
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ ซ้ือวสัดุงานโยธา ๔๑,๗๕๐.๐๐ ๓๕,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จ ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอีย่มเส็งโลหะกจิ

น้ าทรัพย์วสัดุกอ่สร้าง ๑

๓๕,๓๗๐.๐๐

๓๗,๙๕๕.๐๐

๔๒,๓๗๕.๐๐

บริษทั เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จ ากดั

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอีย่มเส็งโลหะกจิ

๒๒,๒๐๐.๐๐

๑๒,๙๘๐.๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๗๓/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๗๔/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤษภาคม ๖๒

๒ จา้งผลิตถุงกระดาษใส่สินค้า คร้ังที ่๑/๖๒ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซี เอม็ กราฟกิ กรุ๊ป ๖๖,๐๐๐.๐๐ ร้านซี เอม็ กราฟกิ กรุ๊ป ๖๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๕/๒๕๖๒ ลว. ๑ พฤษภาคม ๖๒

๓ ซ้ือกล่องอะคริลิคใส่แบบสอบถาม ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๓,๖๔๒.๕๐ บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๓,๖๔๒.๕๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๖/๒๕๖๒ ลว. ๒ พฤษภาคม ๖๒

๔ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที ่๔/๖๒ ๘๙,๐๐๐.๐๐ ๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๘๙,๐๐๐.๐๐ บริษทั น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๘๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๗/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

๕ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที ่๖/๖๒ ๙๙,๖๐๐.๐๐ ๙๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพเีอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๖๐๐.๐๐ บริษทั ซีพเีอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๙๙,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๘/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

๖ ซ้ือยาคูลท์ คร้ังที ่๔/๖๒ ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๓,๕๐๐.๐๐ บริษทั ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๓,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๙/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

๗ ซ้ือน้ าแร่มิเนเร่ คร้ังที ่๓/๖๒ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ไอ เอน็ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากดั ๔๒,๐๐๐.๐๐ บริษทั เค ไอ เอน็ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากดั ๔๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๐/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

๘ ซ้ือโฟรโมสต์พาสเจอร์ไรซ์ คร้ังที ่๒/๖๒ ๒๒,๙๕๐.๐๐ ๒๒,๒๙๙.๘๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๒๒,๒๙๙.๘๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟร์โมสต์ สารภี ๒๒,๒๙๙.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๐๘๑/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๘๒/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤษภาคม ๖๒

๙ ซ้ือไหมพรม ๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๔,๐๐๐.๐๐ บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๓/๒๕๖๒ ลว. ๘ พฤษภาคม ๖๒

๑๐ ซ้ือจกัรยานยนต์พว่งข้าง ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๔๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั นิยมพานิช จ ากดั ๖๒,๖๗๕.๐๐ บริษทั นิยมพานิช จ ากดั ๖๒,๖๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๖๒

๑๑ ซ้ือจานใส่อาหารย่อยสลายได้ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.สมชายพลาสติก จ ากดั ๑๙,๐๐๐.๐๐ บริษทั ส.สมชายพลาสติก จ ากดั ๑๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๖๒

๑๒ ซ้ือน้ าแร่ออร่า ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๖๒

๑๓ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที ่๘/๖๒ ๙๙,๒๓๐.๐๐ ๙๘,๑๑๖.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เวยีงเจด็ริน จ ากดั ๙๘,๑๑๖.๔๐ บริษทั เวยีงเจด็ริน จ ากดั ๙๘,๑๑๖.๔๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๗/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๖๒

๑๔ ซ้ืออปุกรณ์หอ้งปฏบิัติการ ๑๙ รายการ ๓๕,๒๐๐.๐๐ ๓๔,๔๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนีย่น ซายน์ จ ากดั ๓๔,๔๕๖.๐๐ บริษทั ยูเนีย่น ซายน์ จ ากดั ๓๔,๔๕๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๘/๒๕๖๒ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๖๒

๑๕ ซ้ือเบเกอร่ีและซาบาเปา ๔๐,๘๐๐.๐๐ ๔๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๔๐,๘๐๐.๐๐ บริษทั อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๔๐,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๘๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ พฤษภาคม ๖๒

๑๖ ซ้ือไข่ไก ่, ข้าว คร้ังที ่๔/๖๒ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๗๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าข้าว ๗๔,๕๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว ๗๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๙๐/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ พฤษภาคม ๖๒

๑๗ ซ้ืออาหารเสรินสร้างพฤติกรรมสัตว์ ๓๑,๔๐๐.๐๐ ๓๐,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์

บริษทั อ าไพการเกษตร จ ากดั

๒๐,๓๕๐.๐๐

๙,๙๑๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์

บริษทั อ าไพการเกษตร จ ากดั

๒๐,๓๕๐.๐๐

๙,๙๑๐.๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๙๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๙๒/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

๑๘ ซ้ือน้ ามันดีเซลและโซฮอล์ 95 ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙๒,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๒๘๘,๒๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๒๘๘,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๙๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

๑๙ ซ้ือเคร่ืองสร้างลมเย็น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บริษทั มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๙๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

๒๐ ซ้ืออะไหล่ปัม๊สูบน้ ารถบรรทุกน้ า ๖๒,๘๐๐.๐๐ ๕๖,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

ตะวนัไดนาโม-แอร์

๒๙,๐๐๐.๐๐

๑๒,๘๔๐.๐๐

๑๔,๖๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

ตะวนัไดนาโม-แอร์

๒๙,๐๐๐.๐๐

๑๒,๘๔๐.๐๐

๑๔,๖๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๐๙๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๙๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๙๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๒๑ ซ้ือยารักษาโรค ๑๐ รายการ ๙๘,๕๐๐.๐๐ ๘๓,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภคัวตั เทรดด้ิง

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษทั ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๕๒,๘๔๐.๐๐

๘,๗๐๐.๐๐

๑๒,๕๐๐.๐๐

๔,๐๙๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔,๓๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภคัวตั เทรดด้ิง

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษทั เพท็เวลิด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

บริษทั ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๕๒,๘๔๐.๐๐

๘,๗๐๐.๐๐

๑๒,๕๐๐.๐๐

๔,๐๙๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๔,๓๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๙๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๐๙๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๐๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๐๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๐๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๐๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๖๒

๒๒ ซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๔๒,๕๐๐.๐๐ บริษทั มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๔๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๐๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ พฤษภาคม ๖๒

๒๓ ซ้ือน้ าแข็ง คร้ังที ่๗/๖๒ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวยั  ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวยั  ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๐๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ พฤษภาคม ๖๒

๒๔ ซ้ือครุภณัฑ์วทิยุส่ือสาร ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ๓๘,๙๔๘.๐๐ บริษทั เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ๓๘,๙๔๘.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๐๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

๒๕ ซ้ือออกซิเจน ๒ รายการ ๑,๔๐๐.๐๐ ๙๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์ ๙๖๓.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์ ๙๖๓.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๐๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

๒๖ ซ้ือยารักษาสัตว์ ๙๘,๕๐๐.๐๐ ๘๓,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

บริษทั ยูเนีย่น ซายน์ จ ากดั

๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๓,๕๐๐.๐๐

บริษทั ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

บริษทั ยูเนีย่น ซายน์ จ ากดั

๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๓,๕๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๑๐๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๐๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

๒๗ จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์,รถบรรทุก,และอปุกรณ์มอเตอร์ ๗๔,๙๕๐.๐๐ ๗๒,๖๖๕.๖๐ เฉพาะเจาะจง
ตะวนัไดนาโม-แอร์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒๓,๒๓๐.๐๐

๓๙,๗๒๐.๐๐

๙,๗๑๕.๖๐

ตะวนัไดนาโม-แอร์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒๓,๒๓๐.๐๐

๓๙,๗๒๐.๐๐

๙,๗๑๕.๖๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๑๑๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

POC ๐๑๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

๒๘ ซ้ือวสัดุส านักงาน ๗๑,๒๑๐.๐๐ ๖๘,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๖๘,๒๔๐.๐๐ บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๖๘,๒๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๑๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ พฤษภาคม ๖๒

๒๙ ซ้ือออ้ยสด ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีพร สถาปนาตระกลู ๑๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวมณีพร สถาปนาตระกลู ๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๑๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๖๒

๓๐ ซ้ืออาหารสัตว ์ส าหรับจดัท า feeding ม.ิย 62 ๖๗,๕๐๐.๐๐ ๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๗,๕๐๐.๐๐ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐๑๑๕/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๖๒

๓๑ จา้งท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ๑ ชุด ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่
๖๓,๑๓๐.๐๐

บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่
๖๓,๑๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๒ พฤษภาคม ๖๒

๓๒ ซ้ือวสัดุตกแต่ง ประเภทธงสัญลักษณ์ จ านวน ๒ รายการ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๑,๒๕๐.๐๐ บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๑,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๘/๒๕๖๒2 ลว. ๒ พฤษภาคม ๖๒

๓๓
จา้งออกแบบบอร์ดป้ายนิทรรศการต้อนรับนักท่องเทีย่ว

 พร้อมผลิตและติดต้ัง ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๘๖,๖๗๐.๐๐ บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๘๖,๖๗๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๕ พฤษภาคม ๖๒

๓๔ จดัซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี ๒๘,๕๐๐ ๒๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ าใสใจจริง จ ากดั ๒๖,๗๐๐.๐๐ บริษทั น้ าใสใจจริง จ ากดั ๒๖,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๐/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

๓๕ จา้งท าป้ายไวนิล พร้อมงานติดต้ัง ๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๕,๙๙๒.๐๐ บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๕,๙๙๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๖๒

๓๖ จา้งประกอบพธิที าบุญส านักงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายถนอมศักด์ิ นวลหล้า ๕๐,๐๐๐.๐๐ นายถนอมศักด์ิ นวลหล้า ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๖๒

๓๗
จา้งท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินี
๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่
๖๓,๑๓๐.๐๐

บริษทั นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั (ส านักงาน

ใหญ)่
๖๓,๑๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๓/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๖๒

๔๙ วสัดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๘๕๐.๐๐ ๒๒,๘๕๖.๘๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท

บริษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั

๙,๗๔๐.๐๐

๕,๙๔๐.๐๐

๖,๖๗๖.๘๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท

บริษทั บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั

๙,๗๔๐.๐๐

๕,๙๔๐.๐๐

๖,๖๗๖.๘๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POP ๐๒๔/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๖๒

POP ๐๒๕/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๖๒

POP ๐๒๖/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๖๒

๕๐ ซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในการด าเนินกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๘๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๓,๘๑๐.๐๐ บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๓,๘๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๗/๒๕๖๒ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๖๒



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๕๑
จา้งจดักจิกรรมประกวดถ่ายภาพ สีสันเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี
๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษทั เบลส พลัส จ ากดั
๔๙๙,๖๙๐.๐๐

บริษทั เบลส พลัส จ ากดั
๔๙๙,๖๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA๕๕/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๖๒

๕๒ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิัติงานบัญชี ๖๗,๕๐๐.๐๐ ๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอภชิญา อนิต๊ะน า ๖๗,๕๐๐.๐๐ นางสาวอภชิญา อนิต๊ะน า ๖๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA๕๖/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ พฤษภาคม ๖๒

๕๓
จา้งจดักจิกรรมประกวดออกแบบของทีร่ะลึกจากวสัดุ

ธรรมชาติ
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นายเอสไนน์ อนิเตอร์ กรุ๊ป ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นายเอสไนน์ อนิเตอร์ กรุ๊ป ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA๕๗/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๖๒


