
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ ซ้ือน้้าอัดลมกระปอ๋ง คร้ังที ่๕/๖๑ ๘๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทพิย ์คอมเมอร์

เชียล จ้ากดั

๘๐,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไทยน้้าทพิย ์คอมเมอร์

เชียล จ้ากดั

๘๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๖๕ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

๒ ซ้ือยางรถบรรทกุ ๖ ล้อ , ยางรถกระบะ และยางรถ 

JCB

๑๙๐,๙๐๐.๐๐ ๑๗๙,๗๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

หจก.เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี

บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง 

จ้ากดั

๑๘๐,๔๘๐.๐๐

๘๒,๑๗๖.๐๐

๒๒๒,๐๕๐.๐๐

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

หจก.เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี

บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การ

ยาง จ้ากดั

๑๖๖,๖๘๐.๐๐

๒,๑๔๐.๐๐

๑๐,๒๕๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๓/๐๐๔๘ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๔๙ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๐ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

๓ จ้างจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์เดินทรูป ๗๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทร์ินอาร์ต จ้ากดั ๗๔,๐๐๐.๐๐ บริษัท นอร์ทเทร์ินอาร์ต จ้ากดั ๗๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๗๑ ลว.๒ สิงหาคม ๖๑

๔ ซ้ือน้้าแข็ง คร้ังที ่๘/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย  ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวัย  ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๖๖ ลว.๒ สิงหาคม ๖๑

๕ ซ้ือน้้าด่ืมตราไนทซ์าฟารี คร้ังที ่๗/๖๑ ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมานเ์ทน จ้ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เพียวเมานเ์ทน จ้ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๖๘ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๖ ซ้ือไข่ไก,่ ข้าว คร้ังที ่๑๐/๖๑ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าข้าว ๓๖,๐๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว ๓๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๖๙ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๗ ซ้ือน้้าแร่ออร่า คร้ังที ่๘/๖๑ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทปิโก ้เอฟแอนด์บ ีจ้ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ บริษัท ทปิโก ้เอฟแอนด์บ ีจ้ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๖๗ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๘ ซ้ืออาหารสด , อาหารกึง่ส้าเร็จรูป คร้ังที ่๑๔/๖๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๐ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๙ ซ้ือ,จ้างท้าวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับตกแต่งในวันแม่แหง่ชาติ ๑๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นส.ภทัรสิริย ์ไตรสิริกลุ

บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์

นายนกิร พรหมปญัญา

๙,๖๒๐.๐๐

๑๓,๙๐๐.๐๐

๔,๕๐๐.๐๐

นส.ภทัรสิริย ์ไตรสิริกลุ

บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์

นายนกิร พรหมปญัญา

๓,๔๒๐.๐๐

๒,๒๐๐.๐๐

๔,๕๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๗๒ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๗๓ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

ยมืเงิน

๑๐ ซ้ือไอศกรีมเอเต้ ete คร้ังที ่๕/๖๑ ๖๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนยีน 

กรุ๊ป จ้ากดั

๖๗,๗๙๘.๐๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนยีน 

กรุ๊ป จ้ากดั

๖๗,๗๙๘.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๓ ลว.๖ สิงหาคม ๖๑

๑๑ ซ้ือเคร่ืองด่ืมและน้้าผลไม้ คร้ังที ่๓/๖๑ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้่าสูง (ประเทศไทย) จ้ากดั 

(มหาชน)

๓๓,๖๐๐.๐๐ บริษัท ล้่าสูง (ประเทศไทย) 

จ้ากดั (มหาชน)

๓๓,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๑ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๑๒ จ้างผลิตหมวกแกป๊หนา้ตุ๊กตาสัตว์ คละแบบ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๘๒,๖๐๐.๐๐ นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๘๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๒ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๑๓ จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้้าด่ืมอาคารซ่อมบ้ารุง ๑๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพียววอเตอร์ ๑๗,๔๐๐.๐๐ ร้านเพียววอเตอร์ ๑๗,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๕/๐๐๑๗ ลว.๖ สิงหาคม ๖๑

๑๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว ๔๒,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั

๓๒,๙๒๔.๐๐

๓๓,๐๔๖.๐๐

บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ้ากดั

๒๔,๑๔๐.๐๐

๗,๘๒๖.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๑๗/๐๐๑๒ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

PO๑๗/๐๐๑๓ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

สรุปผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม ๒๕๖๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่......๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.......

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๕ วัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในกจิกรรมวันแม่แหง่ชาติ ๖,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั

๔,๘๑๕.๐๐

๑๘๐.๐๐

บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ้ากดั

๔,๘๑๕.๐๐

๑๘๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๗๔ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๗๕ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

๑๖ ซ้ืออุปกรณ์สายพานล้าเลียงกระดาษ (Transfer Unit) 

ของเคร่ืองพิมพ์ยีห่อ้ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕df และ

 CP ๓๐๕d

๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั ๒๙,๒๕๐.๐๐ บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั ๒๙,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๑๖/๐๐๐๕ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

๑๗ ซ้ือ,จ้างด้าเนนิกจิกรรมวันแม่แหง่ชาติ ประจ้าป ี๒๕๖๑ ๔๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอก บาซาร์

นายนกิร พรหมปญัญา

บริษัท เทรสสัน กรุ๊ป จ้ากดั

หมึกจีนธุรกจิ

นางสาวบปุผา มะโนวงค์

๒๑,๖๙๙.๖๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕,๕๖๔.๐๐

๖๕๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

ร้านบางกอก บาซาร์

นายนกิร พรหมปญัญา

บริษัท เทรสสัน กรุ๊ป จ้ากดั

หมึกจีนธุรกจิ

นางสาวบปุผา มะโนวงค์

๒๑,๖๙๙.๖๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๕,๕๖๔.๐๐

๖๕๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๗๖ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๗๗ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

ยมืเงิน

PO๔๑/๐๐๗๘ ลว.๗ สิงหาคม ๖๑

ยมืเงิน

๑๘ จ้างท้าบตัรพิเศษ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ้ากดั

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ้ากดั

หจก.ปร้ินพอดี

๑๔,๔๔๕.๐๐

๑๒,๘๔๐.๐๐

๑๖,๐๕๐.๐๐

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ้ากดั

๑๒,๘๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๕/๐๐๒๖ ลว.๘ สิงหาคม ๖๑

๑๙ ซ้ือตะกร้าตอกสานจ้าหนา่ยอาหารปอ้นสัตว์ คร้ังที ่๒/

๖๑

๘๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๘๒,๕๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๘๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๔ ลว.๙ สิงหาคม ๖๑

๒๐ จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ระบบโทรศัพท ์ฝ่ายบริหารจัดการ

สัตว์

๑๕,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จ้ากดั

หจก.ลานนาเทเลคอม แอนด์ 

เนต็เวิร์ค

๑๕,๕๑๕.๐๐

๑๗,๘๔๒.๒๕

บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จ้ากดั ๑๕,๕๑๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๑๙/๐๐๒๙ ลว.๑๔ สิงหาคม ๖๑

๒๑ ซ้ือ coco fresh น้้ามะพร้าว,น้้าส้มค้ัน คร้ังที ่๗/๖๑ ๒๖,๖๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.สุประวีณ์  กาบแกว้ ๒๖,๖๔๔.๐๐ น.ส.สุประวีณ์  กาบแกว้ ๒๖,๖๔๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๖ ลว.๑๔ สิงหาคม ๖๑

๒๒ ซ้ืออาหารสด,อาหารกึง่ส้าเร็จรูป (คร้ังที ่๑๕/๖๑) ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๗ ลว.๑๔ สิงหาคม ๖๑

๒๓ จ้างเปล่ียนทรายกรอง และสารกรอง ถังกรองกายภาพ

 จ้านวน ๔ จุด และถังกรองเหล็ก ขนาด ๑.๖๐ เมตร 

สูง ๑.๕๐ เมตร จ้านวน ๑๕ จุด

๑๐๙,๑๔๐.๐๐ ๑๐๙,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจน วอเตอร์ปัม๊ แอนด์ 

เซอร์วิส จ้ากดั

บริษัท ว.ีท.ีอินเตอร์ ซัพพลาย 

จ้ากดั

๑๐๙,๑๔๐.๐๐

๑๓๐,๕๔๐.๐๐

บริษัท เจน วอเตอร์ปัม๊ แอนด์ 

เซอร์วิส จ้ากดั

๑๐๙,๑๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๕/๐๐๒๐ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

๒๔ จ้างตรวจซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ไฟส่องสว่าง,ระบบ

เคร่ืองยนต์ และผ้าใบกนัฝนประจ้ารถลากพ่วง

๒๗,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาโม-แอร์

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒๘,๐๔๕.๐๐

๒๘,๘๖๕.๐๐

๒๗,๗๕๕.๘๐

ตะวันไดนาโม-แอร์

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๖,๖๑๕.๐๐

๔,๒๐๐.๐๐

๑๖,๔๑๙.๑๕

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๓/๐๐๕๑ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๒ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๓ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

๒๕ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที ่๘/๖๑ ๙๗,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากดั ๘๙,๕๐๖.๘๕ บริษัท เวียงเจ็ดริน จ้ากดั ๘๙,๕๐๖.๘๕ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๘ ลว.๑๖ สิงหาคม ๖๑

๒๖ จ้างด้าเนนิการจัดท้าระบบ Line Official Account ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบลส พลัส จ้ากดั ๗๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท เบลส พลัส จ้ากดั ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๘๑ ลว.๑๗ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๒๗ ซ้ือเนือ้กา๊ซหงุต้ม คร้ังที ่๔/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่กา๊ซ

และอุปกรณ์

๓,๙๕๙.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่กา๊ซ

และอุปกรณ์

๓,๙๕๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๗๙ ลว.๑๗ สิงหาคม ๖๑

๒๘ ซ้ือเส้ือกนัฝนแบบบางคละสี คร้ังที ่๒/๖๑ ๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั ๑๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั ๑๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๐ ลว.๑๗ สิงหาคม ๖๑

๒๙ ซ้ือเบเกอร่ี , ขนมขบเค้ียว คร้ังที ่๘/๖๑ ๙๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๘,๕๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๘,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๑ ลว.๑๗ สิงหาคม ๖๑

๓๐ ซ้ือแผ่นพลาสติก คร้ังที ่๒/๖๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั ๕,๑๒๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ ๕,๑๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๓ ลว.๒๒ สิงหาคม ๖๑
๓๑ จ้างซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ชุดคลัทช์,ระบบแอร์,เคร่ืองยนต์

 และระบบเบรกยานพาหนะ จ้านวน ๖ คัน

๗๖,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาโม-แอร์

หจก.สายเหนอืคาร์เซอร์วิส

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี

๗๙,๐๑๐.๐๐

๗๗,๔๔๐.๐๐

๗๒,๙๐๔.๔๕

๔,๗๖๑.๕๐

ตะวันไดนาโม-แอร์

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี

๑,๕๐๐.๐๐

๖๖,๐๕๖.๔๕

๔,๗๖๑.๕๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๓/๐๐๕๔ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๖ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๕ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๒ จ้างผลิตสินค้าของทีร่ะลึกคละแบบติดโลโก ้"เชียงใหม่

ไนทซ์าฟารี"

๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สยาม พี.เค. โป

รเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๒๑,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สยาม พี.เค. 

โปรเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๒๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๔ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๓ ซ้ือโออิชิ คร้ังที ่๖/๖๑ ๕๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ้ากดั (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ้ากดั (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๖ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๔ ซ้ือน้้าแร่ธรรมชาติมิเนเร่ คร้ังที ่๓/๖๑ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ไอ เอ็น ดิสทริบวิเตอร์ 

จ้ากดั

๓๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท เค ไอ เอ็น ดิสทริบวิเตอร์

 จ้ากดั

๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๕ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๕ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที ่๖/๖๑ ๙๙,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดัธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดัธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๗ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๖ ซ้ือช็อกโกฟ้รุ๊ต ผลไม้เคลือบช็อกโกแลต คร้ังที ่๕/๖๑ ๖๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม

 จ้ากดั

๖๗,๔๕๒.๐๐ บริษัท ลานนาเกษตร

อุตสาหกรรม จ้ากดั

๖๗,๔๕๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๘ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๗ ซ้ือน้้าผลไม้และน้้าสมุนไพร คร้ังที ่๖/๖๑ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน วะสีนนท์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ร้าน วะสีนนท์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๙ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๘ ซ้ืออาหารสด,อาหารกึง่ส้าเร็จรูป คร้ังที ่๑๖/๖๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๐ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๓๙ ซ้ือน้้าแข็ง คร้ังที ่๙/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๔๐ ซ้ือไอศกรีมเอเต้ ete คร้ังที ่๖/๖๑ ๘๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนยีน 

กรุ๊ป จ้ากดั

๗๙,๗๙๗.๕๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนยีน 

กรุ๊ป จ้ากดั

๗๙,๗๙๗.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๒ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๔๑ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละ

อ้านวยความสะดวกระหว่างการจัดงานต่าง ๆ 

ระยะเวลาการจ้างในวันที ่๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๐๘ ลว.๖ สิงหาคม ๖๑

๔๒ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละ

อ้านวยความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดพิธีเฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ในราช

กาลที ่๙

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๐๙ ลว. ๘ สิงหาคม ๖๑

๔๓ จ้างซ่อมแซม บานประตูปดิหอ้งเกบ็แผ่นพาร์ทชิั่นหอ้ง

ลีลาวดีและหอ้งราชพฤกษ์

๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นลิ.เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชั่น

๑๑,๗๐๐.๐๐ หจก.นลิ.เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น

๑๑,๗๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๔๔ ซ้ืออะไหล่ตู้คอนโทรล ๘๐,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ทสเคป จ้ากดั ๘๐,๐๐๐.๐๑ บริษัท เอิร์ทสเคป จ้ากดั ๘๐,๐๐๐.๐๑ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๑ ลว.๘ สิงหาคม ๖๑

๔๕ กล่องใส่กระดาษทชิชู่ กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ และที่

กดสบูเ่หลว พร้อมติดต้ัง

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๑,๓๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั อินเตอร์เนชั่น

แนลแบรนด์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เชียงใหมศุภโชค

บริษัทแอ๊ดวานซ์ไฮยนีเซ็นเตอร์ 

จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล ซัพ

พลาย จ้ากดั

๑๐๔,๔๕๓.๔๐

๑๐๑,๗๐๐.๐๐

๑๘๒,๑๑๔.๐๐

๑๘๐,๕๔๔.๐๐

เชียงใหมศุภโชค

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั อินเตอร์เนชั่น

แนลแบรนด์ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส

๑๖,๒๐๐.๐๐

๘๒,๐๔๗.๖๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๒ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๑๓ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๖๑

๔๖ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองท้าน้้าเยน็ (Chiller) ของระบบปรับ

อากาศ

๔๔๘,๙๔๐.๐๐ ๔๔๘,๙๓๕.๖๒ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่

อีเลคทริค ๑๙๙๙

๔๔๘,๙๓๕.๖๒ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่

อีเลคทริค ๑๙๙๙

๔๔๘,๙๓๕.๖๒ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๔ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๖๑

๔๗ จ้างซ่อมแซม หลังคา ผ้าและพืน้กระเบือ้งดินเผาที่

ช้ารุดบริเวณภตัตาคารและศูนยอ์าหาร อาคาร NCC

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั นลิ. เอ็นจิเนยีร่ิง

 แอนด์ คอนสตรัคชั่น

๙๕,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั นลิ. เอ็นจิ

เนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๕ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๖๑

๔๘ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละ

อ้านวยความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน

“Mid Year Sale @ Chiangmai”

๖๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๖ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

๔๙ ซ้ือน้้ามันดีเซล (เคร่ืองส้ารองไฟ) ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๘๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ธเทร์ิน เชียงใหม่ออยล์ ๓๕,๘๖๘.๐๐ หจก. นอร์ธเทร์ิน เชียงใหม่ออยล์ ๓๕,๘๖๘.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๖ ลว.๑๕ สิงหาคม ๖๑

๕๐ จัดจ้างซักผ้าปโูต๊ะ ผ้าสเกร์ิต และผ้าคลุมเกา้อี้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมร  กอ๋งมูล ๑๐,๐๐๐.๐๐ นางสมร  กอ๋งมูล ๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๘ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๕๑ รอกสลิงไฟฟ้า ๗,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เรฟเซนส์ จ้ากดั

บริษัท นานา แมชชินพาร์ท จ้ากดั

บริษัท มนตรีแมชชีนทลูส์ จ้ากดั

๕,๔๐๓.๕๐

๖,๙๕๕.๐๐

๕,๕๐๐.๐๐

บริษัท เรฟเซนส์ จ้ากดั ๕,๔๐๓.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๑๙ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๕๒ ซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ หอ้งเกบ็พัสดุเคร่ืองเสียง

อาคาร NCC

๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค ๑๙๙๙ ๒๑,๐๐๐.๐๐ หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค ๑๙๙๙ ๒๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๐ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๕๓ จ้างบริการตรวจสภาพและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้า

เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ

๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมารีน จ้ากดั ๙๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท เจริญมารีน จ้ากดั ๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๕/๐๐๒๑ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

๕๔ ซ้ือไข่ไก,่ ข้าว คร้ังที ่๑๑/๖๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าข้าว ๘๐,๐๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว ๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๓ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

๕๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับปรับปรุงคอกกกัและส่วนแสดง

จุดกวางผา

๓๗,๔๕๐.๐๐ ๒๘,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกจิ ๒๘,๙๖๐.๐๐ หจก.แพรถนอมโลหะกจิ ๒๘,๙๖๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๓/๐๐๘๓ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๕๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับปรับปรุงคอกกกัและหอ้งส่วน

แสดงภายในงานฝึกและแสดงสัตว์

๒๒,๑๖๐.๐๐ ๑๙,๔๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จ้ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

๑๗,๖๕๕.๐๐

๑,๔๔๐.๐๐

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ จ้ากดั

หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ

๑๗,๖๕๕.๐๐

๑,๔๔๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๓/๐๐๘๔ ลว.๑๐ สิงหาคม ๖๑

PO๓๓/๐๐๘๕ ลว.๑๐ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๕๗ จ้างเหมาจัดท้าเสา คสล. เพือ่ใช้ส้าหรับโชว์การแสดง

และเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ บริเวณส่วนแสดง Night

 predators จ้านวน ๑ งาน

๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นลิ.เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชั่น

หจก. ส. ชลิน การช่าง

๒๒,๕๐๐.๐๐

๒๒,๐๐๐.๐๐

หจก. ส. ชลิน การช่าง ๒๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๓/๐๐๘๖ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

๕๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางหอ้งปฏบิติัการ จ้านวน ๒๓ รายการ ๓๙,๙๒๕.๐๐ ๓๙,๘๔๘.๓๙ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

 มาร์เกต็ต้ิง จ้ากดั

บริษัท ยเูนีย่น ซายน ์จ้ากดั

๑๗,๕๒๓.๓๙

๒๒,๓๒๕.๐๐

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

 มาร์เกต็ต้ิง จ้ากดั

บริษัท ยเูนีย่น ซายน ์จ้ากดั

๑๗,๕๒๓.๓๙

๒๒,๓๒๕.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๑/๐๐๒๗ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

PO๓๑/๐๐๒๘ ลว.๑ สิงหาคม ๖๑

๕๙ ซ้ืออาหารส้าหรับอัลปากา้ ๖๘,๐๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เรปไทเพลยก์ราวด์ ๖๘,๐๐๐.๐๐ หจก.เรปไทเพลยก์ราวด์ ๖๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๔/๐๐๑๕ ลว.๓ สิงหาคม ๖๑

๖๐ ซ้ืออาหารสัตว์ ประเภทสัตว์เหยือ่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั ๒๘,๔๐๐.๐๐ บริษัท อ้าไพการเกษตร จ้ากดั ๒๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๓๔/๐๐๑๖ ลว.๒๐ สิงหาคม ๖๑

๖๑ ซ้ืออาหาร Feeding ระหว่างวันที ่๑-๓๐ กนัยายน 

๒๕๖๑

๗๘,๗๕๐.๐๐ ๗๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๗๘,๗๕๐.๐๐ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหาร

สัตว์

๗๘,๗๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๘๒ ลว.๑๗ สิงหาคม ๖๑

๖๒ ซ้ือวัสดุส้านกังาน ฝ่ายปฏบิติัการและซ่อมบ้ารุง 

ส้านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี

๙๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั มานะพานชิ

๙๖,๒๔๐.๐๐

๔๕,๖๗๙.๐๐

๙๑,๔๖๕.๐๐

บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั มานะพานชิ

๒๖,๖๙๐.๐๐

๒๑,๒๖๕.๐๐

๓๘,๓๖๗.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๑/๐๐๐๘ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

PO๒๑/๐๐๐๙ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

PO๒๑/๐๐๑๐ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

๖๓ จ้างซ่อมโคมไฟชุดการแสดงน้้าพุดนตรี ๙๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มาสเตอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง

ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง

BP โปรเจคซาวด์

๙๑,๑๖๔.๐๐

๙๔,๘๐๐.๐๐

๑๑๕,๕๐๐.๐๐

หจก.มาสเตอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง ๙๑,๑๖๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๑๙/๐๐๓๐ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

๖๔ ซ้ือเนือ้กา๊ซหงุต้ม คร้ังที ่๕/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่กา๊ซ

และอุปกรณ์

๓,๙๕๙.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่กา๊ซ

และอุปกรณ์

๓,๙๕๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๔ ลว.๒๔ สิงหาคม ๖๑

๖๕ ซ้ืออะไหล่ระบบดับเพลิง ๘๙,๗๖๑.๐๐ ๘๙,๗๕๑.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส

 จ้ากดั

๘๙,๗๑๓.๒๑ บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์

ไพร์ส จ้ากดั

๘๙,๗๑๓.๒๑ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๖๖ ซ้ือวัสดุอะไหล่ระบบไฟฟ้า ๙๙,๑๒๐.๐๐ ๗๘,๑๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ ธีระพานชิ เอ็นจิ

เนยีร่ิง

ธนวัฒนก์ารไฟฟ้า

หจก.เชียงใหม่ อินเตอร์ ซัพพลาย

หจก. โชตนาการไฟฟ้า

บริษัท นพดลพานชิ จ้ากดั

๙๒,๑๒๕.๐๐

๘๕,๒๐๐.๐๐

๑๑๔,๕๖๘.๓๐

๑๒๐,๓๕๐.๐๐

๑๔,๖๙๐.๐๐

หจก. เชียงใหม่ ธีระพานชิ เอ็นจิ

เนยีร่ิง

ธนวัฒนก์ารไฟฟ้า

หจก.เชียงใหม่ อินเตอร์ ซัพพลาย

หจก. โชตนาการไฟฟ้า

๑๙,๑๐๐.๐๐

๒๘,๐๔๐.๐๐

๑๗,๖๗๒.๑๒

๑๓,๒๖๕.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๒ ลว.๒๗ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๒๓ ลว.๒๗ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๒๕ ลว.๒๗ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๒๔ ลว.๒๗ สิงหาคม ๖๑

๖๗ ซ้ือน้้าอัดลมกระปอ๋ง คร้ังที ่๖/๖๑ ๘๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทพิย ์คอมเมอร์

เชียล จ้ากดั

๘๐,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไทยน้้าทพิย ์คอมเมอร์

เชียล จ้ากดั

๘๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๕ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

๖๘ จ้างท้าปา้ย Standee ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทร์ินอาร์ต จ้ากดั ๒,๐๓๓.๐๐ บริษัท นอร์ทเทร์ินอาร์ต จ้ากดั ๒,๐๓๓.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๐/๐๐๘๒ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

๖๙ จ้างซ่อมแซมผนงั คสล.คอกกกัฮิปโปโปเตมัส ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ส.ชลิน การช่าง ๕๗,๙๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ส.ชลิน การ

ช่าง

๕๗,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๒/๐๐๑๒ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๗๐ ซ้ืออาหารกึง่ส้าเร็จรูป คร้ังที ่๔/๖๑ ๓๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบลู จ้ากดั 

(มหาชน)

๓๒,๑๔๒.๘๐ บริษัท สหพัฒนพิบลู จ้ากดั 

(มหาชน)

๓๒,๑๔๒.๘๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๖ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ คร้ังที ่๕/๖๑ ๙๙,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ศุภโชค

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

๙๐,๗๕๐.๐๐

๖๗,๙๕๐.๐๐

๗๐,๔๐๐.๐๐

เชียงใหม่ศุภโชค

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

จ้ากดั

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

๑๗,๗๕๐.๐๐

๓๗,๕๐๐.๐๐

๕,๘๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๑๙๗ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๕๘/๐๑๙๘ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๕๘/๐๑๙๙ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๒ จ้างพิมพ์หนงัสือ Adopt Me ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ้ากดั

๒๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ 

มีเดีย จ้ากดั

๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๘๔ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๓ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเด่นชัยเทค

บริษัท เอ แอนด์ เอ นโีอ 

เทคโนโลย ีจ้ากดั

๕,๕๗๐.๐๐

๕,๗๐๐.๐๐

บริษัท เด่นชัยเทค ๕,๕๗๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๕/๐๐๒๗ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๔ ซ้ือน้้าด่ืมตราไนทซ์าฟารี คร้ังที ่๘/๖๑ ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมานเ์ทน จ้ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เพียวเมานเ์ทน จ้ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๒๐๐ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๕ ซ้ือนสิชินคัพนดูเดิลหนกัเคร่ือง ๖๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ้ากดั

๕๓,๘๓๑.๒๐ บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ้ากดั

๕๓,๘๓๑.๒๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๒๐๑ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๖ ซ้ือน้้าผลไม้เจมิกซ์ ๖๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ้ากดั

๕๙,๙๔๐.๐๐ บริษัท เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ 

ดิสทริบวิชั่น จ้ากดั

๕๙,๙๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๒๐๒ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๗ ซ้ือเนือ้ไกแ่ดงเสียบไม้,ไส้กรอกอีสาน ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๒๐๓ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๘ ซ้ือเบเกอร่ี , ขนมขบเค้ียว คร้ังที ่๙/๖๑ ๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๔,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ากดั ๙๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๘/๐๒๐๔ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๗๙ จ้างเหมาตกแต่งสถานทีแ่ละจัดนทิรรศการพระราช

ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกรู ต้ังแต่วันที ่๑๕ - ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางประกายดาว ธาตุอินจันทร์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ นางประกายดาว ธาตุอินจันทร์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๕๕/๐๐๒๘ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๘๐ จ้างการโฆษณาในส่ือออนไลน์ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมนตรี มั่นคงดี

นายนราธิป หรัิญวุฒิกลุ

บริษัท เชียงใหม่รายวัน จ้ากดั

นายปรเมษ ธนญัชยานนท์

นายกรวุฒิ อาศนะ

หา้งหุน้ส่วนสามัญ เหด็ลมโมโจ

นายชัยพินธ์ ขัติยะ

อีเว้นท ์วีคล่ี นวิส์ โดยนายสรวิชญ์

 กนัธิตระกลูวงค์

๓,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๓๕๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

นายมนตรี มั่นคงดี

นายนราธิป หรัิญวุฒิกลุ

บริษัท เชียงใหม่รายวัน จ้ากดั

นายปรเมษ ธนญัชยานนท์

นายกรวุฒิ อาศนะ

หา้งหุน้ส่วนสามัญ เหด็ลมโมโจ

นายชัยพินธ์ ขัติยะ

อีเว้นท ์วีคล่ี นวิส์ โดยนายสร

วิชญ์ กนัธิตระกลูวงค์

๓,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๓๕๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๔๑/๐๐๘๕ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๘๖ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๘๗ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๘๘ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๘๙ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๙๐ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๙๑ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๔๑/๐๐๙๒ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๘๑ ซ้ือกระดาษเช็ดมือ กระดาษช้าระ และถุงขยะสีด้า ๑๙๘,๙๐๐.๐๐ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล 

ซัพพลาย จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั อินเตอร์เนชั่น

แนลแบรนด์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

 เชียงใหมศุภโชค

๑๙๙,๙๖๐.๐๐

๑๙๙,๔๑๘.๕๐

๒๐๒,๖๖๐.๐๐

บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล 

ซัพพลาย จ้ากดั

 เชียงใหมศุภโชค

๑๖๓,๕๑๐.๐๐

๒๙,๑๖๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๖ ลว.๒๙ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๒๗ ลว.๒๙ สิงหาคม ๖๑

๘๒ จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกเพือ่ขนยา้ยและจัด

ระเบยีบครุภณัฑ์ของศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ สิงหไ์พร  การ์เด้นท์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๘ ลว.๒๙ สิงหาคม ๖๑

๘๓ จัดซ้ือวัสดุส้านกังานศูนยป์ระชุมฯ ๙๒,๗๖๐.๐๐ ๑๐๕,๒๔๓.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่มานะ

พานชิ

บริษัท เอ แอนด์ เอ นโีอ

เทคโนโลย ีจ้ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 

จ้ากดั

๔๗,๐๕๑.๘๐

๘๔,๓๒๙.๐๐

๑๐๓,๖๓๖.๐๐

๘๙,๙๙๒.๐๐

๑,๗๘๒.๖๒

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่

มานะพานชิ

บริษัท เอ แอนด์ เอ นโีอ

เทคโนโลย ีจ้ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ้ากดั

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย)

 จ้ากดั

๑๗,๙๔๗.๘๐

๑,๒๗๒.๐๐

๒๙,๘๐๐.๐๐

๓๖,๔๘๘.๐๐

๑,๗๘๒.๖๒

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๖๐/๐๑๒๙ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๓๐ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๓๑ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๓๒ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

PO๖๐/๐๑๓๓ ลว.๓๑ สิงหาคม ๖๑

๘๔ ซ้ือวัสดุส้ารองส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ

เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี

๔๘๘,๔๐๐.๐๐ ๔๓๖,๑๔๖.๒๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สายเหนอืคาร์

เซอร์วิส

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่วัฒนา

ออโตไบค์

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่สุริ

วงศ์กลการ

๕๓๓,๑๖๓.๐๐

๑๔๓,๙๑๐.๐๐

๓๐๓,๖๖๖.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สายเหนอืคาร์

เซอร์วิส

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่

วัฒนาออโตไบค์

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เชียงใหม่สุริ

วงศ์กลการ

๒๕๙,๒๗๐.๐๐

๑๒๖,๐๑๐.๐๐

๘๑,๗๖๙.๔๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด PO๒๓/๐๐๕๗ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๘ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

PO๒๓/๐๐๕๙ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑

๘๕ สัญญาซ้ือขายครุภณัฑ์งานระบบน้้า จ้านวน ๕ รายการ ๘๓๒,๐๐๐.๐๐ ๘๐๙,๓๒๑.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

บริษัท สหคิมมอเตอร์ จ้ากดั

บริษัท เจพีท ี๑๙๘๘ จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สกาย วอเตอร์

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ท ีทราฟฟิค

บริษัท เชียงใหม่ วีระวิศวการ 

จ้ากดั

๗๙๓,๒๕๐.๐๐

๖๑๓,๒๖๔.๐๐

๕๔๙,๐๐๐.๐๐

๖๙๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๑,๗๕๐.๐๐

หจก.สกายวอเตอร์

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ 

จ้ากดั 

บริษัท สหคิมมอเตอร์ จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ท ีทราฟฟิค

๒๑๒,๘๒๓.๐๐

๑๘๗,๙๕๐.๐๐

๔,๖๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด CNS ๒๗๑/๒๕๖๑ ลว.๑๔ สิงหาคม ๖๑

CNS ๒๗๓/๒๕๖๑ ลว.๒๒ สิงหาคม ๖๑

PO๒๕/๐๑๑๘ ลว.๘ สิงหาคม ๖๑

PO๒๕/๐๑๑๙ ลว.๘ สิงหาคม ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๘๖ จ้างออกแบบ ประมาณราคา และร่างก้าหนดขอบเขต

งาน (TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการใหบ้ริการ  สู่มาตรฐานสากล 

(World Class) งานปรับปรุงพืน้ที ่Food Court

๑๒๓,๘๘๕.๐๐ ๑๒๓,๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ทสเคป จ้ากดั ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอิร์ทสเคป จ้ากดั ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด CNS ๒๗๒/๒๕๖๑ ลว.๑๖ สิงหาคม ๖๑

๘๗ จ้างปรัปบรุงส่วนแสดง Night Predator ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

บริษัท ทเีอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัค

ชัน จ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดัเดชากลุการช่าง

๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๕,๙๐๙,๐๐๐.๐๐

บริษัท ทเีอ็ม ฟิวเจอร์ คอน

สตรัคชั่น จ้ากดั

๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด CNS ๒๗๔/๒๕๖๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๘๘ จ้างปรับปรุงรางระบายน้้ากนัดินสไลด์ บริเวณถนน

โซนนัง่รถชมสัตว์ และถนนภายในส้านกังานเชียงใหม่

ไนทซ์าฟารี

๖,๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๗๘๗,๘๐๐.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั พงษ์สวัสด์ิ

พาณิชย ์๒๕๒๔

หจก.เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น

บริษัท ซี เอ็ม อาร์ เอ็นจิเนยีร่ิง 

จ้ากดั

บริษัท ฟ้าเพชรภ ูจ้ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ส่ีแควการโยธา

๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐

๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๓๒,๖๗๐.๕๓

๕,๘๘๘,๘๘๘.๐๐

๔,๘๕๙,๐๐๐.๐๐

หจก. พงษ์สวัสด์ิ  พาณิชย ์2524 ๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด CNS ๒๗๕/๒๕๖๑ ลว.๒๓ สิงหาคม ๖๑

๘๙ จ้างปรัปบรุงส่วนแสดงซิมแพนซี ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ 

(e-bidding)

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เค พัฒนาการ

และบริการ

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ร้ีดมี

๒๘๒,๐๐๐.๐๐

๘๖๘,๐๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เค พัฒนาการ

และบริการ

๗๘๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก้าหนด CNS ๒๗๖/๒๕๖๑ ลว.๒๘ สิงหาคม ๖๑


