
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง

๑ จา้งบริการรักษาความปลอดภัย ในพืน้ที่ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี      4,045,302.00    3,677,049.00 ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย กมัปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จ ากดั

 บริษัท รักษาความปลอดภัย นครินทร์ และกฏหมาย จ ากดั

 ๓,๙๔๐,๐๐๐.๐๐
๓,๙๗๔,๖๑๐.๓๕ 
๓,๗๒๒,๔๐๐.๐๐
๓,๓๔๖,๒๐๐.๐๐ 
๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั
   3,940,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๐

๒ จา้งเหมาบริการดูแลระบบเตือนไฟ         350,000.00       238,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริต้ี ไอ.ที จ ากดั

 บริษัท แอท ลาร์ช เอน็เทอร์ไพร์ส จ ากดั
 ๒๑๐,๓๑๙.๒๐ 
๒๒๒,๓๐๐.๐๐

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริต้ี ไอ.ที จ ากดั       210,319.20 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ ธค. ๖๐

๓ จดัซ้ือครุภัณฑ์ ทีวี (จอแสดงภาพประชาสัมพันธ์)         321,000.00       229,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอาดกรุ๊ป จ ากดั

บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

 ๑๙๘,๓๑๓.๘๐
๒๒๙,๒๐๐.๐๐
๒๘๗,๔๐๐.๐๐

บริษัท สอาดกรุ๊ป จ ากดั       198,313.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๓๒ ลว. ๒๑ ธ.ค.  ๖๐

๔ จดัซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองสแกนเนอร์) (การเงิน)           10,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั            2,300.00  บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั           2,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๒/๐๐๐๑ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๖๐

๕ จดัซ้ือกระดาษเช็ดมือ กระดาษช าระ (ศูนยป์ระชุม)         193,750.00       191,125.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั

บริษัท เชียงใหม่ แอล.เค. มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั

 ๑๘๖,๑๒๕

๑๙๒,๕๐๐
๒๒๐,๔๔๑.๔๑

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ซัพพลาย

แอนด์เซอร์วิส

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั

 ๑๑๒,๓๗๕.๐๐

๗๒,๕๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๓๐ ลว.๑๕ ธ.ค.๖๐

PO๖๐/๐๐๓๐ ลว.๑๕ ธ.ค.๖๐

๖ จดัซ้ือกรวยจราจร, ป้ายบังคับจราจร           60,600.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์          49,113.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์         49,113.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๒๘ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๗ จดัซ้ือแผงกัน้จราจรขาตาย , แผงกัน้จราจรมีล้อ           85,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์          47,615.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โกลเด้น-โปรเซฟต้ีชูส์         47,615.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๒๗ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๘ จดัซ้ือยางรถพร้อมติดต้ัง           55,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จ ากดั          37,600.00 บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จ ากดั         37,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO ๖๐/๐๐๒๖ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๙ จา้งซ่อม, เปล่ียนอะไหล่ชุดเฟืองท้ายรถพ่วง ม้าลาย ๙           27,950.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์ กลการ          13,856.50 หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์ กลการ         13,856.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๗ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๖๐

๑๐ จดัซ้ือของที่ระลึก (การตลาด)           57,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง พีพูนช็อป

รุ่งเรืองตุ๊กตา

นลินอร เรืองกระบี่วิทย์

 ๗,๒๐๐
๑๒,๕๐๐
๓๗,๕๐๐

พีพูนช็อป

รุ่งเรืองตุ๊กตา

นลินอร เรืองกระบี่วิทย์

 ๗,๒๐๐
๑๒,๕๐๐
๓๗,๕๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

๑๑ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ส าหรับใช้ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการยุ

วอาสาน าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี ๒๕๖๑
            3,600.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์               920.00 บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์              920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO55/0010 ลว. 26 ธค. 60 
๑๒ จา้งท าเส้ือ, หมวก, กระเป๋า,ป้าย back drop,ป้ายโครงการและคู่มือยุ

วอาสาน าเที่ยวเพือ่ใช้ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการยวุอาสาน า

เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปี

          38,700.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านโอแ๋มงโก ้สตูดิโอ          26,800.00 ร้านโอแ๋มงโก ้สตูดิโอ         26,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เงินยมืทดรอง

๑๓ จา้งซ่อมแซมตรวจเช็ค และ Set โปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์ ให้สามารถ

โทรเบอร์ ๐๖x-xxxxxxx และ ๐๗x-xxxxxxx ได้
          38,520.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จณิห์ เทเลคอม          38,520.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จณิห์ เทเลคอม         38,520.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๐๘  ลว.  ๒๐ ธ.ค. ๖๐

๑๔ จดัซ้ือเบียร์สด           76,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ป้อมคลัง          52,200.00 บจก.ป้อมคลัง         52,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๕๘/๐๐๕๓ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๐

๑๕ จา้งซักรีดผ้างานบ้านพัก จดัเล้ียงและกจิกรรมเดือน มกราคม ๒๕๖๑           30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายพงศธร ต้ังตระกลูกนัธา               607.00 นายพงศธร ต้ังตระกลูกนัธา              607.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยมืเงินทดรอง

สรปุผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม ๒๕๖๐

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่๑ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๑๖ จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์)           95,515.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้าน Animaltales
ร้าน อเีอม็เอสช็อป
ร้านคะนอง คนคึกคัก
นางศรีไว เกา๊ง้ิว
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชตนาการไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลังเคร่ืองเขียน

  ๓,๙๘๐
๗,๙๙๐

๔๔,๒๐๐
๔,๒๐๐ 

๑๐,๘๓๐
๔,๙๒๑

ร้าน Animaltales
ร้าน อเีอม็เอสช็อป
ร้านคะนอง คนคึกคัก
นางศรีไว เกา๊ง้ิว
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชตนาการไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คลังเคร่ืองเขียน

  ๓,๙๘๐
๗,๙๙๐

๔๔,๒๐๐
๔,๒๐๐ 

๑๐,๘๓๐
๔,๙๒๑

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยมืเงินทดรอง
ยมืเงินทดรอง
ยมืเงินทดรอง
ยมืเงินทดรอง
PO๔๑/๐๐๒๒ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
 PO๔๑/๐๐๒๓ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๖๐

๑๗ จดัซ้ืออาหารส าหรับจดัท า Feeding ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑           67,890.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชุมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์          65,100.00 วิสาหกจิชุมชุมกลุ่มผลิตอาหารสัตว์         65,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๒ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๖๐

๑๘ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การจดังาน "Homepro Fair ๒๕๖๐"
          32,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์          27,300.00 สิงห์ไพร  การ์เด้นท์         27,300.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๕ ลว.๑๒ ธค. ๖๐

๑๙ รายงานขอซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ (บ้านพัก)           35,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์          32,000.00 ร้านตนานุวัฒน์         32,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๑๗/๐๐๐๓ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๐

๒๐ จดัซ้ือถังต้มน้ า ต้มกาแฟไฟฟ้า ระบบดิจติอล           20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว          19,535.00 หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว         19,535.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๑๗/๐๐๐๕ ลว. ๒๘ธ.ค. ๖๐

๒๑ จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศบ้านพักนักท่องเที่ยว            50,620.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง          50,620.00 ร้านธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง         50,620.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๐๙ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๐

๒๒ จดัซ้ืออาหารทดแทนนมและวิตามิน           71,700.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ค.อาร์ เทรดด้ิง          60,500.00 ค.อาร์ เทรดด้ิง         60,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๓๑/๐๐๑๐ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๐

๒๓ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ระบบแสงสว่าง (ศูนยป์ระชุม)           94,550.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง

 ร้านธนวัฒน์การไฟฟ้า
 ๕๒๑๐๐

๗,๐๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง

 ร้านธนวัฒน์การไฟฟ้า
 ๕๒๑๐๐

๗,๐๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๓๓ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๐

 PO ๖๐/๐๐๓๔ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๐

๒๔ จา้งพิมพ์บัตรของขวัญ (ประชาสัมพันธ์)           13,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ดีคอนซ์มีเดีย 

ไอเดีย อมิเมจ ปร้ินท์
 ๔๘๑๕
๔,๕๐๐

บจก.ดีคอนซ์มีเดีย 

ไอเดีย อมิเมจ ปร้ินท์
 ๔๘๑๕
๔,๕๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๒๑ ลว.๒๐ ธค. ๖๐ 

เงินยมื C-๐๔๘

๒๕ จา้งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรมงานวันคริสต์มาสและปีใหม่           15,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั            5,831.50 บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั           5,831.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๒๔ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 

๒๖ จา้งเหมาการแสดง พร้อมตกแต่งสถานที่ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และ

เทศกาลส่งท้ายปีเกา่ ต้อนรับปีใหม่
          64,100.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายดนตร์ วิชัยสืบ          64,100.00 นายดนตร์ วิชัยสืบ         64,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๐๙  ลว.  ๒๒ ธ.ค. ๖๐

๒๗ จดัซ้ือจดัจา้งกจิกรรมงานส่ือมวลชนสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๐           80,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ คอสซูสต้า
นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ ธิติชยานันต์
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั
บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท เจริญศิลป์เชียงใหม่ จ ากดั 
บริษัท เซเว่นคอนทิเน้นอนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั
German Sport & Lifestyle Co.,Ltd.
บริษัท บีทูเอส จ ากดั สาขา โรบินสันเชียงใหม่

 ๓,๕๐๐
๓,๐๐๐

๑๐,๙๐๐ 
 ๑,๔๗๙
๓,๐๐๐

๑๒,๑๗๙
๖,๐๒๕

๓,๑๔๐.๗๕
๖,๘๕๙.๖๕

นายณรงค์ คอสซูสต้า
นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ ธิติชยานันต์
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั
บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท เจริญศิลป์เชียงใหม่ จ ากดั 
บริษัท เซเว่นคอนทิเน้นอนิเตอร์เทรด จ ากดั
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จ ากดั
German Sport & Lifestyle Co.,Ltd.
บริษัท บีทูเอส จ ากดั สาขา โรบินสันเชียงใหม่

 ๓,๕๐๐
๓,๐๐๐

๑๐,๙๐๐ 
 ๑,๔๗๙
๓,๐๐๐

๑๒,๑๗๙
๖,๐๒๕

๓,๑๔๐.๗๕
๖,๘๕๙.๖๕

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

ยมืเงินทดรอง

๒๘ จา้งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรม           18,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ฟินิกซ์ดีไซน์          13,872.50 ฟินิกซ์ดีไซน์         13,872.50 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๔๐ ลว .๒๙ ธค. ๖๐

๒๙ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ให้บริการรองรับเทศกาลส่งท้ายปีเกา่และ

วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
          37,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายประมวล ไชยวงค์          32,175.00 นายประมวล ไชยวงค์         32,175.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๐๕ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๖๐

๓๐ จา้งจดักจิกรรมการแสดงและสาธิตผลงานช่างท้องถิ่นและภูมิปัญญาลง

รัก ปิดทองและเคร่ืองเขิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา

          80,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย ศิริ          77,400.00 นายชาญชัย ศิริ         77,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๗๐/๐๐๐๑ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๐

๓๑ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ คร้ังที่ ๑

 ประจ าปี ๒๕๖๑

          20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง  สิงห์ไพร การ์เด้นท์          16,800.00  สิงห์ไพร การ์เด้นท์         16,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๓๕ ลว. ๒๙ ธ.ค. พ.ศ.๖๐

๓๒ จา้งเหมาบริการตัดเยบ็ผ้า           50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ไอ.เอส.การม่าน          47,598.00 หจก.ไอ.เอส.การม่าน         47,598.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ยมืเงินทดรอง

๓๓ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน           68,704.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 

หจก.ลิขิตศิลป์
 ๔๑,๕๘๕.๕๐

๑๓,๔๓๐
หจก.เชียงใหม่มานะพานิช 

หจก.ลิขิตศิลป์
 ๔๑,๕๘๕.๕๐

๑๓,๔๓๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๐๗  ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๕๕/๐๐๐๘  ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๓๔ จดัซ้ืออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ต้ังแต่วันที่ ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑
     6,832,550.00  ๖,๖๗๙,๐๒๙,๗๐ ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ฟาร์ม ๙ ไกฟู่ด้ส์ จ ากดั

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั
 ๑,๗๘๒,๕๗๐
๔,๘๙๔,๒๐๓

บริษัท ฟาร์ม ๙ ไกฟู่ด้ส์ จ ากดั

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั
 ๑,๗๘๒,๕๗๐
๔,๘๙๔,๒๐๓

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๖/๒๕๖๑ ลว. ๑ ธค.๖๐CNS 

๑๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๑ ธค.๖๐

๓๕ จดัซ้ือวัตถุดิบในการผลิตอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คร้ังที่ ๑/๖๑           52,460.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ส.สมชายพลาสติก          52,460.00 บจก.ส.สมชายพลาสติก         52,460.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๗ ลว. ๔ ธ.ค. พ.ศ.๖๐

๓๖ จดัซ้ือภาชนะบรรจนุ้ าและอาหารสัตว์           60,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชียงฮงเคร่ืองครัว

บริษัท อ าไพการเกษตร
 ๘,๒๕๐

๔๖,๕๓๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชียงฮงเคร่ืองครัว

บริษัท อ าไพการเกษตร
 ๘,๒๕๐

๔๖,๕๓๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๑๐ ลว. ๖ ธค ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๑ ลว. ๖ ธค ๖๐

๓๗ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใช้ในงานเล้ียงสัตว์ จ านวน ๑๖ รายการ         148,520.00 ๑๒๗,๙๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก แพรถนอมโลหะกจิ

เชียงฮงเคร่ืองครัว

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

 ๑๑๘,๐๔๐
๑๒๙,๕๓๕

๓๙,๗๘๐
๑๐๙,๔๘๐
๔,๕๐๐.๐๐

นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

หจก แพรถนอมโลหะกจิ

เชียงฮงเคร่ืองครัว

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

 ๔๕,๓๔๐.๐๐
๙,๐๓๐.๐๐

๒๒,๗๔๐.๐๐
๒๓,๐๐๐.๐๐

๔,๕๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๑๖ ลว.  ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๗ ลว.  ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๕ ลว.  ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๘ ลว.  ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๔ ลว.  ๘ ธ.ค. ๖๐

๓๘ จดัซ้ือกระดาษเช็ดหน้า , กระดาษเช็ดปาก (การค้าฯ)           19,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั          19,000.00 บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั         19,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๖  ลว.  ๔ ธ.ค. ๖๐

๓๙ จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (บริการ)         296,900.00 ๒๗๖,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เด่นชัยเทค

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

 ๒๖๕,๒๗๐
๒๗๐,๗๙๐
๒๘๔,๙๕๐

บจก.เด่นชัยเทค

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั
 ๑๖๐,๙๐๐
 ๑๐๒,๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๐๕ ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๕๕/๐๐๐๖ ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐

๔๐ จดัซ้ือเนื้อกา๊ซหุงต้ม (คร้ังที่ ๑/๖๑)             6,313.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์            6,313.00 หจก.เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์           6,313.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๕๘/๐๐๕๔ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๐

๔๑ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เกีย่วกบังานบ้านงานครัว (จดัการสัตว์)         175,950.00 148,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ
 ๑๔๗,๘๖๕
๑๔๔,๔๓๕

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

นายวัชรินทร์ ยงัเจริญ
 ๔๖,๑๐๐.๐๐
๙๔,๙๕๕.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๓๓/๐๐๑๒ ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐

PO๓๓/๐๐๑๓ ลว. ๘ ธ.ค. ๖๐

๔๒ จดัซ้ือกา๊ซหุงต้ม ๔๘ กก.             8,025.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์   ๘,๐๒๕ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์           8,025.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๐๗ ลว.๑๔ ธค. ๖๐

๔๓ จา้งเหมาการแสดงกจิกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี           90,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  บัวหลวง          90,000.00 นายอภิชาต  บัวหลวง         90,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๐๔ ลว. ๑ ธ.ค. ๖๐

๔๔ จดัซ้ืออปุกรณ์ระบบไฟฟ้า (ปฏิบัติการ)         491,550.00 ๔๗๕,๐๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง

ธนวัฒน์การไฟฟ้า
 ๓๕๑,๔๖๕
๒๔๕,๑๗๐

หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง

ธนวัฒน์การไฟฟ้า
 ๓๓๖,๓๑๕

๑๐,๙๘๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๒๔/๐๐๐๖ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๐

PO ๒๔/๐๐๐๗ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๐

๔๕ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ านวน ๔๙ 

รายการ (จดัการสัตว์)
        105,150.00 ๗๘,๐๗๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั 

บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลิขิตศิลป์

 ๗๔,๕๕๒
๗๕,๐๙๑.๓๐
๗๘,๗๑๐.๐๐
๘๑,๒๗๙.๕๐

บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั         74,552.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๒๑ ลว.  ๑๙ ธ.ค. ๖๐

๔๖ จา้งซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง         118,400.00 ๑๑๐,๔๙๘.๙๐ เฉพาะเจาะจง บจก.อาชิ เทค อเิลคทริค

บริษัท ๙ บิลเล่ียนกรุ๊ป จ ากดั
 ๑๐๔,๙๑๓ .๕๐
๑๑๕,๕๐๖.๕๐

บจก.อาชิ เทค อเิลคทริค  ๑๐๔,๙๑๓ .๕๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๒๔/๐๐๐๓ ลว.  ๙ ธ.ค. ๖๐

๔๗ จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับงานรักษาความสะอาด         358,000.00 ๓๐๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.อนิเตอร์ ไพรเมอร์ซี

บจก.เชียงใหม่ แจนิโทเรียล
 ๑๑๕,๐๐๐

๓๖๙,๙๔๗.๖
บจก.อนิเตอร์ ไพรเมอร์ซี

บจก.เชียงใหม่ แจนิโทเรียล
 ๑๑๕,๐๐๐
๒๑๒,๐๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO ๑๕/๐๐๐๒ ลว.  ๑ ธ.ค. ๖๐

PO ๑๕/๐๐๐๓ ลว.  ๑ ธ.ค. ๖๐

๔๘ จดัซ้ืออะไหล่ส าหรับซ่อมรถจกัรยานยนต์ ,รถยนต์ และรถลากพ่วง 

จ านวน ๓๑ คัน 
          27,565.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ
 ๒๒,๓๓๐

๔,๖๓๓.๑๐
หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ
 ๒๒,๓๓๐

๔,๖๓๓.๑๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๕ ลว. ๔ ธค. ๖๐

PO๒๓/๐๐๐๖ ลว. ๔ ธค ๖๐

๔๙ จา้งซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ยานพาหนะรถยนต์ และรถลากพ่วง จ านวน ๑๗

 คัน
          36,350.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ตะวันไดนาโมแอร์

หจก.เชียงใหม่สุริวงค์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส

 ๒๒,๑๐๐
๙,๙๕๑
๔,๐๔๐

ตะวันไดนาโมแอร์

หจก.เชียงใหม่สุริวงค์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส

 ๒๒,๑๐๐
๙,๙๕๑
๔,๐๔๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๒ ลว.๐๔ ธค. ๖๐

PO๒๓/๐๐๐๓ ลว.๐๔ ธค. ๖๐

PO๒๓/๐๐๐๔ ลว.๐๔ ธค. ๖๐

๕๐ จดัซ้ือโออชิิ (คร้ังที่ ๒/๖๑)   ๕๕,๒๐๐  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.เสริมสุข(มหาชน)          55,200.00 บจก.เสริมสุข(มหาชน)         55,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๑ ลว.๗ ธค. ๖๐

๕๑ จา้งสูบส่ิงปฏิกลู           38,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางฐิตารีย์  หล่ิมไพศาล          38,000.00 นางฐิตารีย์  หล่ิมไพศาล         38,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/ ๐๐๐๒  ลว. ๗ ธ.ค. ๖๐



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๕๒ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยในพืน้ที่ศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มกราคม ๒๕๖๑ - กนัยายน ๒๕๖๑)

     7,432,650.00 ๗,๑๐๖,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั

 บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊ก โจ อนิเตอร์ จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย กมัปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จ ากดั

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อนิเตอร์การ์ด จ ากดั

 ๗,๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๖,๗๔๗,๗๔๑.๐๐
๗,๑๖๔,๐๐๐.๐๐
๖,๔๐๘,๐๐๐.๐๐ 
๗,๐๒๕,๐๐๐.๐๐

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั
   7,100,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL ๒๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ ธค.๖๐

๕๓ จดัซ้ือรถลากพาเลท           15,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั            8,800.00 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั           8,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๔ ๘ ธค. ๖๐

๕๔ จดัซ้ือหญ้าเทียมเพือ่จดัตกแต่งซ่อมแซมบูธขายสินค้าที่ระลึก 

(ปฏิบัติการ)
          21,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.แกลสซ่ีแลนด์          18,000.00 บจก.แกลสซ่ีแลนด์         18,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๐๑ ลว.๑๓ ธค. ๖๐

๕๕ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๒ รายการ (การเงิน)           27,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ฟูจเิทล

บจก.ออฟฟิชคลับ(ไทย)
 ๑๒,๙๕๐

 ๓,๔๓๐
บจก.ฟูจเิทล

บจก.ออฟฟิชคลับ(ไทย)
 ๑๒,๙๕๐

 ๓,๔๓๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เงินยมื C-๐๕๐ ลว.๒๒ ธค. ๖๐

PO๑๒/๐๐๐๒ ลว. ๑๙ ธค. ๖๐

๕๖ จดัซ้ืออาหารสด,อาหารกึง่ส าเร็จรูป คร้ังที่ ๔/๖๑           96,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง  บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั   ๙๖,๐๐๐  บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั   ๙๖,๐๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๐ ลว. ๗ ธ.ค. ๖๐

๕๗ จดัซ้ือวัตถุดิบในการผลิตอาหารว่างเคร่ืองด่ืม คร้ังที่ ๒/๖๑           57,410.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ส.สมชายพลาสติก          56,590.00 บจก.ส.สมชายพลาสติก         56,590.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๘ ลว.ธค. ๖๐

๕๘ จดัซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๒/๖๑           99,460.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง  หจก.ธรินธร สาขาเชียงใหม่          98,569.80  หจก.ธรินธร สาขาเชียงใหม่         98,569.80 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๙ ลว.๗ ธค. ๖๐

๕๙ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์และเคมีภัณฑ์ท าความสะอาด (บ้านพัก)           92,580.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.แจนิโทเรียล ซัพพลาย

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว
 ๓๗,๒๙๘.๑๔

๔๐,๔๘๕
บจก.แจนิโทเรียล ซัพพลาย

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว
 ๓๗,๒๙๘.๑๔

๔๐,๔๘๕
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๗/๐๐๐๒ ลว.๑๒ ธค. ๖๐

PO๑๗/๐๐๐๑ ลว.๑๒ ธค. ๖๐

๖๐ จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การจดั โครงการเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาส าหรับส่ือ

เพือ่เด็กและเยาวชน (International Childen"s Content Right Fair :

 ICCRF)

          40,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์          33,600.00 สิงห์ไพร  การ์เด้นท์         33,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๓ ลว.๑ ธค. ๖๐

๖๑ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้าใช้ในการให้ความอบอุน่แกสั่ตว์         448,000.00 ๔๓๕,๕๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธนาวัฒน์การไฟฟ้า 

หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
 ๔๐๒,๖๖๙

๓๕๔,๓๘๐.๕
ร้านธนาวัฒน์การไฟฟ้า 

หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
 ๕๕,๐๓๒

๒๘๑,๖๓๘.๕๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  PO๒๔/๐๐๐๔ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๖๐

 PO๒๔/๐๐๐๕ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๖๐

๖๒ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแกส๊โซฮอล์ ๙๕          294,000.00 ๒๗๒,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์        276,920.00 หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์       276,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๐๔ ลว. ๗  ธ.ค. ๖๐


