
ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการจาง

1 จางจัดทําปายทองเหลือง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
 และตรายาง

        5,780.00         5,780.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 5,780 บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 3/2565
ลงวันที่ 11 ต.ค.64

2 จางจัดทําระบบ วีดิโอทางไกล (Zoom) ( 6 เดือน)       25,000.00       24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวีพี เทคโนโลยี ซีสเต็มส
จํากัด
ราคาที่เสนอ 24,800บาท

บริษัท ซีวีพี เทคโนโลยี
ซีสเต็มส จํากัด

เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 8/2565
ลงวันที่ 20 ต.ค.64

3 จางจัดทําปายหองรับรอง สนจ.ชม.และตรายาง         1,940.00         1,940.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 1,940 บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 20 ต.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนตุลาคม 2564
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

3 จางจัดทําปายหองรับรอง สนจ.ชม.และตรายาง         1,940.00         1,940.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 1,940 บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 9/2565
ลงวันที่ 20 ต.ค.64

4 จางจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณนิภา จันทรพุฒ
ราคาที่เสนอ 200,000บาท

น.ส.วรรณนิภา จันทรพุฒ เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 76/2565
ลงวันที่ 14 ต.ค.64

5 จางจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ

488,000.00 488,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณนิภา จันทรพุฒ
ราคาที่เสนอ 488,000บาท

น.ส.วรรณนิภา จันทรพุฒ เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 77/2565
ลงวันที่ 14 ต.ค.64

6 เชาเครื่องถายเอกสาร
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนา เทค
ราคาที่เสนอ 72,000 บาท

หจก.ลานนา เทค เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 2/2565 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2564

7 เชาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

22,919.40 22,919.40 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ
ราคาที่เสนอ 22,919.40 บาท

บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 1/2565 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2564

8 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 500,000 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 5/2565 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2564

9 ซื้อหนังสือพิมพและวาสาร (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวมพร โภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท

นางสาวรวมพร โภชนากิจ เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 6/2565 ลงวันที่
6 ตุลาคม 2564

9 ซื้อหนังสือพิมพและวาสาร (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวมพร โภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท

นางสาวรวมพร โภชนากิจ เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 6/2565 ลงวันที่
6 ตุลาคม 2564



10 ซื้อครุภัณฑ (เกาอ้ีสํานักงาน) 8,990.00 8,990.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหมรุงเรืองเฟอรนิเจอรกรุป
ราคาที่เสนอ 8,990 บาท

บจ.เชียงใหมรุงเรือง
เฟอรนิเจอรกรุป

เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 7/2565 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2564

11 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 8,640 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 15/2565 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2564

12 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

68,543.10 86,543.10 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 86,543.10 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 26/2565 ลงวันที่
14 ตุลาคม 2564

13 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

12,265.10 12,265.10 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 12,265.10 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราค่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 72/2565 ลงวันที่
11 ตุลาคม 2565



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง  ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการจาง
1 จางจัดทําปายอคริลิคบานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 642.00             642.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอดีมีเดีย จํากัด

ราคาที่เสนอ 642บาท
หจก.เอดีมีเดีย จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม

เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 16/2565
 ลงวันที่ 8 พ.ย.2564

2 จางทําปายทองเหลืองรมดํา และตรายางใชภารกิจรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม

4,070.00          4,070.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 4,070บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 17/2565
 ลงวันที่ 8 พ.ย.2564

3 จางผลิตเอกสารเพ่ือใชในภารกิจงานกลุมบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นแอนดเอ็น
ราคาที่เสนอ 18,000 บาท

รานเอ็นแอนดเอ็น เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 21/2565
 ลงวันที่ 11 พ.ย.2564

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2564
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

3 จางผลิตเอกสารเพ่ือใชในภารกิจงานกลุมบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็นแอนดเอ็น
ราคาที่เสนอ 18,000 บาท

รานเอ็นแอนดเอ็น เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 21/2565
 ลงวันที่ 11 พ.ย.2564

4 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองทํางานรองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน)

5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนดเอ็น แอร
เซอรวิส
ราคาที่เสนอ 5,500บาท

หจก.เอแอนดเอ็น แอร
เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 25/2565
 ลงวันที่ 9 พ.ย.2564

5 ตรวจเช็ครถยต หมายเลขทะเบียน นจ 1998 ชม.
ตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต

5,008.50          5,008.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาลานนานาเชียงใหม
ราคาที่เสนอ 5,008.50บาท

บ.โตโยตาลานนานา
เชียงใหม

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 27/2565
 ลงวันที่ 18 พ.ย.2564

6 จางจัดทําตรายางใชในภารกิจกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 2,400บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 29/2565
 ลงวันที่ 29 พ.ย.2564

7
คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 160,000 160,000

เฉพาะเจาะจง
นายเอกลักษณ จันทรพุฒ
ราคาที่เสนอ 160,000บาท นายเอกลักษณ จันทรพุฒ

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 56/2565
 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565

8
คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 320,000 320,000

เฉพาะเจาะจง
น.ส.ทิพยสุคนธ บุญทวงษ
ราคาที่เสอน 320,000บาท น.ส.ทิพยสุคนธ บุญทวงษ

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 73/2565
 ลงวันที่ 7 พ.ย.2565



9 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปริ้นเตอร)

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 6,450 บาท

หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 14/2565 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2564

10 ซื้อผาไตรจีวร 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง รานรมใบบุญ
ราคาที่เสนอ 7,950 บาท

รานรมใบบุญ เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 18/2565 ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2564

11 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

11,170.00 11,170.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 11,170 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 33/2565 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2564

12 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

61,440.00 61,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 61,440 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 34/2565 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2564

13 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

46,174.10 46,174.10 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 46,174.10
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 35/2565 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2564



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการจาง

1 จางลามแปลภาษาไทย-อังกฤษ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชันวิทย
ราคาที่เสนอ 2,400บาท

นายชันวิทย เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 31/2565
 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2564

2 จางจัดทําตรายางเพ่ือใชในภารกิจสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก
ราคาที่เสนอ 850บาท

รานตุกตาบล็อก เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 37/2565
 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2564

3
จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 80,000.00 80,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายเอกลักษณ จันทรพุฒ
ราคาที่เสอน 80,000บาท นายเอกลักษณ จันทรพุฒ

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 55/2565
 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2564

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนธันวาคม 2564
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

3
จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 80,000.00 80,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายเอกลักษณ จันทรพุฒ
ราคาที่เสอน 80,000บาท นายเอกลักษณ จันทรพุฒ

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 55/2565
 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2564

4
จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 160,000.00 160,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพยสุคนธ
บุญทวงค
ราคาที่เสนอ 160,000
บาท

นางสาวทิพยสุคนธ
บุญทวงค

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 57/2565
 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2564

5 จางจัดทําอาหารสําหรับผรวมโตะเสวย ในการรับเสด็จฯ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางคลานเวย
ราคาที่เสน 40,000บาท

บริษัท ชางคลานเวย เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 58/2565
 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565

6 จางจัดทําอาหารสําหรับผรวมโตะเสวย ในการรับเสด็จฯ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางคลานเวย
ราคาที่เสนอ 40,000บาท

บริษัท ชางคลานเวย เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 61/2565
 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2566



7 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับองคมนตรี

4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 4,920 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 44/2565 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2564

8 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

31,880.00 31,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,880
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 45/2565 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2564

9 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

145,248.40 145,248.40 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ
145,248.40 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 46/2565 ลงวันที่
6 ธันวาคม 2564

10 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

22,720.00 22,720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 22,720
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 63/2565 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2564

10 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

22,720.00 22,720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 22,720
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 63/2565 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2564

11 โครงการจางเหมาทําความสะอาด อาคารศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

1,569,038.00 1569038 e-bidding บริษัท สแตนดารด
 เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท สแตนดารด
 เซอรวิสเซส จํากัด
1,568,100บาท

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่สัญญา 1/2565
ลงวันที่13 ธันวาคม 2565



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการจาง

1 จางเปลี่ยนยางรถยนตหมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.       25,812.00       25,812.00 เฉพาะเจาะจง บรัษัท พงศโชตนาการยาง
 จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,812บาท

บรัษัท พงศโชตนาการยาง
จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 43/2565
ลงวันที่ 24 ม.ค.65

2 จางจัดทําปายอคริลิค ติดตั้งบานพักรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

        1,284.00         1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอดีมีเดีย
ราคาที่เสนอ 1,284บาท

หจก.เอดีมีเดีย เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 47/2565
ลงวันที่ 24ม.ค.2565

3 ซอมบํารุงรถยนต หมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.         5,094.00         5,094.00 เฉพาะเจาะจง เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน5,094บาท

เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 50/2565
ลงวันที่ 28 ม.ค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนมกราคม 2565
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

3 ซอมบํารุงรถยนต หมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.         5,094.00         5,094.00 เฉพาะเจาะจง เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน5,094บาท

เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 50/2565
ลงวันที่ 28 ม.ค.2565

4 คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขาความปลอดภัย
ในการรับเสด็จฯ ระหวางวันที่ 9-14 มกราคม 2565

    480,000.00     480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ จันทรพุฒ
ราคาที่เสนอ 480,000
บาท

นายเอกลักษณ จันทรพุฒ เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 106/2565
ลงวันที่ 7 ม.ค.2565

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 46,000
บาท

หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 42/2565 ลงวันที่
20 มกราคม 2565

6 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 11,850
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 64/2565 ลงวันที่
18 มกราคม 2565

7 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

75,500.20 75,500.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 75,500.20
 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 65/2565 ลงวันที่
25 มกราคม 2565



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจาง

1 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

52,790.20 52,790.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 52,790.20
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 89/2565 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2565

2 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับองคมนตรี

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,800 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไปตาม
เง่ือนไขของสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม กําหนด

เลขที่ 90/2565 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนกุมภาพันธ 2565
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจาง

1 จางตรวจเช็ครถยนตตรวจการณใชในภิจของผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม ทะเบีน กจ 1199 เชียงใหม

8,214.69 8,214.69 จางจัดทําระบบ
ประชุมวีดิทัศน
ทางไกล (ระบบ
zoom)

                25,000.00 บ.โตโยตาลานนา จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 70/2565
ลงวันที่ 4 มี.ค.2565

2 จางตรวจเช็ครถยนตตรวจการณใชในภิจของผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม ทะเบีน นจ 1889เชียงใหม

5,354.12 5,354.12 จางซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ
หอง กลุมงาน
อํานวยการ หอง
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด หองรอง
ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

                14,873.00 บ.โตโยตาลานนา จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 71/2565
ลงวันที่ 4 มี.ค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนมีนาคม 2565
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

2 จางตรวจเช็ครถยนตตรวจการณใชในภิจของผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม ทะเบีน นจ 1889เชียงใหม

5,354.12 5,354.12 จางซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ
หอง กลุมงาน
อํานวยการ หอง
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด หองรอง
ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

                14,873.00 บ.โตโยตาลานนา จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 71/2565
ลงวันที่ 4 มี.ค.2565

3 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศรถยนต
หมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.

28,000.00 28,000.00 จางเปลี่ยนระบบ
กุญแจประตูหอง
รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม
(นายวรวิทย)

                  1,000.00 รานสัน เรสซิ่ง เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 91/2565
ลงวันที่ 31 มี.ค.2565

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 10,000.00 จางซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ
หอง กลุมงาน
อํานวยการ หอง
รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม

                11,000.00 บจ.เพ่ือนเรียน สเตชั่นเนอรี
เชียงใหม

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 53/2565 ลงวันที่
11 มีนาคม 2565

5 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ชั้นวางเอกสาร)

4,000.00 4,000.00 เชาเครื่องถาย
เอกสาร
(เม.ย. - ก.ย. 65)

72,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 69/2565 ลงวันที่
9 มีนาคม 2565

5 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ชั้นวางเอกสาร)

4,000.00 4,000.00 เชาเครื่องถาย
เอกสาร
(เม.ย. - ก.ย. 65)

72,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 69/2565 ลงวันที่
9 มีนาคม 2565



6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
(หมึกพิมพ)

30,320.00 30,320.00 เชาระบบ
อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
(เม.ย. - ก.ย. 65)

22,919.40 หจก.ลานนาเทค เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 78/2565 ลงวันที่
11 มีนาคม 2565

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 114,730.00 114,730.00 ซื้อวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิง
(เม.ย. - ก.ย. 65)

250,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 79/2565 ลงวันที่
11 มีนาคม 2565

8 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(โตะทํางาน)

4,980.00 4,980.00 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 บจ.จันทรเฟอรนิเจอร เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 87/2565 ลงวันที่
18 มีนาคม 2565

9 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องเคลือบบัตร)

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 4,990 บาท

หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 86/2565 ลงวันที่
24 มีนาคม 2565

10 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

91,070.30 91,070.30 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 91,070.30
 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 100/2565 ลงวันที่
18 มีนาคม 2565

10 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

91,070.30 91,070.30 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 91,070.30
 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 100/2565 ลงวันที่
18 มีนาคม 2565



ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินท่ีจาง ราคากลาง วิธีการจาง รายช่ือผูชนะเสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือขอตกลงในการจาง

1 จางจัดทําระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ระบบ zoom)        25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวีพี จํากัด
ราคาที่เสนอ 24,8000
บาท

บริษัท ซีวีพี จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 92/2565
ลงวันที่ 7 เมษายน2565

2 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหอง กลุมงานอํานวยการ
หองหัวหนาสํานักงานจังหวัด หองรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

       14,873.00        14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ อินเตอรเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 14,873บาท

บริษัท วีเจ อินเตอรเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 107/2565
ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

3 จางเปลี่ยนระบบกุญแจประตูหองรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (นายวรวิทย)

          1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวน วารินทร
ราคาที่เสนอ 1,000บาท

นายทวน วารินทร เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 107/2565
ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนเมษายน 2565
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1

3 จางเปลี่ยนระบบกุญแจประตูหองรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (นายวรวิทย)

          1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวน วารินทร
ราคาที่เสนอ 1,000บาท

นายทวน วารินทร เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 107/2565
ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

4 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหอง กลุมงานอํานวยการ
หองรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

       11,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ ถาวงค
ราคาที่เสอน11,000บาท

นายนิพนธ ถาวงค เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 107/2565
ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

5 เชาเครื่องถายเอกสาร
(เม.ย. - ก.ย. 65)

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนา เทค
ราคาที่เสนอ 72,000
บาท

หจก.ลานนา เทค เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 7/2565 ลงวันที่
8 เมษายน 2565

6 เชาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
(เม.ย. - ก.ย. 65)

22,919.40 22,919.40 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ
ราคาที่เสนอ 18,950
บาท

บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 6/2565 ลงวันที่
8 เมษายน 2565

7 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
(เม.ย. - ก.ย. 65)

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 250,000
บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 101/2565 ลงวันที่
1 เมษายน 2565

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 102/2565 ลงวันที่
8 เมษายน 2565

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 102/2565 ลงวันที่
8 เมษายน 2565



9 โครงการจางเหมาทําความสะอาด อาคารศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

784,519.00 784519 e-bidding บริษัท สแตนดารด
เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท สแตนดารด
 เซอรวิสเซส จํากัด
782,475บาท

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเง่ือนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่สัญญา 2/2565
ลงวันที่ 8 เมษายน 2565




