
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ จ้างประชาสัมพันธ์ในส่ือโทรทศันท์ัว่ประเทศ 

กลุ่มเปาูหมายเด็กและครอบครัว

๓๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บอีีซี-มัลติมีเดีย จ ากดั

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐.๐๐

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๙๓ ลว.๓ กนัยายน ๖๑

๒ จ้างสูบส่ิงปฏกิลู ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางฐิตารีย ์หล่ิมไพศาล ๕,๕๐๐.๐๐ นางฐิตารีย ์หล่ิมไพศาล ๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๒๒ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๓ ซ้ือแกว้ PLA BIO บรรจุภณัฑ์ เพือ่ส่ิงแวดล้อม คร้ังที ่๓ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ศุภโชค ๕๒,๘๐๐.๐๐ เชียงใหม่ศุภโชค ๕๒,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๐๗ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๔ ซ้ือนมเปร้ียวยาคูลท ์คร้ังที ่๗/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (2001) 

จ ากดั

๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (2001) 

จ ากดั

๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๐๕ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๕ จ้างผลิตเส้ือยดืลายหนา้สัตว์ สามแบบ ๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๙๘,๐๐๐.๐๐ นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๙๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๐๖ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๖ จ้างผลิตวีดีทศัน ์VDO PRESENTATION กจิกรรม

เตรียมความพร้อม ต้อนรับกนิรีทองคร้ังที ่๑๒

๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนยีภ์รณ์ เมืองอินทร์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวรัชนยีภ์รณ์ เมืองอินทร์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๒๙ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๗ ซ้ือสินค้าของทีร่ะลึก ๙๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๐,๕๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๐,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๐ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๘ ซ้ือผ้าพันคอสินค้าของทีร่ะลึก ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๐๙ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๙ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที ่๕/๖๑ ๙๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากดั

๙๑,๓๐๐.๐๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากดั

๙๑,๓๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๐๘ ลว.๔ กนัยายน ๖๑

๑๐ จ้างผลิตสปอตวิทยุ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนตรีสีสัน จ ากดั ๑๑,๒๓๕.๐๐ บริษัท ดนตรีสีสัน จ ากดั ๑๑,๒๓๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๙๔ ลว.๕ กนัยายน ๖๑

๑๑ ซ้ือพานพุม่ เงิน-ทอง พุม่ผ้า ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั

วิมุตติ

๔,๔๐๐.๐๐

๔,๐๖๖.๐๐

วิมุตติ ๔,๐๖๖.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ยมืเงิน

๑๒ ซ้ืออุปกรณ์งานบา้นพัก แคมปก์ราวด์ ๓๘,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

๓๒,๗๗๐.๐๐

๔๒,๐๘๒.๐๐

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ ากดั

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

๑๘,๙๑๕.๐๐

๑๒,๕๓๒.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๗/๐๐๑๕ ลว.๖ กนัยายน ๖๑

PO๑๗/๐๐๑๔ ลว.๖ กนัยายน ๖๑

๑๓ ซ้ือผลิตภณัฑ์โฟรโมสต์พาสเจอไรส์ (คร้ังที ่๔/๖๑) ๑๗,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๑๗,๒๕๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ 

สารภี

๑๗,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๑ ลว.๖ กนัยายน ๖๑

๑๔ ซ้ือไอศครีมวอลล์ ๑๙๓,๐๒๐.๐๐ ๑๙๐,๘๔๗.๑๐ เฉพาะเจาะจง เวียงเจ็ดริน ๑๙๐,๘๔๖.๐๐ เวียงเจ็ดริน ๑๙๐,๘๔๖.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๒ ลว.๖ กนัยายน ๖๑

๑๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาใช้ในการใหค้วามอบอุ่นสัตว์ ๑๔๐,๑๙๕.๐๐ ๑๓๙,๓๕๒.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ธีระพานชิ เอ็นจิ

เนยีร่ิง 

หจก.สกาล่าการไฟฟูา เชียงใหม่

บริษัท คลังไฟฟูา จ ากดั

๑๔๐,๑๙๕.๐๐

๑๖๙,๒๘๙.๐๐

๑๗๑,๗๕๖.๔๐

หจก. เชียงใหม่ธีระพานชิ เอ็นจิ

เนยีร่ิง

๑๔๐,๑๙๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๔/๐๐๑๕ ลว.๖ กนัยายน ๖๑

สรุปผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน ๒๕๖๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๖ จ้างซ่อม,เปล่ียนอะไหล่รถยนต์ และรถลากพ่วง 

จ านวน ๗ คัน

๗๗,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

ตะวันไดนาโม-แอร์

๗๙,๒๓๓.๕๐

๗๗,๒๑๐.๐๐

๗๘,๕๐๐.๐๐

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

ตะวันไดนาโม-แอร์

๒๖,๕๐๓.๙๐

๔๔,๑๖๐.๐๐

๕,๓๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๖๐ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

PO๒๓/๐๐๖๑ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

PO๒๓/๐๐๖๒ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๑๗ จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้า งานบา้นพักและฝึกอบรม ๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง

บริษัท สหพานชิ เชียงใหม่ จ ากดั

หจก.มาสเตอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์

 เซอร์วิส (๒๐๑๔)

๙,๘๐๐.๐๐

๒๗,๙๒๗.๐๐

๑๒,๕๐๐.๐๐

ร้าน ธนาภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง ๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๓๑ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๑๘ จ้างซ่อม,เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองยนต์ และชุดคลัทช์

รถจักรยานยนต์ จ านวน ๔ คัน

๒๖,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

ตะวันไดนาโม-แอร์

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒๖,๑๔๙.๐๐

๒๗,๒๖๑.๐๐

๒๘,๖๘๑.๓๕

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส ๒๖,๑๔๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๖๓ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๑๙ ซ้ือเบยีร์ คร้ังที ่๔/๖๑ ๗๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปอูมคลัง จ ากดั ส านกังาน

ใหญ่

๗๓,๒๐๐.๐๐ บริษัท ปอูมคลัง จ ากดั 

ส านกังานใหญ่

๗๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๕ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๒๐ ซ้ือผลิตภณัฑ์โฟรโมสต์พาสเจอไรส์ (คร้ังที ่๓/๖๑) ๑๗,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๑๗,๒๕๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ 

สารภี

๑๗,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๔ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๒๑ ซ้ือผ้าเปยีกท าความสะอาดผิว ๒๕,๑๑๑.๑๙ เฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่น

แนล จ ากดั (มหาชน)

๒๕,๑๑๑.๑๙ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์

แนชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)

๒๕,๑๑๑.๑๙ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๓ ลว.๗ กนัยายน ๖๑

๒๒ ซ้ือเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปพร้อมด่ืม ๑๐๐%) ๔๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ถัง เชียงใหม่ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั

๔๓,๒๐๐.๐๐ บริษัท ถัง เชียงใหม่ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั

๔๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๖ ลว.๑๒ กนัยายน ๖๑

๒๓ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจัดเตรียมสถานที่

และอ านวยความสะดวกภายในพืน้ทีก่ารจัดงาน 

"Unseen Lanna"

๗๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๖๓,๐๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๖๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๔ ลว. ๓ กนัยายน ๖๑

๒๔ ซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ ๖,๗๙๔.๐๐ ๖,๗๐๒.๔๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท ภเูพชรเทรดด้ิง จ ากดั ๖,๔๙๙.๑๘ บริษัท ภเูพชรเทรดด้ิง จ ากดั ๖,๔๙๙.๑๘ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๕ ลว. ๑๒ กนัยายน ๖๑

๒๕ ซ้ืออะไหล่ลิฟต์และบนัไดเล่ือน ยีห่อ้ ฮิตาชิ ๖๒๖,๖๐๐.๐๐ ๖๒๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ  เอลลิเวเตอร์ จ ากดั ๕๔๖,๒๒๒.๑๖ บริษัท ฮิตาชิ  เอลลิเวเตอร์ จ ากดั ๕๔๖,๒๒๒.๑๖ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๖ ลว. ๑๒ กนัยายน ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๒๖ ซ้ือถังดับเพลิง ชนดิ BF ๒๐๐๐ พร้อมตู้จัดเกบ็ถัง

ดับเพลิง

๑๔๙,๘๓๕.๐๐ ๑๔๙,๗๙๙.๘๗ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง

บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส

 จ ากดั

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซี

เคียวริต้ี ไอ.ท ีจ ากดั

บริษัท นอร์ทเทร์ิน เซฟต้ีโปรดักส์

 แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั

๑๒๔,๒๕๐.๐๐

๑๓๑,๘๒๔.๐๐

๑๓๔,๘๒๐.๐๐

๑๓๔,๘๒๐.๐๐

หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง ๑๒๔,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๗ ลว. ๑๓ กนัยายน ๖๑

๒๗ ซ้ือไฟส่องสว่างเฉพาะจุด ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั

บริษัท เดอะ ฟิวชั่น มีเดีย จ ากดั

นายคมสัน  พรหโมปกรณ์

๕๗,๕๖๖.๐๐

๕๙,๙๒๐.๐๐

๗๑,๖๙๐.๐๐

บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั ๕๗,๕๖๖.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๘ ลว. ๑๔ กนัยายน ๖๑

๒๘ จ้างล้างและเปล่ียนอุปกรณ์กรองน้ า พร้อมตรวจเช็ค

คุณภาพน้ าด่ืมจากตู้กดน้ าด่ืม

๒๐,๒๘๐.๐๐ ๒๐,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์

หจก.ร่ ารวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิส

เทพราชา เทคนคิ ซัพพลายส์

กฤษฎธ์าดา  วอเตอร์

๒๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๔๔๖.๐๐

๒๓,๐๔๐.๐๐

๒๑,๙๔๐.๐๐

สยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๓๙ ลว.๑๗ กนัยายน ๖๑

๒๙ จ้างล้างท าความสะอาดบอ่เกบ็น้ าส ารองใต้ดินอาคาร 

NCC และ SMEs

๘๔,๗๔๔.๐๐ ๘๔,๗๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ร่ ารวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิส

หจก.ธัญธรเทคโนซายน์

หจก.ริคโก ้เอ็นจิเนยีร่ิง

บริษัท บี.เอส.ท ีวอเตอร์ ทรีท

เม้นท ์แอนด์เซอร์วิส จ ากดั

๘๔,๗๔๔.๐๐

๘๙,๘๘๐.๐๐

๑๓๑,๘๒๔.๐๐

๙๗,๙๒๖.๔๐

หจก.ร่ ารวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิส ๘๔,๗๔๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๔๐ ลว.๑๗ กนัยายน ๖๑

๓๐ จ้างด าเนนิการถ่ายภาพ Chiang Mai Night Safari ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายศุภลักษณ์ ฤกษ์สัณฑิติวงศ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ นายศุภลักษณ์ ฤกษ์สัณฑิติวงศ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๙๕ ลว.๑๗ กนัยายน ๖๑
๓๑ จ้างผลิตเส้ือโปโลสกรีนลายม้าลาย ๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซนรู์ม ๘๔,๐๐๐.๐๐ ร้านดีไซนรู์ม ๘๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๗ ลว.๑๙ กนัยายน ๖๑

๓๒ จ้างออกแบบ,จัดพิมพ์แผ่นพับและโฆษณาในนติยสาร 

กจิกรรมเปดิตัวเส้นทางเดินเทีย่วด้วยตนเองในเชียงใหม่

๖๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ ากดั

บริษัท โอเวอร์วิว จ ากดั

บริษัท เชียงใหม่มีเดียกรุ๊ป จ ากดั

๓๔,๕๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ ากดั

บริษัท โอเวอร์วิว จ ากดั

บริษัท เชียงใหม่มีเดียกรุ๊ป จ ากดั

๓๔,๕๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๗๐/๐๐๐๓ ลว.๑๙ กนัยายน ๖๑

PO๗๐/๐๐๐๔ ลว.๑๙ กนัยายน ๖๑

PO๗๐/๐๐๐๕ ลว.๑๙ กนัยายน ๖๑

๓๓ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจัดเตรียมสถานที่

และอ านวยความสะดวกภายในพืน้ทีก่ารจัดงาน

หอการค้าแฟร์

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๕๘,๘๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๕๘,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด po๖๐/๐๑๔๒ ลว. ๑๙ กนัยายน ๖๑

๓๔ จ้างท าปาูยสัญลักษณ์ ๑๐๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐๒,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๐๐,๐๔๕.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๐๐,๐๔๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด po๖๐/๐๑๔๓ ลว. ๑๙ กนัยายน ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๓๕ จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงหม้อแปลงสถานทีี ่

๑,๓,๔,๕,๖,๙,๑๐

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕,๙๔๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองสวัสด์ิ หม้อแปลง

บริษัท วิสัยทศัน ์อิเลคทริค จ ากดั

๒๗๕,๔๑๘.๐๐

๓๗๖,๖๔๐.๐๐

หจก.เรืองสวัสด์ิ หม้อแปลง ๒๗๕,๔๑๘.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๔/๐๐๑๖ ลว.๒๐ กนัยายน ๖๑

๓๖ จ้างเปาุล้างบอ่บาดาล จ านวน ๖ บอ่ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนวพรรษมล วงศ์วรัณใจดี

นายสุเทพ โปธา

๑๗๔,๐๐๐.๐๐

๑๗๗,๐๐๐.๐๐

นางนวพรรษมล วงศ์วรัณใจดี ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๒๓ ลว.๒๐ กนัยายน ๖๑

๓๗ ซ้ือตุ๊กตาสัตว์สินค้าของทีร่ะลึก ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๓๘,๘๓๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.ดี. อินเตอร์

เนชั่นแนล เทรด

๑๓๘,๘๓๒.๕๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.ดี. อินเตอร์

เนชั่นแนล เทรด

๑๓๘,๘๓๒.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๘ ลว.๒๐ กนัยายน ๖๑

๓๘ ซ้ือไฟแสงสว่างฉุกเฉินและปาูยไฟทางออกฉุกเฉิน ๔๔๘,๕๕๐.๐๐ ๔๓๖,๙๔๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ 

อินเตอร์ ซัพพลาย

๔๒๒,๒๒๒.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ 

อินเตอร์ ซัพพลาย

๔๒๒,๒๒๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๑๔๔ ลว.๒๔ กนัยายน ๖๑

๓๙ จ้างปรับปรุงเทพืน้ คสล.สถานไีฟฟูาที ่๗ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ผาปนูวิศวกรรม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ หจก.ผาปนูวิศวกรรม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๑๓ ลว.๒๔ กนัยายน ๖๑

๔๐ จ้างซ่อม,ปดิรอยต่อและเปล่ียนแผ่นอะคริลิคหลังคา

รถพ่วง จ านวน ๑๗ คัน

๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลินการช่าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ชุนศิลป์

๔๖๐,๐๐๐.๐๐

๔๘๙,๕๒๕.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลินการช่าง ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๖๔ ลว.๒๕ กนัยายน ๖๑

๔๑ ซ้ือนสิชินคัพนดูเดิลหนกัเคร่ือง ๖๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ ากดั

๕๗,๕๙๙.๓๘ บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ ากดั

๕๗,๕๙๙.๓๘ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๑๙ ลว.๒๘ กนัยายน ๖๑

๔๒ ซ้ือน้ าผลไม้เจมิกซ์ ๖๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ ากดั

๖๔,๑๓๕.๘๐ บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ ากดั

๖๔,๑๓๕.๘๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๒๒๐ ลว.๒๘ กนัยายน ๖๑

๔๓ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานปรับปรุงส่วนแสดงม้าแคระ

 จ านวน ๖ รายการ

๑๒๗,๖๐๐.๐๐ ๙๕,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากดั

บริษัท สองออ จ ากดั

ร้านยคูาริมคลอง

๕,๗๕๐.๐๐

๑๔,๙๕๐.๐๐

๑,๐๗๐.๐๐

๕๙,๐๗๐.๐๐

๑๔,๔๐๐.๐๐

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากดั

บริษัท สองออ จ ากดั

ร้านยคูาริมคลอง

๕,๗๕๐.๐๐

๑๔,๙๕๐.๐๐

๑,๐๗๐.๐๐

๕๙,๐๗๐.๐๐

๑๔,๔๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๘๗ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๘๘ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๘๙ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๙๐ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๙๑ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

๔๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกจิกรรมสัตว์เชื่อง จ านวน ๒ 

รายการ

๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๓,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๒๑,๙๓๕.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๒๑,๙๓๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๙๒ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๔๕ จ้างท าปาูยไวนลิส าหรับกจิกรรม Tiger Show ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๙,๖๓๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๙,๖๓๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๙๓ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๔๖ ซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงส่วนแสดง Tiger World 

จ านวน ๒ รายการ

๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากดั

๑,๙๕๐.๐๐

๑,๙๐๐.๐๐

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

บริษัท ภทัรวดีน้ าแพร่วัสดุ จ ากดั

๑,๙๕๐.๐๐

๑,๙๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๙๔ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๙๕ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๔๗ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานเล้ียงสัตว์ จ านวน ๒๓ รายการ ๒๕๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

นายวัชรินทร์  ยงัเจริญ

๑๐๕,๔๓๕.๐๐

๖๑,๘๐๐.๐๐

๓๒,๑๐๐.๐๐

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

นายวัชรินทร์  ยงัเจริญ

๑๐๕,๔๓๕.๐๐

๖๑,๘๐๐.๐๐

๓๒,๑๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๙๖ ลว. ๑๒ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๙๗ ลว. ๑๒ กนัยายน ๖๑

PO๓๓/๐๐๙๘ ลว. ๑๒ กนัยายน ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๔๘ ซ้ือชุดตรวจโรคปากเทา้เปือ่ย จ านวน ๒ รายการ ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิว แอนด์ เอน ิแลบ จ ากดั

หจก.เวชวิทย์

๕๙,๐๐๐.๐๐

๕๕๐.๐๐

บริษัท ฮิว แอนด์ เอน ิแลบ จ ากดั

หจก.เวชวิทย์

๕๙,๐๐๐.๐๐

๕๕๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๒๙ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๐ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๔๙ ซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์จ านวน ๘ รายการ ๕๗,๔๐๐.๐๐ ๕๔,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั

บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั

เอส.พี.เทรดด้ิง

๒๗,๘๕๐.๐๐

๒๕,๔๒๓.๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จ ากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั

เอส.พี.เทรดด้ิง

๒๗,๘๕๐.๐๐

๒๕,๔๒๓.๐๐

๒,๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๓๑ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๒ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๓ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๔ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๕๐ ซ้ือสารเคมีทางหอ้งปฏบิติัการ จ านวน ๑๖ รายการ ๗๐,๗๖๐.๐๐ ๖๙,๖๐๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก. วอร์ด เมดิก

บริษัท กบิไทย จ ากดั

๓,๒๑๐.๐๐

๖๖,๓๙๓.๕๐

หจก. วอร์ด เมดิก

บริษัท กบิไทย จ ากดั

๓,๒๑๐.๐๐

๖๖,๓๙๓.๕๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๓๕ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๖ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๕๑ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน ๒๘ รายการ ๑๔๔,๔๐๐.๐๐ ๑๒๘,๓๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เทรดด้ิง

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั

บริษัท น้ าปงิปศุสัตว์ (๒๐๐๐) 

จ ากดั

บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ 

เฮลทต้ี์ แคร์ จ ากดั

๕๘,๘๙๐.๐๐

๔,๒๕๐.๐๐

๙,๙๒๐.๐๐

๖,๑๗๓.๐๐

๔๑,๓๗๐.๐๐

เอส.พี.เทรดด้ิง

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง 

จ ากดั

บริษัท น้ าปงิปศุสัตว์ (๒๐๐๐) 

จ ากดั

บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ 

๕๘,๘๙๐.๐๐

๔,๒๕๐.๐๐

๙,๙๒๐.๐๐

๖,๑๗๓.๐๐

๔๑,๓๗๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๓๗ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๘ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๓๙ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๔๐ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

PO๓๑/๐๐๔๑ ลว. ๗ กนัยายน ๖๑

๕๒ ซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน ๑๙ รายการ ๑๕๒,๑๒๐.๐๐ ๑๔๗,๘๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

๑๐๖,๓๙๐.๕๐

๒,๙๐๒.๐๐

๒๓,๓๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

๑๐๖,๓๙๐.๕๐

๒,๙๐๒.๐๐

๒๓,๓๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๔/๐๐๐๙ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๑๔/๐๐๑๐ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๑๔/๐๐๑๑ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

PO๑๔/๐๐๑๒ ลว. ๕ กนัยายน ๖๑

๕๓ ซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย ์จ านวน ๓ รายการ ๕๓๘,๕๐๐.๐๐ ๕๓๐,๙๐๐.๐๐ วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั

เวทแอนนีม่อล์ล

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๙๐๐.๐๐

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

เวทแอนนีม่อล์ล

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๙๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๗๘/๒๕๖๑ ลว.๑๗กนัยายน๖๑

CNS๒๘๐/๒๕๖๑ ลว.๑๗กนัยายน๖๑

๕๔ จ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยั (ISO ๔๕๐๐๑/OHSAS 

๑๘๐๐๑) จ านวน ๑ งาน

๑,๑๙๗,๗๐๐.๐๐ ๑,๑๙๖,๒๖๐.๐๐ วิธีคัดเลือก บริษัท ทอ๊ป โปรเฟสชั่นแนล 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั

๑,๑๙๖,๒๖๐.๐๐ บริษัท ทอ๊ป โปรเฟสชั่นแนล 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั

๑,๑๙๖,๒๖๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๗๙/๒๕๖๑ ลว.๑๗กนัยายน๖๑

๕๕ จ้างปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๔,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส์

 (e-bidding)

บริษัท สแมชชิง จ ากดั ๕๗๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท สแมชชิง จ ากดั ๕๗๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๒/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๕๖ จ้างเขียนแบบและประมาณการราคาในการกอ่สร้าง ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ ประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไป

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ตรี ดี อาคิเทค 

แอนด์ เอนจิเนยีร่ิง

๘๘๘,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ตรี ดี อาคิเทค

 แอนด์ เอนจิเนยีร่ิง

๘๘๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑

๕๗ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ โซนจากวัร์เทรล โซน

โรงพยาบาล และโภชนาการ

๔๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากดั ๔๖๒,๕๐๐.๐๔ บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากดั ๔๖๒,๕๐๐.๐๔ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑

๕๘ ซ้ือกล้องวงจรปดิ CCTV พร้อมติดต้ัง ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช่างนนัทเ์ซอร์วิส ๔๔๙,๖๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช่างนนัท์

เซอร์วิส

๔๔๙,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๗๗/๒๕๖๑ ลว.๗ กนัยายน๖๑

๖๒ จ้างปรับปรุงส่วแสดงเสือดาว ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๒,๓๓๓.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค พัฒนาการ

และบริการ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นโม คอน

สตรัคชั่น

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไจยะ คอน

สตรัคชั่น

๘๙๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๘,๐๐๐.๐๐

๘๓๓,๐๐๐.๐๐

๘๑๘,๒๕๑.๓๒

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไจยะ คอน

สตรัคชั่น

๘๑๘,๒๕๑.๓๒ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑

๖๔ จ้างกอ่สร้างร้ัวรอบโซนจากวัร์เทรล ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘๘,๔๘๐.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาดานครเอ็นจิ

เนยีร่ิง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่

 สามมิตร

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไจยะ คอน

สตรัคชั่น

๘๖๙,๐๐๐.๐๐

๘๖๘,๐๐๐.๐๐

๘๓๐,๐๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สาม

มิตร

๘๖๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๓/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑

๖๕ จ้างกอ่สร้างคอกกกัแมวปาุเซอวัลและคาราเคิล ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาดานครเอ็นจิ

เนยีร่ิง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ สาม

มิตร

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไจยะ คอน

สตรัคชั่น

อาคมกอ่สร้าง

๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐

๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐

๑,๓๒๓,๐๐๐.๐๐

๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐

๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาดานคร 

เอ็นจิเนยีร่ิง

๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๔/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๖๘ จ้างปรับปรุงส่วนแสดงเสือด า ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๒,๓๓๓.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นโม คอน

สตรัคชั่น

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไจยะ คอน

สตรัคชั่น

บริษัท ดามพหสัดินทร์ จ ากดั

๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

๙๕๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๓๑,๖๓๔.๔๑

๑,๐๕๗,๐๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นโม คอน

สตรัคชั่น

๙๕๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS๒๘๗/๒๕๖๑ ลว.๒๘กนัยายน๖๑


