
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑
จัดอซ้ือ coco fresh น้้ำมะพร้ำว, น้้ำส้มค้ัน คร้ังที่ ๕/
๖๑

๗๙,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุประวณ์ี กำบแก้ว 79,500  นำงสำวสุประวณ์ี กำบแก้ว ๗๙,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๗ ลว. ๙ เม.ย. ๖๑

๒
จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปรับอำกำศ หอ้งอบรม ๓ อำคำร 
SMEs

๒,๖๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่อิเลคทริค ๑๙๙๙ ๒,๖๐๐ หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่อิเลคทริค ๑๙๙๙ ๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO ๖๐/๐๐๗๔ ลว. ๒๖ เม.ย. ๖๑

๓
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์ต้่ำกวำ่เกณฑ์ (เคร่ืองอัดเสียง) 
จ้ำนวน ๑ รำยกำร

๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 2,790 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๒,๗๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๓๓/๐๐๖๕ ลว. ๑๗ เม.ย. ๖๑

๔
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์ต้่ำกวำ่เกณฑ์ (โทรศัพทต้ั์งโต๊ะ) 
จ้ำนวน ๑ รำยกำร

๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 2,180 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๒,๑๘๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๔ ลว. ๑๗ เม.ย. ๖๑

๕
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์ต้่ำกวำ่เกณฑ์ อุปกรณ์ส้ำนกังำน 
(ฮำร์ทดิสส้ำรองข้อมูลภำยนอก) จ้ำนวน ๑ รำยกำร 

๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 5,250 บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๕,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๓ ลว. ๑๗ เม.ย. ๖๑

๖
รำยงำนผลกำรตรวจรับกำรจ้ำงเหมำบคุคลเพื่อช่วย
ปฏบิติังำนพัสดุและอำคำรสถำนที่

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำยณัฐปภสัร์  กำญจนวโิรจน์   75,000.00 นำยณัฐปภสัร์  กำญจนวโิรจน์ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PDA ๔๒/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๗ รำยงำนขอซ้ือยำรักษำสัตว ์จ้ำนวน ๑๓ รำยกำร ๙๔,๗๘๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง

เค.อาร์. เทรดด้ิง
บจก.ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลทต้ี์ แคร์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท น้ าปงิปศุสัตว ์(๒๐๐๐) จ ากัด

๕๐,๒๐๐
๑๑,๘๙๒
๑๓,๖๘๐

๕,๓๗๒

เค.อาร์. เทรดด้ิง
บจก.ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลทต้ี์ แคร์
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท น้ าปงิปศุสัตว ์(๒๐๐๐) จ ากัด

๕๐,๒๐๐
๑๑,๘๙๒
๑๓,๖๘๐

๕,๓๗๒

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด

PO๓๑/๐๐๑๖ ลว. ๒๐ เม.ย. ๖๑
PO๓๑/๐๐๑๗ ลว .๒๐ เม.ย. ๖๑
PO๓๑/๐๐๑๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๖๑
PO๓๑/๐๐๑๙ ลว. ๒๐ เม.ย. ๖๑

๘
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์ส้ำนกังำน (ไดโวสู่บน้้ำ 
ขนำด ๑/๒แรง ๒นิว้) จ้ำนวน ๑ รำยกำร 

๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ธรีะพำนชิ เอ็นจิเนยีร่ิง 36,900
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ธรีะพำนชิ เอ็นจิ
เนยีร่ิง

๓๖,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๕๘ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๙
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์ส้ำนกังำน (ตู้เย็น ขนำด
ไม่นอ้ยกวำ่ ๑๒.๔ คิว) จ้ำนวน ๑ รำยกำร 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด 15,290 บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด ๑๕,๒๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๒ ลว. ๙ เม.ย. ๖๑

๑๐
รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์งำนออกแบบและเสริมสร้ำง
พฤติกรรมสัตว ์จ้ำนวน ๓ รำยกำร

๒๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท มนตรีแมชชินทลูส์ จ้ำกัด 17,000 บริษัท มนตรีแมชชินทลูส์ จ้ำกัด ๑๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๕๙ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๑๑
รำยงำนขอซ้ือแหล่งจ่ำยไฟ (Power Supply) เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๔,๗๐๐ บริษัท ชิชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๔,๗๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๑๖/๐๐๐๓ ลว. ๑๘ เม.ย. ๖๑

๑๒ จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศอำคำรวำรีกุญชร  ๒๖,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  ร้ำนธนำภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง 26,500  ร้ำนธนำภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง ๒๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO ๑๙/๐๐๑๗  ลว.  ๑๐ เม.ย. ๖๑

๑๓ จัดซ้ือขนมขบเค้ียว (คร้ังที่ ๕/๖๑) ๙๙,๔๖๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ธรินธร 98,569.80 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ธรินธร ๙๘,๕๖๙.๘๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๐๕๙  ลว.  ๑๕ เม.ย. ๖๑

๑๔ จัดซ้ือน้้ำด่ืมตรำไนทซ์ำฟำรี (คร้ังที ่๕/๖๑) ๕๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก. เพียวเมำนเ์ทน 50,000 บจก. เพียวเมำนเ์ทน ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๐ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๑

๑๕ จัดซ้ือโออิชิ (คร้ังที่ ๔/๖๑) ๕๖,๔๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  บริษัท เสริมสุข จ้ำกัด (มหำชน) 55,200  บริษัท เสริมสุข จ้ำกัด (มหำชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๖ ลว. ๙ เม.ย. ๖๑

๑๖ จัดซ้ือน้้ำอัดลมกระปอ๋ง (คร้ังที่ ๔/๖๑) ๘๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยน้้ำทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ้ำกัด 80,400.00 บริษัท ไทยน้้ำทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ้ำกัด ๘๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๔ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๑

๑๗ จัดซ้ือเบยีร์ช้ำง (คร้ังที่ ๓/๖๑) ๗๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ปอ้มคลัง จ้ำกัด 71,900 บริษัท ปอ้มคลัง จ้ำกัด ๗๑,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๒ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ - ๓๐ เมย. ๒๕๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๑๘ จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ๒๓,๑๕๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี จ้ำกัด 
บริษัท ไอโอนอน จ้ำกัด

๑๒๐๐๐
๘,๒๕๐

บริษัท เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี จ้ำกัด 
บริษัท ไอโอนอน จ้ำกัด

๑๒๐๐๐
๘,๒๕๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด
PO ๖๐/๐๐๗๙ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๑
PO ๖๐/๐๐๗๘ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๑

๑๙
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรมภำยใน จุดช้ำง 
จ้ำนวน ๒ รำยกำร

๘,๔๐๐.๐๐
ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง

นำงสำวแสงหล้ำ นำกะ 7,814 นำงสำวแสงหล้ำ นำกะ ๗,๘๑๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ยืมเงินทดรอง

๒๐

จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยจัดเตรียมสถำนที่และ
อ้ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่กำรจัดงำนวนัผู้สูงอำยุ
แหง่ชำติประจ้ำป ี๒๕๖๑

๑๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ 8,400 สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๖๐/๐๐๗๐ ลว.๙ เม.ย. ๖๑

๒๑ จัดซ้ืออำหำรเช้ำและเคร่ืองด่ืม เดือน พฤษภำคม 
๒๕๖๑

๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  -  -  - ๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ยืมเงินทดรอง

๒๒

จัดซ้ือกล้วยไม,้ ไม้ดอกไม้ประดับ ๓๐๑,๕๐๐.๐๐ ๒๙๘,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุวฒั ตันติวงศ์
นำงสำวเจียมจิตร์ เดชำชัย
นำงอรุณ ข้ำแจ่ม

๒๙๔,๒๕๐
๓๐๖,๐๐๐
๓๑๐,๒๕๐

นำยสุวฒั ตันติวงศ์ ๒๙๔,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๒๗/๐๐๐๑  ลว.  ๒๖ เม.ย. ๖๑

๒๓ จัดซ้ือปนืยิงยำสลบ จ้ำนวน ๑ กระบอก ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จ้ำกัด 455,000 บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จ้ำกัด ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๑/๐๐๑๕ ลว. ๑๑ เม.ย. ๖๑

๒๔
จัดซ้ืออำหำรส้ำหรับจัดท้ำ Feeding ระหวำ่งวนัที่ ๑ 
ถึง ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑

๖๖,๔๙๕.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง วสิำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์ 66,495 วสิำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอำหำรสัตว์ ๖๖,๔๙๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๘ ลว. ๑๙ เม.ย. ๖๑

๒๕
จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยปฏบิติังำนวทิยำกร 
(ภำษำจีน)

๘๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำงสำวทกัศิณำ  ครอบบวับำน   85,000.00 นำงสำวทกัศิณำ  ครอบบวับำน ๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๒๖
จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยปฏบิติังำนวทิยำกร 
(ภำษำจีน)

๘๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีภรณ์  โค้วตระกูล   85,000.00 นำงสำวสุรีภรณ์  โค้วตระกูล ๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๕๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๒๗
จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยปฏบิติังำนบริหำรบตัร
เข้ำชม 

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำยสุรพงษ์  ยอดยิง่ ๗๕๐๐๐ นำยสุรพงษ์  ยอดยิง่ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๔๘/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๒๘ จัดซ้ือพวงมำลำ ๑,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นส. ภทัรสิริย์ โตรสิริกุล 1,500 นส. ภทัรสิริย์ โตรสิริกุล ๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๑๑/๐๐๑๐ ลว. ๒๔ เม.ย. ๖๑

๒๙ จัดซ้ือหวักะโหลกทองเหลือง จ้ำนวน ๒ รำยกำร  ๑๓,๗๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด แพรถนอมโลหะกิจ 7,925 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด แพรถนอมโลหะกิจ ๗,๙๒๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๖ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๑

๓๐
จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยจัดเตรียมสถำนที่และ
อ้ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่กำรจัดงำนต่ำงๆ

๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ 16,800 สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๖๐/๐๐๗๓ ลว. ๒๐ เมย .๖๑

๓๑
จ้ำงท้ำกระดำษแจ้งรำยได้ (สลิปเงินเดือน) ผู้ปฏบิติังำน
 สพค. 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หจก. เค.เอส.วชิัน่ 13,375 หจก. เค.เอส.วชิัน่ ๑๓,๓๗๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๖/๐๐๐๙ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๑

๓๒
จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงชนดิดีเซลและชนดิแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ ๓๓๒,๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ธเทร์ิน เชียงใหม่ออยล์ 343,320 หจก.นอร์ธเทร์ิน เชียงใหม่ออยล์ ๓๔๓,๓๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๑๕/๐๐๑๖ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๑

๓๓ จัดซ้ือนมเปร้ียวยำคูลย์ คร้ังที่ ๕/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก.ระมิงค์มำเก็ตต้ิง (๒๐๐๑) 7,000 บจก.ระมิงค์มำเก็ตต้ิง (๒๐๐๑) ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๙ ลว.๓๐ เมย .๖๑

๓๔
จัดซ้ือวตัถุดิบในกำรผลิตอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม คร้ัง
ที่ ๔/๖๑

๘๕,๓๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ำกัด 85,300 บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ้ำกัด ๘๕,๓๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๒๑  ลว. ๓๐ เม.ย. ๖๑

๓๕ จัดซ้ือไข่ไก,่ ข้ำว คร้ังที่ ๘/๖๑ ๘๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  ป.หำงดงค้ำข้ำว 87,500  ป.หำงดงค้ำข้ำว ๘๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๒๐ ลว. ๓๐ เม.ย. ๖๑

๓๖

จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยจัดเตรียมสถำนที่และ
อ้ำนวยควำมสะดวกในพื้นที่กำรจัดงำน “HomePro 
Fair ๒๕๖๑”

๓๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ 29,400 สิงหไ์พร กำร์เด้นท์ ๒๙,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๖๐/๐๐๘๐ ลว.๒๗ เมย .๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๓๗

จัดซ้ือครุภณัฑ์ต้่ำกวำ่เกณฑ์ ฝ่ำยปฏบิติักำรและซ่อม
บ้ำรุง ส้ำนกังำนเชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรี 

๘๓,๑๙๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  บจก.มนตรีแมชชินทลูส์ 
บจก.อำคำรสินแมชชินเนอร่ี
หจก.เชียงใหม่ธรีะพำนชิ เอ็นจิเนยีร่ิง

๑๕,๘๔๐
 ๔๔,๑๖๙

๔,๘๐๐

 บจก.มนตรีแมชชินทลูส์ 
บจก.อำคำรสินแมชชินเนอร่ี
หจก.เชียงใหม่ธรีะพำนชิ เอ็นจิเนยีร่ิง

๑๕,๘๔๐
 ๔๔,๑๖๙

๔,๘๐๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๒๑/๐๐๐๕ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑
PO๒๑/๐๐๐๖ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑
PO๒๑/๐๐๐๗ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑

๓๘ จัดซ้ือผลิตภณัฑ์โฟรโมสต์พำสเจอร์ไรส์ คร้ังที่ ๒/๖๑ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์โมสต์ สำรภี 32,500 หจก.โฟร์โมสต์ สำรภี ๓๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๙  ลว. ๙ เม.ย. ๖๑

๓๙

จ้ำงปรับปรุงร้ัวบงัตำอำคำรบำ้นพักแคมปก์รำวด์ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding)

บริษัท สแมชชิง จ้ำกัด
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด นลิ. เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่
กรีนเทค เอสโซซิเอท
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด นริศ
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สำมมิตร

หจก. ก.น้ำรุ่งก่อสร้ำง

๔๗๐๐๐๐
๕๒๔,๔๐๐.๐๐
 ๕๒๖,๗๕๘.๒๖
๕๒๙,๐๐๐.๐๐
 ๕๓๐,๐๐๐.๐๐
 ๕๘๒,๐๐๐.๐๐

บริษัท สแมชชิง จ้ำกัด ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๔๗/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๔๐

จัดซ้ืออุปกรณ์งำนระบบน้้ำ จ้ำนวน ๖๘ รำยกำร ๔๙๕,๕๕๕.๐๐ ๔๔๗,๕๗๘.๔๕ เฉพำะเจำะจง บจก.นพดลพำนชิ 
บจก.มนตรีวอเตอร์ปั๊ม 
บจก.นปิปอน เทค 
หจก.อำณำทพิย์

๒๔๙,๕๓๐
๖๖,๔๗๕

๓๑๐,๐๕๓.๙
๒๖,๗๕๐

บจก.นพดลพำนชิ 
บจก.มนตรีวอเตอร์ปั๊ม 
บจก.นปิปอน เทค 
หจก.อำณำทพิย์

๒๓๘,๓๗๐
๔,๑๒๕

 ๑๘๕,๓๔๐.๐๕
 ๒๖,๗๕๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO ๒๕/๐๐๐๘ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑
PO ๒๕/๐๐๐๙  ลว. ๔ เม.ย. ๖๑ 
PO ๒๕/๐๐๑๐ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑
PO ๒๕/๐๐๑๑  ลว. ๔ เม.ย. ๖๑

๔๑
จ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยปฏบิติังำนวทิยำกร 
(ภำษำจีน)

๘๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำงสำวทกัศิณำ  ครอบบวับำน   85,000.00 นำงสำวทกัศิณำ  ครอบบวับำน ๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๔๒
อจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อช่วยปฏบิติังำนวทิยำกร 
(ภำษำจีน)

๘๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีภรณ์  โค้วตระกูล   85,000.00 นำงสำวสุรีภรณ์  โค้วตระกูล ๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๕๐/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ เมย .๖๑

๔๓
จ้ำงซ่อม,เปล่ียนวสัดุเบำะนัง่รถบรรทกุ ๖ ล้อ ทะเบยีน
 ๘๒-๔๕๔๓ ชม.

๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยเหนอืคำร์เซอร์วสิ ๕,๐๐๐ หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยเหนอืคำร์เซอร์วสิ ๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๓/๐๐๓๐ ลว. ๓ เม.ย. ๖๑

๔๔
จัดซ้ือวสัดุส้ำนกังำน ส้ำนกังำนเชียงใหม่ไนทซ์ำฟำรี 
จ้ำนวน ๓๕ รำยกำร

๘๑,๔๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ (ส้ำนกังำนใหญ่) 62,711.60 หจก.เชียงใหม่มำนะพำนชิ (ส้ำนกังำนใหญ่) ๖๒,๗๑๑.๖๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๕๕ ลว.๓ เมย .๖๑

๔๕

รำยงำนขอซ้ือครุภณัฑ์งำนอิเล็กทรอนกิส์ จ้ำนวน ๕ 
รำยกำร

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 294,600 เฉพำะเจำะจง บจก.คูลแอนด์ซำวด์เทค
หจก.เคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วสิ

หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนยีร่ิง
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด วฒันำ แอร์ เซอร์วสิ
 ซีเอ็นเอ แอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง
 ธนำภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง
บริษัท อริยะกิจ ซัพพลำย จ้ำกัด
วนิเนต็เวร์ิค
บริษัท สหพำนชิ เชียงใหม่ จ้ำกัด

๗๖,๖๐๐
๙๒,๓๐๐
๗๗,๗๒๐
๘๘,๒๐๐
๘๙,๔๐๐

๒๐๙,๑๐๐
๑๑๒,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๕๗,๓๙๐

บจก.คูลแอนด์ซำวด์เทค
หจก.เคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วสิ

๑๕,๑๐๐ 
๑๖๒,๓๐๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO ๑๙/๐๐๑๕ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑
PO ๑๙/๐๐๑๖ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๔๖

จัดซ้ือวสัดุ และจุลินทรีย์ก้อน ๑๙๙,๒๒๕.๐๐ ๑๙๗,๗๘๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.แม่ปงิเกษตรธรรมชำติ
สวนเกษตรธรรมชำติแม่ออน
 พิงค์ธรรมชำติ

199075
227,000
241,890

หจก.แม่ปงิเกษตรธรรมชำติ ๑๙๙,๐๗๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๗/๐๐๐๙ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๔๗ จัดขอซ้ือไส้กรอก (คร้ังที่ ๑/๖๑) ๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด (มหำชน) 66,400 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ำกัด (มหำชน) ๖๖,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๔  ลว. ๔ เม.ย. ๖๑

๔๘ จัดซ้ือช้อน, ส้อม คร้ังที่ ๑/๖๑ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงฮงเคร่ืองครัว 55,000 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงฮงเคร่ืองครัว ๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๓ ลว. ๓ เม.ย. ๖๑

๔๙ จัดซ้ือน้้ำแร่ออร่ำ คร้ังที่ ๖/๖๑ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ้ำกัด 18,000 บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ้ำกัด ๑๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๑๐๒ ลว. ๓ เม.ย. ๖๑

๕๐ จัดซ้ือสินค้ำของที่ระลึก ๑๗,๖๓๔.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ็น เอ็กซ์ เทรด จ้ำกัด 17,634 บริษัท ซี เอ็น เอ็กซ์ เทรด จ้ำกัด ๑๗,๖๓๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๐๕ ลว. ๔ เม.ย. ๖๑

๕๑ จ้ำงลงโฆษณำในนติยสำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว ๒๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก.โอเวอร์ววิ 25,000 บจก.โอเวอร์ววิ ๒๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๓/๐๐๒๙ ลว. ๓ เม.ย. ๖๑

๕๒
จ้ำงซ่อม, เปล่ียนอะไหล่เบรกและชุดครัทช์รถบรรทกุ
น้้ำ จ้ำนวน ๔ คัน

๙๔,๓๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สุริวงศ์กลกำร ๙๓,๕๖๐.๘๐ หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ สุริวงศ์กลกำร ๙๓,๕๖๐.๘๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๓/๐๐๒๙ ลว. ๓ เม.ย. ๖๑

๕๓ จัดซ้ืออะไหล่สปริงเกอร์ ๙๙,๓๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง  บริษัท เอิร์ทสเคป   90,000.00  บริษัท เอิร์ทสเคป ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๖๐/๐๐๗๒ ลว.๑๑ เม.ย. ๖๑

๕๔ จัดซ้ือกุญแจล๊อคประตูกับพื้นส้ำหรับประตูกระจก ๓๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอ็น ท ีเซอร์วสิ จ้ำกัด 37,878 บริษัท เจ เอ็น ท ีเซอร์วสิ จ้ำกัด ๓๗,๘๗๘.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๖๐/๐๐๗๑ ลว.๑๑ เม.ย. ๖๑

๕๕ จัดซ้ือวสัดุส้ำนกังำนกล่องใส่เคร่ืองเขียน (สบง) ๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ้ำกัด 1,425 บ.เชียงใหม่ศึกษำภณัฑ์ จ้ำกัด ๑,๔๒๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๑๑/๐๐๐๙ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๑

๕๖ จ้ำงท้ำปำ้ย Standy  ๔,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย     4,000.00 บจก.ดีคอนซ์ มีเดีย ๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๔๑/๐๐๓๘ ลว.๑๐ เม.ย. ๖๑

๕๗
จัดซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์ส้ำนกังำน (ทวีจีอ ๖๕ นิว้) 
จ้ำนวน ๑ รำยกำร

๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด 57,990 บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด ๕๗,๙๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๕๗ ลว.๕ เม.ย. ๖๑

๕๘ จัดซ้ือชุดตรวจคุณภำพน้้ำ จ้ำนวน ๕ รำยกำร ๒๓,๐๕๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเนีย่น ซำยน ์จ้ำกัด 21,950 บริษัท ยูเนีย่น ซำยน ์จ้ำกัด ๒๑,๙๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๑/๐๐ ๑๔ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๕๙

จัดซ้ือกระดำษเช็ดมือ กระดำษช้ำระ (ศูนย์ประชุม) ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๑๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์เนชัน่แนลแบรนด์ซัพ
พลำยแอนด์เซอร์วสิ
บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล ซัพพลำย จ้ำกัด

 เชียงใหม่ ศุภโชค

๑๘๘,๗๐๐
๑๘๘,๖๕๐
๒๐๐,๑๐๐

หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด อินเตอร์เนชัน่แนลแบรนด์ซัพ
พลำยแอนด์เซอร์วสิ
บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล ซัพพลำย จ้ำกัด

๑๑๓๑๐๐
๗๔,๒๕๐.๐๐ 

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด po๖๐/๐๐๗๖ ลว.  ๒๗ เม.ย. ๖๑
po๖๐/๐๐๗๖ ลว.  ๒๗ เม.ย. ๖๑

๖๐
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน (เคร่ืองมือช่ำง) จ้ำนวน ๕ 
รำยกำร

๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  มนตรีแมชชินทลูส์ จ้ำกัด
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยเหนอืคำร์เซอร์วสิ

๙๙,๘๐๐
๑๕๖,๐๐๐

 มนตรีแมชชินทลูส์ จ้ำกัด
หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยเหนอืคำร์เซอร์วสิ

๒๔,๘๐๐
๑๒๔,๐๐๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๓/๐๐๓๒ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑
 PO๒๓/๐๐๓๑ ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๖๑ จ้ำงซ่อมแซม มอเตอร์ไฟฟ้ำ ที่ใช้ในระบบปรับอำกำศ ๓๔,๐๒๖.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่อีเลคทริค ๑๙๙๙ ๓๔,๐๒๖ หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่อีเลคทริค ๑๙๙๙ ๓๔,๐๒๖.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO ๖๐/๐๐๗๕ ลว. ๒๖ เม.ย. ๖๑

๖๒

จัดซ้ือรำยกำรครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

๒๐๘,๕๐๐.๐๐ ๒๐๘,๓๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง จก.เด่นชัยเทค
บจก. เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี
บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย)

๑๗๙,๗๐๐
๒๐๑,๖๐๐
๑๘๑,๙๓๐

จก.เด่นชัยเทค
บจก. เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี
บจก.ชิชำงคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย)

๑๗๒,๐๐๐
๑๕,๙๐๐

๗,๖๙๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๑๕/๐๐๑๓ ลว.  ๕ เม.ย. ๖๑
PO๑๕/๐๐๑๔ ลว.  ๕ เม.ย. ๖๑
PO๑๕/๐๐๑๕ ลว.  ๕ เม.ย. ๖๑

๖๓

จัดซ้ือครุภณัฑ์ งำนไฟฟ้ำก้ำลัง จ้ำนวน ๔ รำยกำร ๔๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก.มนตรีแมชชินทลูส์
บจก.อำคำรสินแมชชินเนอร่ี
บจก.นำนำ แมชชีนพำร์ท

 ๒๔,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๘,๕๐๐

บจก.มนตรีแมชชินทลูส์
บจก.อำคำรสินแมชชินเนอร่ี
บจก.นำนำ แมชชีนพำร์ท

 ๒๔,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๘,๕๐๐

คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๔/๐๐๑๐ ลว.๕ เม.ย. ๖๑
PO๒๔/๐๐๑๑ ลว.๕ เม.ย. ๖๑
PO๒๔/๐๐๑๒ ลว.๕ เม.ย. ๖๑

๖๔
จัดซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์ส้ำนกังำน (ตู้เหล็กเก็บเอกสำร)
 จ้ำนวน ๑ รำยกำร

๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง ร้ำนตนำนวุฒัน์ 59,500 ร้ำนตนำนวุฒัน์ ๕๙,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๐  ลว. ๕ เม.ย. ๖๑

๖๕
จัดซ้ือครุภณัฑ์ต้่ำกวำ่เกณฑ์ (ตู้เก็บเอกสำรแบบ ๒ ชัน้)
 จ้ำนวน ๑ รำยกำร

๑๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง ร้ำนตนำนวุฒัน์ 8,100 ร้ำนตนำนวุฒัน์ ๘,๑๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๖๑ ลว ๕ เม.ย. ๖๑

๖๖ จ้ำงกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย ๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่เอ็นไวรอนเม้นท ์โปรเทค 48,000 บจก.เชียงใหม่เอ็นไวรอนเม้นท ์โปรเทค ๔๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๗/๐๐๑๐ ลว.๑๘ เม.ย. ๖๑

๖๗ จัดซ้ือแก๊ส,ออกซิเจนและอำร์กอน (ปฏบิติักำร) ๓,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ก๊ำซและอุปกรณ์ 2,321.90 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เชียงใหม่ก๊ำซและอุปกรณ์ ๒,๓๒๑.๙๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๒๖/๐๐๐๓ ลว. ๑๐ เม.ย.  ๖๑

๖๘ จ้ำงซ่อมตู้แช่แข็งและหอ้งเย็นแช่เนือ้สัตว์ ๘๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด แสตนเลสเคร่ืองเย็น 82,000 หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด แสตนเลสเคร่ืองเย็น ๘๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO ๑๙/๐๐๑๘ ลว. ๒๓ เม.ย. ๖๑

๖๙ จัดซ้ือทเุรียนอบกรอบ ๑๘,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็นอำร์ มอลล์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด 18,500 บริษัท ซีเอ็นอำร์ มอลล์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด ๑๘,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๑๑๕  ลว. ๑๑ เม.ย. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๗๐ จัดซ้ืออำหำรสด,อำหำรกึง่ส้ำเร็จรูป คร้ังที ่๑๐/๖๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ้ำกัด 96,000 บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ้ำกัด ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๑๐๘ ลว. ๙ เม.ย. ๖๑

๗๑ จัดซ้ือเบเกอร่ี, อำหำรกึง่ส้ำเร็จรูป คร้ังที่ ๕/๖๑ ๗๕,๒๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ้ำกัด 75,200 บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ้ำกัด ๗๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๕๘/๐๑๑๗ ลว. ๑๑ เม.ย. ๖๑

๗๒ จัดซ้ือข้ำว, ไข่ไก่ คร้ังที่ ๗/๖๑ ๘๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง ป.หำงดงค้ำข้ำว 87,500 ป.หำงดงค้ำข้ำว ๘๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๑๑๑ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๑

๗๓ จัดซ้ือน้้ำแข็ง คร้ังที่ ๕/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มีรำคำกลำง เฉพำะเจำะจง นำงศรีวยั ทองปนั 7,000 นำงศรีวยั ทองปนั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด  PO๕๘/๐๑๑๖ ลว. ๑๑ เม.ย. ๖๑

๗๔ จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ     300,000.00 ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนำภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ ร้ำน ธนำภรณ์ เอ็นจิเนยีร่ิง ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด CNS ๒๔๖/๒๕๖๑ ลว.๑๑ เมย .๖๑

๗๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์ยำนพำหนะ จ้ำนวน ๑ รำยกำร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐๕,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด  ๓๐๕,๕๐๐ บริษัท นยิมพำนชิ จ้ำกัด  ๓๐๕,๕๐๐ คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด PO๓๓/๐๐๕๖ ลว. ๕ เมย .๖๑


