
ลําดับท่ี งานจัดจาง  วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการจาง ผูรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จางจัดทําปายทองเหลือง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
 และตรายาง

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

2 จางจัดทําระบบ วีดิโอทางไกล (Zoom) ( 6 เดือน)             25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวีพี เทคโนโลยี ซีสเต็มส
 จํากัด

           24,800.00 บริษัท ซีวีพี เทคโนโลยี ซีส
เต็มส จํากัด
24,800บาท

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

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (วิธีเฉพาะเจาะจง)

เดือน ตุลคม 2564 - เมษายน 2565
รายช่ือผูชนะเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

แบบ สขร.1

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

4 จางจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ

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

5 จางจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ

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

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

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

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

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

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

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

9 ซื้อหนังสือพิมพและวาสาร (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรวมพร โภชนากิจ 17,150.00 นางสาวรวมพร โภชนากิจ
17,150บาท

10 ซื้อครุภัณฑ (เกาอ้ีสํานักงาน) 8,990.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหมรุงเรือง
เฟอรนิเจอรกรุป

8,990.00 บจ.เชียงใหมรุงเรือง
เฟอรนิเจอรกรุป
8,990บาท

11 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

11 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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



12 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

13 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

14 จางจัดทําปายอคริลิคบานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 642.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอดีมีเดีย จํากัด 642.00 หจก.เอดีมีเดีย จํากัด
642บาท

15 จางทําปายทองเหลืองรมดํา และตรายางใชภารกิจรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

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

16 จางผลิตเอกสารเพ่ือใชในภารกิจงานกลุมบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

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

17 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองทํางานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(นายวีระพันธ ดีออน)

5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอแอนดเอ็น แอรเซอรวิส 5,600.00 หจก.เอแอนดเอ็น แอร
เซอรวิส
5,600บาท

18 ตรวจเช็ครถยต หมายเลขทะเบียน นจ 1998 ชม.
ตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต

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

18 ตรวจเช็ครถยต หมายเลขทะเบียน นจ 1998 ชม.
ตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต

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

19 จางจัดทําตรายางใชในภารกิจกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

20 คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 160,000

เฉพาะเจาะจง
นายเอกลักษณ จันทรพุฒ 160,000 นายเอกลักษณ จันทรพุฒ

160,000บาท
21 คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา

ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 320,000
เฉพาะเจาะจง

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

22 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปริ้นเตอร)

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

23 ซื้อผาไตรจีวร 7,950.00 เฉพาะเจาะจง รานรมใบบุญ 7,950.00 รานรมใบบุญ
7,950 บาท

24 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

25 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

26 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

26 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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



27 จางลามแปลภาษาไทย-อังกฤษ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชันวิทย 2,400.00 นายชันวิทย
2,400บาท

28 จางจัดทําตรายางเพ่ือใชในภารกิจสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 850.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก 850.00 รานตุกตาบล็อก
850บาท

29 จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 80,000.00

เฉพาะเจาะจง
นายเอกลักษณ จันทรพุฒ 80,000.00 นายเอกลักษณ จันทรพุฒ

80,000บาท
30

จางจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขา
ความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 160,000.00

เฉพาะเจาะจง
นางสาวทิพยสุคนธ
บุญทวงค 160,000.00

นางสาวทิพยสุคนธ
บุญทวงค
160,000บาท

31 จางจัดทําอาหารสําหรับผรวมโตะเสวย ในการรับเสด็จฯ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางคลานเวย 40,000.00 บริษัท ชางคลานเวย
40,000บาท

32 จางจัดทําอาหารสําหรับผรวมโตะเสวย ในการรับเสด็จฯ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชางคลานเวย 40,000.00 บริษัท ชางคลานเวย
40,000บาท

33 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับองคมนตรี

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

34 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

34 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

35 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

36 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

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

38 จางจัดทําปายอคริลิค ติดตั้งบานพักรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอดีมีเดีย              1,284.00 หจก.เอดีมีเดีย
1,284บาท

39 ซอมบํารุงรถยนต หมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.               5,094.00 เฉพาะเจาะจง เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน

             5,094.00 เจริญมอเตอร
ราคาที่เสอน
5,095บาท

40 คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่อารักขาความปลอดภัยในการรับ
เสด็จฯ ระหวางวันที่ 9-14 มกราคม 2565

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

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน 46,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
46,000บาท

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน 46,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
46,000บาท



42 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

43 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

44 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

45 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับองคมนตรี

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

46 จางตรวจเช็ครถยนตตรวจการณใชในภิจของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ทะเบีน กจ 1199 เชียงใหม

8,214.69 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาลานนา จํากัด 8,214.69 บ.โตโยตาลานนา จํากัด
8,214.69บาท

47 จางตรวจเช็ครถยนตตรวจการณใชในภิจของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ทะเบีน นจ 1889เชียงใหม

5,354.12 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาลานนา จํากัด 5,354.12 บ.โตโยตาลานนา จํากัด
5,354.12บาท

48 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศรถยนต
หมายเลขทะเบียน กพ 157 ชม.

28,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสัน เรสซิ่ง 28,000.00 รานสัน เรสซิ่ง
28,000บาท

49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เพ่ือนเรียน สเตชั่นเนอรี
เชียงใหม

10,000.00 บจ.เพ่ือนเรียน สเตชั่นเนอรี
เชียงใหม
10,000บาท

49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เพ่ือนเรียน สเตชั่นเนอรี
เชียงใหม

10,000.00 บจ.เพ่ือนเรียน สเตชั่นเนอรี
เชียงใหม
10,000บาท

50 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(ชั้นวางเอกสาร)

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน 4,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
4,000บาท

51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
(หมึกพิมพ)

30,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาเทค 30,320.00 หจก.ลานนาเทค
30,320บาท

52 ซื้อวัสดุสํานักงาน 114,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน 114,730.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
144,730บาท

53 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(โตะทํางาน)

4,980.00 เฉพาะเจาะจง บจ.จันทรเฟอรนิเจอร 4,980.00 บจ.จันทรเฟอรนิเจอร
4,980 บาท

54 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องเคลือบบัตร)

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

55 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

56 จางจัดทําระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ระบบ zoom)             25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวีพี จํากัด            25,000.00 บริษัท ซีวีพี จํากัด25,000
บาท

56 จางจัดทําระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (ระบบ zoom)             25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวีพี จํากัด            25,000.00 บริษัท ซีวีพี จํากัด25,000
บาท



57 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหอง กลุมงานอํานวยการ หองหัวหนา
สํานักงานจังหวัด หองรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

            14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ อินเตอรเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

           14,873.00 บริษัท วีเจ อินเตอรเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
1,000บาท

58 จางเปลี่ยนระบบกุญแจประตูหองรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นาย
วรวิทย)

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

59 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหอง กลุมงานอํานวยการ หองรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม

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

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

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

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

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

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

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

63 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน 3,000.00 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน
3,000บาท

4,011,582.51 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,018,532.51 บาท - 6,950.00รวมเปนเงินจํานวน 4,011,582.51 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,018,532.51 บาท - 6,950.00

1 โครงการจางเหมาทําความสะอาด อาคารศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

1,569,038.00 e-bidding บริษัทสแตนดารด
เซอรวิสเซส จํากัด

1,568,100.00 บริษัทสแตนดารด
 เซอรวิสเซส จํากัด
1,538,100บาท

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาด อาคารศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

784,519 e-bidding บริษัทสแตนดารด
เซอรวิสเซส จํากัด

782,475.00 บริษัทสแตนดารด
 เซอรวิสเซส จํากัด
782,475บาท

2,353,557.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,350,575.00 บาท 2,982.00

รวมเปนเงินจํานวน

รวมเปนเงินจํานวน

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding)

เดือน ตุลคม 2564 - เมษายน 2565


