
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง

๑ จา้งซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง สถานีไฟฟ้าย่อยที่ ๓ 
แคมปก์ราวด์

        50,450.50 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย ๕๐,๔๕๐.๕๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย ๕๐,๔๕๐.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๒๔/๐๐๐๙ ลว. ๑๖ ม.ีค. ๖๑

๒ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดังานต่างๆ

        20,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๕๖ ลว. ๕ ม.ีค. ๖๑

๓ จดัซ้ือน้ าแร่ธรรมชาติมิเนเร่ คร้ังที่ ๑/๖๑         37,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บริษัท เค ไอ เอน็ ดิสทริบวิเตอร์ จ ากดั ๓๕,๐๐๐.๐๐  บริษัท เค ไอ เอน็ ดิสทริบวิเตอร์ จ ากดั ๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๓ ลว. ๑๕ ม.ีค. ๖๑

๔ จดัซ้ืออะไหล่เส้ือปัม๊น้ าพร้อมใบพัด ประจ ารถบรรทุกน้ า 
ทะเบยีน ๘๒-๔๕๓๗ ชม. 

        51,400.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๔๔,๕๐๐.๐๐ หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๔๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๒๘ ลว.๑๒/๓/๖๑

๕ จดัซ้ือเคร่ืองด่ืมและน้ าผลไม้ คร้ังที่ ๑/๖๑         79,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ๗๙,๑๒๐.๐๐ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ๗๙,๑๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๐ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๖ จดัซ้ืออาหารสด, อาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ ๘/๖๑         96,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๑ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๗ จดัซ้ืออาหารส าหรับท า Food Enrichment         10,800.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัทอ าไพการเกษตร จ ากดั ๘,๒๘๐.๐๐ บริษัทอ าไพการเกษตร จ ากดั ๘,๒๘๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๒/๐๐๐๕ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๘ จดัซ้ือครุภณัฑ์งานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ 
จ านวน ๕ รายการ

        25,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑๙,๖๐๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑๙,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๕๓ ลว. ๒๑ ม.ีค. ๖๑

๙ จดัซ้ืออะไหล่ ชุดหม้อแปลงควบคุม ATS         40,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลแมกซ์ จ ากดั ๓๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอลแมกซ์ จ ากดั ๓๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  PO ๖๐/๐๐๖๖ ลว. ๑๙ ม.ีค. ๖๑

๑๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานสัตวบาล         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซงสว่าง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายพงศกร  แซงสว่าง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค.๖๑

๑๑ จา้งซ่อมอปุกรณ์ระบบหมอกวงเวียนช้าง         18,310.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัมาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (๒๐๑๔)

๑๘,๑๙๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัมาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (๒๐๑๔)

๑๘,๑๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๑๔ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๑๒ จา้งการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายสัปดาห ์         66,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทมีเดีย ๒๐๑๘ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บจก.นอร์ทมีเดีย ๒๐๑๘ ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๔๑/๐๐๓๓ ลว. ๒๒ ม.ีค. ๖๑

๑๓ จา้งเหมาบริการดูแลระบบแกส๊หงุต้ม ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

        65,270.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่อปุกรณ์แกส๊ จ ากดั ๕๒,๙๑๑.๕๐ บริษัท เชียงใหม่อปุกรณ์แกส๊ จ ากดั ๕๒,๙๑๑.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๑๔ จา้งเหมาเพือ่ปฏบิติังานนักวิจยั       144,000.00      144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชีวรัตน์  รุ่งเพ็ญงาม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ นางสาวชีวรัตน์  รุ่งเพ็ญงาม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย  ญาณะ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายณัฐดนัย  ญาณะ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๖ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายกมัพล ศรีประดับไพร ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายกมัพล ศรีประดับไพร ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีะนันท์  ภริูภกัดีสนอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวจรีะนันท์  ภริูภกัดีสนอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวรชาติ   ไชยสถาน ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายวรชาติ   ไชยสถาน ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๙ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน ศรีนวลเขียว ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวน้ าฝน ศรีนวลเขียว ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพร  ชัยวุฒิ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายสุทธิพร  ชัยวุฒิ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๑ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายฤทธิชัย กมล ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายฤทธิชัย กมล ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๒ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์  ปนับญุลอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายธีรพงษ์  ปนับญุลอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๓ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายนิธิศักด์ิ  ทองภคีูรีไพร ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายนิธิศักด์ิ  ทองภคีูรีไพร ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๔ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  ต๋าค า ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายวัฒนา  ต๋าค า ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเสกสิทธิ ์ จติตาดู ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายเสกสิทธิ ์ จติตาดู ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๐๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๖ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ  พะพู่ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายพงษ์ศักด์ิ  พะพู่ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

สรปุผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๒๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานเล้ียงสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  พาจะ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายเกยีรติศักด์ิ  พาจะ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๒๘ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานโภชนาการ         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายนราวิวัฒน์  มหาวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายนราวิวัฒน์  มหาวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๒๙ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานโภชนาการ         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช  เรืองเจริญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายอภเิดช  เรืองเจริญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๓๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานโภชนาการ         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  กรีเหล่ียง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายชาตรี  กรีเหล่ียง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๓๑ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานโภชนาการ         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ์ คุณใจดี ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายประจกัษ์ คุณใจดี ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๓๒ จา้งเหมาผู้ช่วยงานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  ชัยวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายศิริพงษ์  ชัยวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๓๓ จดัซ้ือชุดตกแต่งกบีสัตว์ จ านวน ๑ ชุด           7,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ๔,๗๓๔.๗๕ บริษัท กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ๔,๗๓๔.๗๕ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๑๒ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๓๔ จดัซ้ืออาหารเช้าและเคร่ืองด่ืม เดือนเมษายน ๒๕๖๑         20,000.00  - เฉพาะเจาะจง  -  - ๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๓๕ จดัซ้ือกระสอบ (พร้อมพิมพ์โลโก)้       149,700.00 ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒ ตันติวงศ์
นส.เจยีมจติร์ เดชาชัย

นางอรุณ ข าแจม่

 142,150
169,300
175,400

นายสุวัฒ ตันติวงศ์ ๑๔๒,๑๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๒๗/๐๐๐๘ ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑

๓๖ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานและใหบ้ริการ
นักท่องเที่ยว

      345,250.00      345,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกจิจา  ตานะ ๓๔๕,๒๕๐.๐๐ นายกจิจา  ตานะ ๓๔๕,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๓๗ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดัประชุมสันนิบาตเทศบาล

จงัหวัดเลย

          5,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๕๘ ลว. ๑๒ ม.ีค. ๖๑

๓๘ จา้งซ่อมแซมระบบระบายอากาศ ของหอ้งน้ าหญิงและชาย 
บริเวณหอ้งประชุมโซนเอ อาคารศูนย์ประชุมฯ

          9,630.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อเีลคทริค ๑๙๙๙ ๙,๒๐๒.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อเีลคทริค ๑๙๙๙ ๙,๒๐๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๖๑  ลว.  ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๓๙ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบริหารบตัรเข้าชม          90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายบญุนิสา  ดงร าคาญ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายบญุนิสา  ดงร าคาญ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๔๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  โทอดุทา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายวิเชียร  โทอดุทา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๑ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวธนวรรณ ใจอารีย์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวธนวรรณ ใจอารีย์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๒ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิน นามยอด ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวสายพิน นามยอด ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๓ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  แสนเมืองมา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวปาริชาติ  แสนเมืองมา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๔ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายณัฐธันยา ม่วงสวัสด์ิ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายณัฐธันยา ม่วงสวัสด์ิ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์ ไพรคีรีพฤกษา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาววัชราภรณ์ ไพรคีรีพฤกษา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๖ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศุภกติต์  ธิปา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายศุภกติต์  ธิปา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ  ทะจนัทร์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวจารุวรรณ  ทะจนัทร์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๘ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวพิสมัย  อดัเจริญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวพิสมัย  อดัเจริญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๔๙ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทกานต์  ปญัญามูล ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวจนัทกานต์  ปญัญามูล ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๒๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร  ลือก าลัง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวปาริฉัตร  ลือก าลัง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๑ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญจนัทร์  กล่ินสุบรรณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวเพ็ญจนัทร์  กล่ินสุบรรณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๒ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพร  เลิศนวัตกรรม ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวรพีพร  เลิศนวัตกรรม ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๓ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  เตมือ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวมณีวรรณ  เตมือ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๔ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวดรุณี  บญุแกว้ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวดรุณี  บญุแกว้ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางเยาวเรศ  เจริญศิลป์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางเยาวเรศ  เจริญศิลป์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๖ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  ตุหนุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวศิริลักษณ์  ตุหนุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๕๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวเย็นจติ  นภารัตนภญิโญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวเย็นจติ  นภารัตนภญิโญ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๘ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ เชาวรรณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายประพันธ์ เชาวรรณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๕๙ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลพรรณ  ไชยวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวอบุลพรรณ  ไชยวงค์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๓๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๖๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณา  คาซ้ือ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวลักษณา  คาซ้ือ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๖๑ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบา้นพักจดัเล้ียง
และกจิกรรม

        75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาภรณ์  เอกเร่ือง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวเบญจมาภรณ์  เอกเร่ือง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๖๒ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบา้นพักจดัเล้ียง
และกจิกรรม

        75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายคุณากร  กากลู ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายคุณากร  กากลู ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๖๓ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบา้นพักจดัเล้ียง
และกจิกรรม

        75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกลุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกลุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๖๔ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบา้นพักจดัเล้ียง
และกจิกรรม

        75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ  มหาวรรณ์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายเจนภพ  มหาวรรณ์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๖๕ จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแกส๊โซฮอล์ ๙๕       362,000.00 ๓๔๐,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๓๒,๗๒๐.๐๐ หจก.นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๓๒,๗๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๑๒ ลว. ๒๓  ม.ีค. ๖๑

๖๖ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานจดัท าระบบมาตรฐานศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวภสัส์ธนันธ์  วรรณรังษี ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวภสัส์ธนันธ์  วรรณรังษี ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๖๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานไฟฟ้าก าลังศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายกมลเทพ ขุนทอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายกมลเทพ ขุนทอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๖๘ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานช่างและเทคนิคศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวิรทร  พิมพ์แกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายวิรทร  พิมพ์แกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๖๙ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานโยธา และระบบน้ าศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายกฤษณุ  ฐีติโภคา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายกฤษณุ  ฐีติโภคา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๗๐ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานภมูิทัศน์ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายพจน์ปรีชา ศรีโนนทอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายพจน์ปรีชา ศรีโนนทอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๔๐/๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๗๑ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานด้านระบบสารสนเทศศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายพันธวิศ   ร่องพืช ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายพันธวิศ   ร่องพืช ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๗๒ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานระบบอเิล็กทรอนิกส์ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติสยาม เขื่อนแกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายเกยีรติสยาม เขื่อนแกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๔๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๗๓ จดัซ้ืออาหารส าหรับจดัท า Feeding ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

        64,350.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๔,๓๕๐.๐๐ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๔,๓๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๙ ลว. ๒๘ ม.ีค. ๖๑

๗๔ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานบริหารงานทั่วไป สชน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้ังแต่เดือนเมษายน - กนัยายน 

๒๕๖๑)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางนันท์ธนัษฐ์  ศิริวรภา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางนันท์ธนัษฐ์  ศิริวรภา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๗๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานบริหารงานทั่วไป จกส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้ังแต่เดือนเมษายน - กนัยายน 

๒๕๖๑)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญยภรณ์  ธรรมเทศน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวธัญยภรณ์  ธรรมเทศน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๗๖ จดัซ้ือไข่ไก,่ ข้าว คร้ังที่ ๖/๖๑         78,055.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  ป.หางดงค้าข้าว ๗๘,๐๕๕.๐๐  ป.หางดงค้าข้าว ๗๘,๐๕๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๕ ลว. ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๗๗ จดัซ้ือช็อกโกฟ้รุ๊ต ผลไม้เคลือบช็อกโกแลต คร้ังที่ ๓/๖๑         51,200.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ๕๐,๔๐๑.๒๘ บริษัท ลานนาเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ๕๐,๔๐๑.๒๘ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๔ ลว. ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๗๘ จดัซ้ือไอศกรีมเอเต้ ete คร้ังที่ ๓/๖๑         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๗๙,๗๙๗.๓๙ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๗๙,๗๙๗.๓๙ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  PO๕๘/๐๐๙๘  ลว. ๒๖ ม.ีค. ๖๑

๗๙ จดัซ้ือน้ าอดัลมกระปอ๋ง คร้ังที่ ๓/๖๑          82,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๘๐,๔๐๐.๘๗ บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๘๐,๔๐๐.๘๗ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๐๐ ลว. ๒๙ ม.ีค. ๖๑

๘๐ จดัซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๕/๖๑         97,930.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๙๖,๗๔๕.๔๕ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๖  ลว.  ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๘๑ จดัซ้ือกระดาษความร้อน คร้ังที่ ๑/๖๑         45,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๓๐,๐๐๐.๐๐  บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั ๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๐๑  ลว. ๒๙ ม.ีค. ๖๑

๘๒ จดัซ้ืออาหารสด,อาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ ๙/๖๑         96,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๙๗ ลว. ๒๖ ม.ีค. ๖๑

๘๓ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานศุนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ

      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมวุฒิ ชิดบรีุ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นายเฉลิมวุฒิ ชิดบรีุ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๘๔ จา้งเหมาปฏบิติังานธุรการ         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวรมย์ชลี  ชุ่มชัย ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวรมย์ชลี  ชุ่มชัย ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๘๕ จา้งเหมาปฏบิติังานลูกค้าสัมพันธ์         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพรรณ  ว่องสาริกจิ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวระพีพรรณ  ว่องสาริกจิ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๘๖ จา้งเหมาปฏบิติังานลูกค้าสัมพันธ์         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสรา  ช้างชัย ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอริสรา  ช้างชัย ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๘๗ จา้งเหมาปฏบิติังานลูกค้าสัมพันธ์         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวราวุฒิ  บญุศรี ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายวราวุฒิ  บญุศรี ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๘๘ จา้งเหมาปฏบิติังานลูกค้าสัมพันธ์         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวนรานุช  อนิตามา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวนรานุช  อนิตามา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๘๙ จา้งเหมาปฏบิติังานลูกค้าสัมพันธ์         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์  ขันสุยะ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุดารัตน์  ขันสุยะ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๐ จา้งเหมาปกบิติังานช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวพิภคัร์สร  หนูไพโรจน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวพิภคัร์สร  หนูไพโรจน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๑ จา้งเหมาปฏบิติังานประสานกจิกรรมพัฒนาสินค้าและบริการ         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตยากร น้อยปวง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวกฤตยากร น้อยปวง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๒ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอญัลักษณ์  ดอนดีไพร ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอญัลักษณ์  ดอนดีไพร ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๓ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางประนอม ศรีภธูร ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางประนอม ศรีภธูร ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๔ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  บวัแดง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวเกวลิน  บวัแดง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๕ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์  หลักหมั้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวมณีรัตน์  หลักหมั้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๖ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งเรือง  เคร่ืองพนัส ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวรุ่งเรือง  เคร่ืองพนัส ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๗ จา้งเหมาปฏบิติังานรับจอง         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวนาดสินี  ปญัญาวิภาส ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวนาดสินี  ปญัญาวิภาส ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๖๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๘ จา้งเหมาปฏบิติังานขายต่างประเทศ       108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุาภรณ์  ช่วยเยียวยา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นางสาวจฑุาภรณ์  ช่วยเยียวยา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๙๙ จา้งเหมาปฏบิติังานขายภายในประเทศ       108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุชา  ประไพวรรณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นายชิษณุชา  ประไพวรรณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๑๐๐ จา้งเหมาปฏบิติังานขายภายในประเทศ       108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาสวรรณิษา  เตจะ๊ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นางสาสวรรณิษา  เตจะ๊ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๑๐๑ จา้งเหมาปฏบิติังานขายภายในประเทศ       108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิกลุ กนัทะ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นางสาววรรณิกลุ กนัทะ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๑๐๒ จา้งเหมาปฏบิติังานขายภายในประเทศ       108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชญา  ปญัญาค า ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุพิชญา  ปญัญาค า ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ มีค .๖๑

๑๐๓ จา้งเหมาการแสดง พร้อมตกแต่งสถานที่ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (บริการ)

        58,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางประกายดาว  ธาตุอนิจนัทร์ ๕๘,๐๐๐.๐๐ นางประกายดาว  ธาตุอนิจนัทร์ ๕๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  PO๕๕/๐๐๒๒  ลว. ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๑๐๔ จา้งซ่อมแซมประตูม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โหลด ๑ และ
โหลด ๒ อาคารศูนย์ประชุมฯ

        18,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิวรรณ อทุัยทิพย์ ๑๖,๐๐๐.๐๐ นางสาวมะลิวรรณ อทุัยทิพย์ ๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๖๘ ลว. ๒๗ ม.ีค. ๖๑

๑๐๕ จา้งตรวจทดสอบมาตรฐานและความปลอดภยัเคร่ือง
ถ่ายภาพรังสีเอก็ซ์เรย์ จ านวน ๒ เคร่ือง

          6,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ๔,๐๐๐.๐๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๐๖ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยจดัเตรียมสถานที่และ
อ านวยความสะดวกในพืน้ที่การจดังาน “Thailand One 

Stop Shopping Expo @ Chiangmai”

        65,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ สิงหไ์พร การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๖๙ ลว. ๒๘ ม.ีค. ๖๑

๑๐๗ จดัซ้ือครุภณัฑ์งานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ 
จ านวน ๑ รายการ

        35,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  BEV Store ๓๓,๑๙๐.๐๐  BEV Store ๓๓,๑๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ยืมเงินทดรอง

๑๐๘ จดัซ้ือจดัจา้งนิทรรศการประชาสัมพันธ์         65,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั ๕๘,๘๕๐.๐๐ บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จ ากดั ๕๘,๘๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๓๖ ลว. ๓๐ ม.ีค. ๖๑

๑๐๙ จดัซ้ือวัสดุการเกษตร       177,640.00 ๑๒๑,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.มนตรีแมชชินทูลส์
หจก.แพรถนอมโลหะกจิ

อ าไพการเกษตร 

บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 

ยูเนี่ยน ซายน์

๑๑๗,๔๔๐
๔๓,๑๒๖

๑๓๑,๙๑๔

๘๘,๔๓๘

๕๓,๑๒๐

บจก.มนตรีแมชชินทูลส์
หจก.แพรถนอมโลหะกจิ

อ าไพการเกษตร 

บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์

๓๗,๗๘๐ 
 ๓๑,๓๙๔

๓๐,๖๐๖

๙,๘๖๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๗/๐๐๐๔  ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑
 PO๒๗/๐๐๐๕  ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑

PO๒๗/๐๐๐๖  ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑

PO๒๗/๐๐๐๗  ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑

๑๑๐ จา้งเดินสายและติดต้ัง Wall plug บริเวณโถงทางเดินภายใน
และภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

   8,050,000.00 ๔,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เค. ที. เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากดั
 บริษัท เอส พี เอน็ อเิลคทริค จ ากดั

บริษัท ไทค า วิศวกรรม จ ากดั

บริษัท วี เอ อาร์ เอส จ ากดั

๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๑๗๐,๐๐๐.๐๐

๔,๒๒๖,๖๐๖.๒๓

บริษัท เค. ที. เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากดั ๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๒ มีค .๖๑

๑๑๑ จดัซ้ือครุภณัฑ์อปุกรณ์ส านักงาน, คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ประชุม)

      673,500.00 ๕๙๕,๔๗๐.๐๐ ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ไอโอนอน จ ากดั
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เบสท์คอมมีเดีย

บริษัท สมาร์ทองิค์ เชียงใหม่ จ ากดั

บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จ ากดั

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากดั

บริษัท ออวิด้า จ ากดั

๔๖๑,๕๓๐.๐๐๑๙๘
,๒๘๐.๐๐

๒๐,๙๐๐.๐๐

๖๒๘,๕๖๐.๐๐

๔๘๑,๐๐๐.๐๐

๔๙๓,๔๐๐.๐๐

๓๖๐,๕๐๐.๐๐

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี
บริษัท ไอโอนอน จ ากดั

๒๓๗,๙๐๐
๒๑๑,๐๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด HAL ๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ม.ีค. ๖๑
HAL ๔๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ม.ีค. ๖๑

๑๑๒ จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ้งศูนย์วิทยุกญุชร       238,000.00 ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส (๒๐๑๔) 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง

๒๐๖,๐๐๐
๒๒๕,๐๐๐.๐๐

๒๓๔,๐๐๐.๐๐ 

ร้าน ธนาภรณ์ เอน็จเินียร่ิง ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๐/๒๕๖๑ ลว. ๘ ม.ีค. ๖๑

๑๑๓ จา้งปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะที่ ๒       294,000.00 ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค พัฒนาการและบริการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง

๒๘๘,๐๐๐ 
๒๘๘,๐๐๐.๐๐ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค พัฒนาการและบริการ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๙ ม.ีค. ๖๑

๑๑๔ จา้งประชาสัมพันธ์ในส่ือโทรทัศน์ทั่วประเทศ       400,000.00 ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
อะเวค โปรดักชั่น

๒๖๗,๕๐๐
๓๗๔,๕๐๐.๐๐ 

บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๓๔ ลว. ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๑๑๕ จา้งปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคารเกบ็อปุกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์

      100,000.00 ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เค พัฒนาการและบริการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง

๙๕๐๐๐
๙๕๐๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เค พัฒนาการและบริการ ๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๐๖ ลว. ๒ ม.ีค. ๖๑

๑๑๖ จา้งเผยแพร่วิทยุประชาสัมพันธ์ในพืน้ที่เครือข่ายทั่วประเทศ       270,000.00 ๒๖๖,๐๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บจก.เบลส พลัส ๒๖๖,๐๐๒.๐๐  บจก.เบลส พลัส ๒๖๖,๐๐๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๐๔๑/๐๐๓๒  ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑

๑๑๗ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕๖ รายการ (โครงการพิเศษ)       210,710.00 ๑๙๐,๓๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  เวียงนาค ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บจก.เด่นชัยเทค ๒๑๐,๗๐๘.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๗๐/๐๐๐๒  ๒๐ ม.ีค. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๑๘ จดัซ้ือวัสดุส ารอง ส าหรับงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี

      348,070.00 ๓๑๘,๖๙๓.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
หจก.เชียงใหม่วัฒนาออโตไบค์

หจก.สุริวงศ์กลการ

๑๖๕,๕๐๕
๙๔,๖๗๐

๖๔,๑๑๔.๔๐

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
หจก.เชียงใหม่วัฒนาออโตไบค์

หจก.สุริวงศ์กลการ

๑๖๕,๕๐๕
๙๔,๖๗๐

๖๔,๑๑๔.๔๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๒๑ ลว. ๕ ม.ีค. ๖๑
 PO๒๓/๐๐๒๒  ลว. ๕ ม.ีค. ๖๑

PO๒๓/๐๐๒๓ ลว. ๕ ม.ีค. ๖๑

๑๑๙ จดัซ้ือวัสดุงานโยธา       140,748.00 ๑๒๓,๗๕๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ  ๑๒๑,๘๐๙ หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ  ๑๒๑,๘๐๙ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๐๗ ลว. ๒๒ ม.ีค. ๖๑

๑๒๐ จา้งเผยแพร่การลงโฆษณาในนิตยสารบนสายการบนิ       129,000.00 ๑๒๐,๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.วอยาจ มีเดีย อนิเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท ว-ีลัค มีเดีย จ ากดั

๑๒๐,๓๗๕
๑๒๘,๔๐๐.๐๐

บจก.วอยาจ มีเดีย อนิเตอร์เนชั่นแนล ๑๒๐,๓๗๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๓๑ ลว. ๙ ม.ีค. ๖๑

๑๒๑ จา้งเหมาบคุคลเพือ่ช่วยปฏบิติังาน งานตรวจสอบภายใน         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญารัตน์  หอมบรรดาศักด์ิ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวกญัญารัตน์  หอมบรรดาศักด์ิ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PDA ๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๒๒ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คร้ังที่ ๓/๖๑         22,400.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั ๒๒,๔๐๐.๐๐ บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั ๒๒,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๗  ลว.  ๙ ม.ีค. ๖๑

๑๒๓ จา้งปรับปรุงระบบระบายน้ าของอา่งเกบ็น้ าความจปุระมาณ 
๕,๐๐๐ ลบม.บริเวณโรงสูบน้ าภายใน ส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารีด้วยการติดต้ังบานประตูระบายน้ าเหล็กแบบ

พวงมาลัยมือหมุนขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร

        95,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เจน วอเตอร์ปัม้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ๙๔,๙๕๐.๗๙ บริษัท เจน วอเตอร์ปัม้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ๙๔,๙๕๐.๗๙ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๐๗ ลว.๑๙ ม.ีค. ๖๑

๑๒๔ จา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและแมลง       150,000.00 ๑๑๒,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.อนิ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท ยูนิเพสท์ จ ากดั

โฮม นาโน เพส คอนโทล

ซี เอม็ เพส คอนโทล

๑๑๐๐๐๐
๑๑๒,๓๕๐.๐๐

๑๔๖,๕๐๐.๐๐

๑๖๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท เอม็.อนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๙/๒๕๖๑ ลว. ๖ มีค .๖๑

๑๒๕ จดัซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ (ศูนย์ประชุม)       165,980.00 ๑๖๕,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท เจ เอน็ ที เซอร์วิส จ ากดั
บริษัท ภเูพชร เทรดด้ิง จ ากดั

 R.P.M.SHOP

บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั

๑๖๕,๙๔๐
๑๖๕,๙๘๐

๕๒,๖๗๕

๔๙,๓๕๙.๑

 บริษัท เจ เอน็ ที เซอร์วิส จ ากดั
บริษัท ภเูพชร เทรดด้ิง จ ากดั

 R.P.M.SHOP

บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั

๙๙,๗๐๐.๐๐
๑๓,๖๘๑.๐๐

๑๔,๒๒๐.๐๐

๑๘,๐๓๒.๗๑

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด po๖๐/๐๐๖๒ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑
po๖๐/๐๐๖๓ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

po๖๐/๐๐๖๔ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

po๖๐/๐๐๖๕ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๑๒๖ จา้งซ่อมระบบบนัทึกภาพข้อมูลกล้องวงจรปดิ อาคารลานนา         54,680.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช่างนันท์ เซอร์วิส ๕๔,๖๘๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ช่างนันท์ เซอร์วิส ๕๔,๖๘๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๑๙/๐๐๑๓  ลว. ๕ ม.ีค. ๖๑

๑๒๗ จดัซ้ือครุภณัฑ์ อปุกรณ์ส านักงาน (เล่ือยยนต์)         24,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑๖,๖๐๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑๖,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๔๙  ลว. ๕  ม.ีค.  ๖๑

๑๒๘ จา้งร้ือกระชังเล้ียงปลาอเมซอน         31,200.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายพรรษา ชัยยะ ๓๐,๐๐๐.๐๐ นายพรรษา ชัยยะ ๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๐๕ ลว.  ๒ ม.ีค. ๖๑

๑๒๙ จดัซ้ือชุดอะไหล่กล่องเฟืองขับและอปุกรณ์ส าหรับเปดิ-ปดิ
ประตูบานสไลด์คอกกกัสัตว์ (ชุดล่าง)

      400,500.00 ๓๙๙,๖๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ แมชชีน แมนทาแน้น จ ากดั
เอส.ว.ีที.แมชชีนเนอร่ี

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซายนิกซ์ แมททีเรียลแอนด์

เทคโนโลยี

๓๙๙,๖๔๕
๔๐๙,๒๗๕.๐๐ 

๔๑๔,๐๙๐.๐๐

บริษัท โปรดักส์ แมชชีน แมนทาแน้น จ ากดั ๓๙๙,๖๔๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๖/๐๐๐๒ ลว. ๒๓ ม.ีค. ๖๑

๑๓๐ จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับงานรักษาความสะอาด       154,000.00 ๑๕๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แอด๊วานซ์ไฮยีนเซ็นเตอร์
เชียงใหม่ ศุภโชค

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั

๒๑,๘๒๘
๑๕๐,๘๐๐

๑๙๘,๔๔๗.๖

บจก.แอด๊วานซ์ไฮยีนเซ็นเตอร์
เชียงใหม่ ศุภโชค

๒๑,๘๒๘
๑๑๘,๘๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๑๐ ลว. ๗ ม.ีค. ๖๑
PO๑๕/๐๐๑๑ ลว. ๗ ม.ีค. ๖๑

๑๓๑ จดัซ้ือวัสดุส านักงานและหมึกเคร่ืองพิมพ์ (บริการ)         83,880.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย)
บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช

๕๒,๕๕๕
๑๔,๒๗๒.๗๕

๕,๖๔๕

บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย)
บจก.เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช

๕๒,๕๕๕
๑๔,๒๗๒.๗๕

๕,๖๔๕

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๕/๐๐๑๙ ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑
PO๕๕/๐๐๒๐ ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑

PO๕๕/๐๐๒๑ ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑

๑๓๒ จดัซ้ือของที่ระลึกเส้ือยืดลายสัตว์ (งานขาย)         69,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง  เจ.พี.ซูวีเนียร์ ๖๙,๐๐๐.๐๐  เจ.พี.ซูวีเนียร์ ๖๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๑๐ ลว.๑๓ ม.ีค. ๖๑

๑๓๓ จา้งซ่อมประตูระบบ AEC          42,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่ ออโต้ เกท ๔๐,๐๐๐.๐๐ เชียงใหม่ ออโต้ เกท ๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๑๖/๐๐๐๒ ลว. ๑๒ ม.ีค. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๓๔ จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ของฝ่ายขายและวิจยัการตลาด 
ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

        30,086.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์
บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช

บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั

๙๖๔๘.๒๐
๘๕๕๗.๕๐

๕๔๓๕

๑๔๗๑.๒๕

บจก. เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์
บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

หจก.เชียงใหม่มานะพานิช

บริษัท เรฟเซนส์ จ ากดั

๙๖๔๘.๒๐
๘๕๕๗.๕๐

๕๔๓๕

๑๔๗๑.๒๕

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๑๑ ลว.๒๑ ม.ีค. ๖๑
PO๔๒/๐๐๑๒ ลว.๒๑ ม.ีค. ๖๑

PO๔๒/๐๐๑๓ ลว.๒๑ ม.ีค. ๖๑

PO๔๒/๐๐๑๔ ลว.๒๑ ม.ีค. ๖๑

๑๓๕ จดัซ้ือสายคล้องคอ ปา้ยชื่อพลาสติกซิลิโคนและการ์ดพิมพ์
บตัร

        70,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอส ดีซายน์ เซ็นเตอร์ ๕๓,๕๐๐.๐๐ บจก.โอเอส ดีซายน์ เซ็นเตอร์ ๕๓,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๖/๐๐๐๘ ลว. ๑๒ ม.ีค. ๖๑

๑๓๖ จดัซ้ือ-จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่ชุดคลัทช์รถบรรทุกขยะ และ
เปล่ียนหม้อลมคลัทช์รถบรรทุก ๖ ล้อ

        18,200.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒,๑๐๐
๙,๕๒๘.๓๕

๒๕๖๘

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วิส
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากดั

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

๒๑๐๐
๙,๕๒๘.๓๕

๒๕๖๘

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๒๔ ลว.๘ ม.ีค. ๖๑
PO๒๓/๐๐๒๕ ลว.๘ ม.ีค. ๖๑

PO๒๓/๐๐๒๖ ลว.๘ ม.ีค. ๖๑

๑๓๗ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอเิล็กทรอนิกส์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช  ติศรี ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายสุรเดช  ติศรี ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๓๘ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอเิล็กทรอนิกส์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธ์  เปง็ใจ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายอนิรุทธ์  เปง็ใจ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๓๙ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอเิล็กทรอนิกส์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอทิธิพล  ไชยนา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายอทิธิพล  ไชยนา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๐ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานไฟฟ้าก าลัง         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย  บญุเลิศ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายอรรถชัย  บญุเลิศ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๑ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานระบบน้ า         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายภริูวัฒ  สิทธิภวูนัต ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายภริูวัฒ  สิทธิภวูนัต ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๒ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานเคร่ืองยนต์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  ศรีวิชัย ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายรุ่งโรจน์  ศรีวิชัย ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๓ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายปฏบิติัการและซ่อมบ ารุง

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  กาบซ้อน ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววนิดา  กาบซ้อน ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๔ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานภมูิทัศน์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย  บญุมี ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายศักด์ิชัย  บญุมี ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๕ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานภมูิทัศน์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเอกราช  คล้ายทิม ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายเอกราช  คล้ายทิม ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๐/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๖ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานภมูิทัศน์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  คนงาน ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายณัฐวุฒิ  คนงาน ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๗ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานภมูิทัศน์         75,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายธนบตัร  พันธ์ตา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายธนบตัร  พันธ์ตา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มีค .๖๑

๑๔๘ จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน ๒ รายการ           2,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๕๐ ลว ๖ มีค .๖๑

๑๔๙ จดัซ้ือวัสดุใช้ในงานโภชนาการ         30,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั ๒๘,๙๐๐.๐๐ บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั ๒๘,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๒/๐๐๐๓ ลว. ๖ มีค .๖๑

๑๕๐ จดัซ้ือครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ (รถเข็น ๓ ล้อ ขนาด ๑๐ ปบี) 
จ านวน ๑ รายการ

          6,000.00 บริษัทอ าไพการเกษตร จ ากดั ๖,๐๐๐.๐๐ บริษัทอ าไพการเกษตร จ ากดั ๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๒/๐๐๐๔ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๑๕๑ จดัซ้ือครุภณัฑ์ (เคร่ืองสับข้าวโพด) จ านวน ๑ รายการ         60,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัทมนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๕๔,๑๘๐.๐๐ บริษัทมนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๕๔,๑๘๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๕๑ ลว. ๗ ม.ีค. ๖๑

๑๕๒ จดัซ้ือครุภณัฑ์งานโยธา กลุ่มงานโยธาและซ่อมบ ารุง ฝ่าย
ปฏบิติัการและซ่อมบ ารุง ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

        64,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.อาคารสินแมชชินเนอร์ร่ี
บจก.มนตรีแมชชินทูลส์

บจก.เด่นชัยเทค

๕๕,๖๔๐
๑๒,๔๐๐ 

๓๖,๐๐๐

บจก.อาคารสินแมชชินเนอร์ร่ี
บจก.มนตรีแมชชินทูลส์

บจก.เด่นชัยเทค

๕๕,๖๔๐
๑๒,๔๐๐ 

๓๖,๐๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๒๒/๐๐๐๘ ลว. ๓๐ ม.ีค. ๖๑
 PO๒๒/๐๐๐๙ ลว. ๓๐ ม.ีค. ๖๑ 

 PO๒๒/๐๐๑๐ ลว. ๓๐ ม.ีค. ๖๑ 

๑๕๓ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพิน  อนิตุ่น ๘๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวอรพิน  อนิตุ่น ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๔ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี สุขแสง ๘๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวพัชรี สุขแสง ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๕ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  เชื้อพล ๘๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวรัชนี  เชื้อพล ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๖ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ  สุนทร ๘๑,๐๐๐.๐๐ นายธีรวุฒิ  สุนทร ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๗ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายอทุัย  ปูค่อง ๘๑,๐๐๐.๐๐ นายอทุัย  ปูค่อง ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๘ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายธนา  สุวรรณภสิูทธิ์ ๘๑,๐๐๐.๐๐ นายธนา  สุวรรณภสิูทธิ์ ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๑๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๕๙ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์ ชัยชนะ ๘๑,๐๐๐.๐๐ นายวีรวัฒน์ ชัยชนะ ๘๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑

๑๖๐ จา้งเหมาปฏบิติังานผู้ช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์         81,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเพชร  ด้ีปญัญา ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายเพชร  ด้ีปญัญา ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๔๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ มีค .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๖๑ จดัซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ ๕/๖๑         19,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บ ีจ ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บ ีจ ากดั ๑๗,๙๙๙.๕๔ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๗๙ ลว. ๖ มีค .๖๑

๑๖๒ จดัซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๔/๖๑         97,930.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๙๖,๗๔๕.๔๕ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๙๖,๗๔๕.๔๕ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๐  ลว.  ๖ มีค .๖๑

๑๖๓ จดัซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๔/๖๑         99,460.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๑  ลว.  ๖ ม.ีค. ๖๑

๑๖๔ จดัซ้ือ coco fresh น้ ามะพร้าว, น้ าส้มค้ัน คร้ังที่ ๔/๖๑         61,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้ ๖๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวสุประวีณ์ กาบแกว้ ๖๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๖ ลว. ๙ ม.ีค. ๖๑

๑๖๕ จดัซ้ือนมเปร้ียวยาคูลย์ คร้ังที่ ๔/๖๑           7,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บจก.ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) ๗,๐๐๐.๐๐ บจก.ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๙ ลว.๑๒ มีค .๖๑

๑๖๖ จดัซ้ือน้ าแข็ง คร้ังที่ ๔/๖๑           7,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๘  ลว. ๑๒ ม.ีค. ๖๑

๑๖๗ จดัซ้ือน้ าผลไม้และน้ าสมุนไพร คร้ังที่ ๓/๖๑         27,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง วะสีนนท์ ๒๗,๐๐๐.๐๐ วะสีนนท์ ๒๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด  PO๕๘/๐๐๘๕ ลว. ๘ ม.ีค. ๖๑

๑๖๘ จดัซ้ือไข่ไก,่ข้าว คร้ังที่ ๕/๖๑         97,500.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าข้าว ๙๗,๕๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว ๙๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๒ ลว. ๗ ม.ีค. ๖๑

๑๖๙ จดัซ้ืออาหารสด,อาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ ๗/๖๑         96,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๓ ลว. ๗ ม.ีค. ๖๑

๑๗๐ จดัซ้ือมือจบัประตูหอ้งประชุมย่อยภายในอาคารศูนย์ประชุมฯ       124,120.00 ๑๒๔,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอม็บซีี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ๙๕,๐๐๐.๐๐  บริษัท เอม็บซีี พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๖๗ ลว. ๒๑ ม.ีค. ๖๑

๑๗๑ จดัซ้ือถุงขยะสีด า (ศูนย์ประชุม)       199,950.00 ๑๖๗,๔๐๐.๐๐ เชียงใหม่ ศุภโชค ๑๖๗,๔๐๐.๐๐ เชียงใหม่ ศุภโชค ๑๖๗,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๕๗ ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑

๑๗๒ จา้งจดัท ากล่องกระดาษเพือ่ใส่ของที่ระลึก (งานขาย)           6,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรฐิมา ปงิพยอม ๕,๖๐๐.๐๐ นางสาวฉัตรฐิมา ปงิพยอม ๕,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๘ ลว. ๖ ม.ีค. ๖๑

๑๗๓ จดัซ้ือวัสดุหลอดไฟ (ศูนย์ประชุม)         98,700.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หกจ.เชียงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
ธนวัฒน์การไฟฟ้า

๗๑,๗๐๐
๓,๖๐๐

หกจ.เชียงใหม่ ธีระพานิช เอน็จเินียร่ิง
ธนวัฒน์การไฟฟ้า

๗๑,๗๐๐
๓,๖๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO ๖๐/๐๐๕๙ ลว. ๑๓ ม.ีค. ๖๑
PO ๖๐/๐๐๖๐ ลว. ๑๓ ม.ีค. ๖๑

๑๗๔ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานบริหารงานทั่วไป         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาววริษา  เทพเสนา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววริษา  เทพเสนา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๗๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๗๕ จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานอ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีและฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการก ากบัดูแล

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงศ์  พาทะขัน ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายวุฒิพงศ์  พาทะขัน ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๑๗๖ จา้งเหมาช่วยปฏบิติังานอ านวยการส านักงานเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีและฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการก ากบัดูแล

ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา  ด่านตระกลู ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวมินตรา  ด่านตระกลู ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๑๗๗ จา้งเหมาปฏบิติังานรักษาความปลอดภยั ความสะอาด และ
จราจร จ านวน ๑ อตัรา

      228,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง พ.ต.ท.สืบสาย  หสัดิน ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ พ.ต.ท.สืบสาย  หสัดิน ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๕๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ มีค .๖๑

๑๗๘ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาจนี)

      102,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวกมนีย์  ค าปนิใจ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวกมนีย์  ค าปนิใจ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๗๙ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาจนี)

      102,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาวรีย์  ด ารงค์รักษ์ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวฐาวรีย์  ด ารงค์รักษ์ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๐ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉราภรณ์  เจริญตา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอจัฉราภรณ์  เจริญตา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๑ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ์  นิลแกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายจกัรพันธ์  นิลแกว้ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๕/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๒ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายจารุเดช  บญุศิลป์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายจารุเดช  บญุศิลป์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๓ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ  บริดจ์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายเกยีรติศักด์ิ  บริดจ์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๔ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานวิทยากร 
(ภาษาองักฤษ)

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวจติต์สิน  ค ากรฤาชา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวจติต์สิน  ค ากรฤาชา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๑๘๕ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอ านวยความ
สะดวก

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายวรวลัญช์ บ ารุง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายวรวลัญช์ บ ารุง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๘๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๖ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอ านวยความ
สะดวก

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายศิรประภา  ธรรมศรี ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายศิรประภา  ธรรมศรี ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๗ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานอ านวยความ
สะดวก

        90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  เดชอปู ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวพรพิมล  เดชอปู ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๘ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานขับรถลาก         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์  งามตา ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายชาญวิทย์  งามตา ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๘๙ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานขับรถลาก         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายประจกัร์  สิทธิมูล ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายประจกัร์  สิทธิมูล ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๙๐ จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ช่วยปฏบิติังานขับรถลาก         90,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง นายไกรยศ  มาลัง ๙๐,๐๐๐.๐๐ นายไกรยศ  มาลัง ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๙๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มีค .๖๑

๑๙๑ จดัซ้ือครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ (โรลเกบ็สายไฟ)           2,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑,๖๕๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๑,๖๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๕๒ ลว. ๒๐ ม.ีค. ๖๑

๑๙๒ จดัซ้ือปตัตาเล่ียนตัดขนสัตว์ พร้อมอะไหล่ใบฟันส าหรับแพะ 
และแกะ

        30,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ๒๖,๗๕๐.๐๐ บริษัท กสิส์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ๒๖,๗๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๑๓ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๑๙๓ จา้งออกแบบพร้อมพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารส่งเสริมการขาย         72,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๗๐,๖๒๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๗๐,๖๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๙ ลว.๙/๓/๖๑

๑๙๔ จดัซ้ือพรีมิกส์ ส าหรับสัตว์กนิเนื้อ           2,925.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จ ากดั ๒๙,๙๒๕.๐๐ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จ ากดั ๒๙,๙๒๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด เงินยืม C-๐๑๔๖ ลว ๒๙/๓/๖๑

๑๙๕ จดัซ้ืออาหารเสริมส าหรับสัตว์เล้ือยคลาน         33,200.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรปไท เพลย์กราวด์ ๓๑,๖๐๐.๐๐  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรปไท เพลย์กราวด์ ๓๑,๖๐๐.๐๐  คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๓๔/๐๐๑๔ ลว. ๑๔ ม.ีค. ๖๑

๑๙๖ จดัซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ ๔/๖๑         56,000.00 ไม่มีราคากลาง เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เพียวเมาน์เทน จ ากดั ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๘๔  ลว. ๘ ม.ีค. ๖๑


