มีเดีย จ้ากดั ๓๒๓,๖๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๔ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐

๗๖ จดัซ้ือพรีมิกส์ ส้าหรับสัตว์กนิเนื้อ ๓,๙๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จ้ากดั ๓,๙๐๐.๐๐ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จ้ากดั ๓,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด เงินยมื C-๐๔๑ ลว ๑๓/๑๒/๖๐

๗๗ จดัซ้ือน้้าอดัลมกระป๋อง (คร้ังที่ ๑/๖๑) ๘๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ้ากดั ๘๐,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไทยน้้าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ้ากดั ๘๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๑ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

๗๘ จดัซ้ืออาหารกึ่งส้าเร็จรูป (คร้ังที่ ๑/๖๑) ๓๒,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพฒันพบิูล จ้ากดั (มหาชน) ๓๒,๑๔๒.๘๐ บริษัท สหพฒันพบิูล จ้ากดั (มหาชน) ๓๒,๑๔๒.๘๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๓ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

๗๙ จดัซ้ือเบียร์ชา้ง (คร้ังที่ ๑/๖๑) ๗๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้อมคลัง จ้ากดั ๗๑,๘๙๙.๗๒ บริษัท ป้อมคลัง จ้ากดั ๗๑,๘๙๙.๗๒ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๒ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

๘๐ จดัซ้ือไขไ่ก,่ขา้ว (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๙๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าขา้ว ๙๗,๕๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าขา้ว ๙๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๐ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

๘๑ จดัซ้ือน้้าผลไม้และน้้าสมุนไพร (คร้ังที่ ๒/๖๑) ๒๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วะสีนนท์ ๒๗,๐๐๐.๐๐ วะสีนนท์ ๒๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๑๙ ลว. ๑ พ.ย. ๖๐

๘๒ จดัซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ลีโอ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๗๔,๔๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.สิงห์พฒันาเชยีงใหม่  ๗๔,๔๐๐.๐๐ บจก.สิงห์พฒันาเชยีงใหม่  ๗๔,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๓๘ ลว. ๒๗ พย. ๖๐

๘๓ จดัซ้ือผลิตภัณฑ์โฟรโมสต์พาสเจอร์ไรส์ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๔๐,๖๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์โมสต์ สารภี ๔๐,๒๐๐.๐๐ หจก.โฟร์โมสต์ สารภี ๔๐,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๕ ลว. ๖ พย. ๖๐

๘๔ จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอปุกรณ์ของชดุปั๊มน้้า (Booster 
Pump) ส้าหรับอาคารร้านอาหารยรีาฟ

๘๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญอดุม แอร์ แอนด์ เอน็จเินียรร่ิง จ้ากดั ๘๕,๖๐๐.๐๐ บริษัท บุญอดุม แอร์ แอนด์ เอน็จเินียรร่ิง จ้ากดั ๘๕,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๒๕/๐๐๐๑ ลว. ๘ พ.ย. ๖๐

๘๕ จดัซ้ือการ์ดความจ้าส้าหรับกล้องถา่ยภาพและวีดีโอ 
(ประชาสัมพนัธ)์

๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ชชิางคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๒,๒๕๐.๐๐ บริษัท ชชิางคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั ๒,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๔๑/๐๐๑๕ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๘๖ จดัซ้ืออาหารเสริมส้าหรับสัตว์เฉพาะ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เรปไท เพลยก์ราวด์
อ้าไพการเกษตร

๑๗๔,๐๐๐
๑๘๔,๕๖๐

ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เรปไท เพลยก์ราวด์ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด เลขที่ PO๓๔/๐๐๑๓ ลว. ๓ พ.ย. ๖๐

๘๗ จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด A๔ (พสัดุ) ๙๔,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั ๙๑,๓๕๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั ๙๑,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๔/๐๐๐๑ ลว. ๘ พ.ย. ๖๐

๘๘ เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร (โครงการพเิศษ) ๔๑,๘๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง กญัชพร เคร่ืองเขยีนและสินค้าเบ็ดเตล็ด ๒๒,๐๐๐.๐๐ กญัชพร เคร่ืองเขยีนและสินค้าเบ็ดเตล็ด ๒๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด DBS ๖/๒๕๖๑ ลว. ๑ พย.๖๐

๘๙ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร 
(ภาษาจนี)

๗๖,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยาภรณ์  จกัรแกว้ ๗๖,๕๐๐.๐๐ นางสาวสิริยาภรณ์  จกัรแกว้ ๗๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๔/๒๕๖๑ ลว.  ๑๕ พ.ย. ๖๐

๙๐ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

๖๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัิชยา  ปงกนัค้า ๖๗,๕๐๐.๐๐ นางสาวจรัิชยา  ปงกนัค้า ๖๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด CNS ๑๑๓/๒๕๖๑ ล  ๑๕ พ.ย. ๖๐

๙๑ จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารลานนา ๘๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๘๕,๐๐๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๑๙/๐๐๐๑ ลว. ๘ พ.ย. ๖๐

๙๒ จดัซ้ือถงุขยะสีด้าและถงุขยะสีขาว (ศูนยป์ระชมุ) ๗๖,๒๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง กาญจนาพาณิชย์ ๗๓,๘๓๐.๐๐ กาญจนาพาณิชย์ ๗๓,๘๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO ๖๐/๐๐๐๙ ลว. ๓ พ.ย. ๖๐

๙๓ จดัซ้ือน้้าแขง็ คร้ังที่ ๑/๖๑ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย ทองปัน ๑๔,๐๐๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปัน ๑๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๗  ลว.  ๗ พ.ย. ๖๐

๙๔ จดัซ้ือแผ่นพลาสติก (บริการ) ๔,๙๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั ๒,๕๖๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั ๒,๕๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๕๘/๐๐๒๖  ลว. ๖ พ.ย. ๖๐

๙๕ จดัซ้ือน้้ามะพร้าว ๑๐๐% ยเูอฟซี คร้ังที่ ๑/๖๑ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้่าสูง (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) ๓๘,๔๐๐.๑๖ บริษัท ล้่าสูง (ประเทศไทย) จ้ากดั (มหาชน) ๓๘,๔๐๐.๑๖ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๕๘/๐๐๒๔ ลว. ๖ พ.ย. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๙๖ จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และชนิดแกส๊โซฮอล์ 
๙๕

๓๔๐,๐๐๐.๐๐      317,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๓๒๖,๕๒๐.๐๐ หจก.นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๓๒๖,๕๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๕/๐๐๐๑ ลว. ๖ พ.ย. ๖๐

๙๗ จดัซ้ือครุภัณฑ์ จ้านวน ๓ รายการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐        97,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั
บริษัทเด่นชยัเทค จ้ากดั (ส้านักงานใหญ)่

๗๘,๗๐๐
๑๒,๗๐๐

บริษัทชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั
บริษัทเด่นชยัเทค จ้ากดั (ส้านักงานใหญ)่

๗๘,๗๐๐
๑๒,๗๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๔๑/๐๐๑๖ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐
PO๔๑/๐๐๑๗ ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๐

๙๘ จดัซ้ืออปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ จ้านวน ๑๓ รายการ ๔๙๐,๕๕๐.๐๐ ๔๘๘,๖๕๗.๑๒ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (๒๐๑๔)

ร้าน เอเวอร์กรีน (1๙๙5)

  BP โปรเจคซาวด์
 บริษัท มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ จ้ากดั

๔๘๘,๗๗๖
๔๙๓,๕๗๐

๔๙๘,๕๘๐

๕๓๘,๙๔๘.๓

ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (๒๐๑๔)

๔๘๘,๗๗๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด PO๑๙/๐๐๐๒ ลว. ๓ พ.ย. ๖๐

๙๙ จดัซ้ือ - จา้งซ่อมพดัลมระบายความร้อน (Blade 
Center H Enhanced Cooling Modules)ชดุควบคุม

เคร่ืองแม่ขา่ยคอมพวิเตอร์ชนิด Blade Server 

(Chassis)

๒๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั
นายบุญเล้ียง บานศรี

๑๘,๕๐๐
๒,๘๖๐

บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั
นายบุญเล้ียง บานศรี

๑๘,๕๐๐
๒,๘๖๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก้าหนด  PO๑๖/๐๐๐๑ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๐
ยมืเงินทดรอง


