
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ ซ้ือเคร่ืองอบผ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ กก. ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นยิมพานชิ จ ากัด ๓๓,๓๒๐.๐๐ บริษัท นยิมพานชิ จ ากัด ๓๓,๓๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๒๙/๒๕๖๔ ลว. ๑ ธนัวาคม ๖๓

๒ ซ้ือแม๊คยิงชนดิงานหนกั ๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๓,๐๐๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๐/๒๕๖๔ ลว. ๓ ธนัวาคม ๖๓

๓ ซ้ือตาข่าย PVC สีเขียว , ตะไบสามเหล่ียม ๓๖๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง จิตราพาณิชย์ ๓๖๐.๐๐ จิตราพาณิชย์ ๓๖๐.๐๐ จ าเปน็เร่งด่วน สพค.๑๐๑.๒.๒/๐๒๓๒ ลว.๒๕ พฤศจิกายน ๖๓

๔ ซ้ือน้ าด่ืมไนทซ์าฟารี คร้ังที่ ๑/๖๔ ๖๙,๐๐๐.๐๐ ๖๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด ๖๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด ๖๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๑/๒๕๖๔ ลว. ๔ ธนัวาคม ๖๓

๕ ซ้ือผลิตภณัฑ์ตราดัชมิลล์ คร้ังที่ ๑/๖๔ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.ดัชมิลล์เชียงใหม่ ๖,๐๐๐.๐๐ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.ดัชมิลล์เชียงใหม่ ๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๒/๒๕๖๔ ลว. ๔ ธนัวาคม ๖๓

๖ จ้างผลิตหมอนอิงส่ีเหล่ียมพิมพ์ลายสัตว ์คร้ังที่ ๑/๖๔ ๓๔,๔๐๐.๐๐ ๓๔,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเปอร์ แล็บ จ ากัด ๓๔,๒๔๐.๐๐ บริษัท ไฮเปอร์ แล็บ จ ากัด ๓๔,๒๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๓/๒๕๖๔ ลว. ๔ ธนัวาคม ๖๓

๗ ซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพินท ์ชามาดา ๙,๒๐๐.๐๐ นางสาวอรพินท ์ชามาดา ๙,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๔/๒๕๖๔ ลว. ๔ ธนัวาคม ๖๓

๘ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๑/๖๔ ๕๔,๕๕๐.๐๐ ๕๓,๑๑๔.๒๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุดร อาชา กรุ๊ป ๕๓,๑๑๔.๒๐ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุดร อาชา กรุ๊ป ๕๓,๑๑๔.๒๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๕/๒๕๖๔ ลว. ๗ ธนัวาคม ๖๓

๙
จ้างผลิตผ้าคลุมไหล่ไนทซ์าฟารี คร้ังที่ ๑/๖๔ ๓๓,๕๐๐.๐๐ ๓๓,๑๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พี.เค. โปรเฟส
ชันแนลเทรดด้ิง

๓๓,๑๗๐.๐๐
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พี.เค. โป
รเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๓๓,๑๗๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๖/๒๕๖๔ ลว. ๗ ธนัวาคม ๖๓

๑๐ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนทซ์าฟารี ๑๗,๘๐๐.๐๐ ๑๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด ๑๗,๘๐๐.๐๐ บริษัท น้ าใสใจจริง จ ากัด ๑๗,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๗/๒๕๖๔ ลว. ๗ ธนัวาคม ๖๓

๑๑ ซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ๙๒,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพียววอเตอร์ ๘๘,๐๐๐.๐๐ ร้านเพียววอเตอร์ ๘๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๘/๒๕๖๔ ลว. ๘ ธนัวาคม ๖๓

๑๒ ซ้ือสารเคมีทางวทิยาศาสตร์ ๑๗,๖๐๐.๐๐ ๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด ๑๗,๑๒๐.๐๐ บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด ๑๗,๑๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๙/๒๕๖๔ ลว. ๘ ธนัวาคม ๖๓

๑๓ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๒/๖๔ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๔๔๖.๓๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบลู จ ากัด (มหาชน) ๑๗,๔๔๖.๓๕ บริษัท สหพัฒนพิบลู จ ากัด (มหาชน) ๑๗,๔๔๖.๓๕ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๐/๒๕๖๔ ลว. ๘ ธนัวาคม ๖๓

๑๔ จ้างผลิตตุ๊กตาเสือหางกระดิก คร้ังที่ ๑/๖๔ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๖๖,๐๐๐.๐๐ นายกฤษณะพงษ์ สุคนธากร ๖๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๑/๒๕๖๔ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๓

๑๕
จ้างผลิตหมอนรองคอมีฮู้ดคลุมศีรษะ คร้ังที่ ๑/๖๔ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พี.เค. โปรเฟส
ชันแนลเทรดด้ิง

๔๑,๗๓๐.๐๐
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พี.เค. โป
รเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๔๑,๗๓๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๒/๒๕๖๔ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๓

๑๖
ซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล ๒๑ ลิตร ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๔๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท ๑๒,๔๙๙.๐๐

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่เบเกอร์
มาร์ท

๑๒,๔๙๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๓/๒๕๖๔ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๓

๑๗ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๒/๖๔ ๙๓,๙๐๐.๐๐ ๙๑,๓๙๑.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากัด ๙๑,๓๙๑.๖๐ บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากัด ๙๑,๓๙๑.๖๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๔/๒๕๖๔ ลว. ๑๔ ธนัวาคม ๖๓

๑๘
ซ้ือวสัดุส านกังาน ของงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการ ๔๘,๖๓๐.๐๐ ๔๐,๗๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานชิ ๔๐,๗๒๑.๐๐ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่มานะพานชิ ๔๐,๗๒๑.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๕/๒๕๖๔ ลว. ๑๔ ธนัวาคม ๖๓

๑๙
จ้างซ่อมแซมหอ้งเย็น ๓๙,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่ (๑๙๙๔) 
จ ากัด

๓๙,๐๐๐.๐๐
บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเย็นเชียงใหม่ 
(๑๙๙๔) จ ากัด

๓๙,๐๐๐.๐๐ จ าเปน็เร่งด่วน สพค.๑๐๑.๒.๑/๐๑๕๑ ลว. ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๒๐

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใช้ในงานเล้ียงสัตว ์จ านวน ๑๕ รายการ ๒๕๒,๐๖๐.๐๐ ๒๐๐,๖๑๑.๘๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงฮงเคร่ืองครัว
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมจันทร์ พาณิชย์
นนัทนาพาณิชย์

๓๖๙,๓๓๕.๐๐
๒๕๐,๙๔๗.๑๐
๒๓๒,๕๙๗.๐๐

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงฮงเคร่ืองครัว
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมจันทร์ พาณิชย์
นนัทนาพาณิชย์

๑๐๓,๒๓๕.๐๐
๑๗,๓๗๖.๘๐
๘๐,๐๐๐.๐๐

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๐๔๖/๒๕๖๔ ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๖๓
POC ๐๐๔๗/๒๕๖๔ ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๖๓
POC ๐๐๔๘/๒๕๖๔ ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๖๓

๒๑ ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ เคร่ือง ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คลูแอนด์ซาวด์เทค จ ากัด ๔๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท คลูแอนด์ซาวด์เทค จ ากัด ๔๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๙/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ ธนัวาคม ๖๓

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๒๒ ซ้ือครุภณัฑ์แทง้ค์น้ าสแตนเลส และปั๊มน้ าอัตโนมัติ 
จ านวน ๒ รายการ

๖๙,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเพียววอเตอร์ ๕๙,๑๐๐.๐๐ ร้านเพียววอเตอร์ ๕๙,๑๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๐/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ ธนัวาคม ๖๓

๒๓ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์บอ่ฆ่าเชือ้ ๙,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอีย่มเส็งโลหะกิจ ๘,๐๐๐.๐๐ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอีย่มเส็งโลหะกิจ ๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ ธนัวาคม ๖๓

๒๔ ซ้ือกระจกเขียว ๕ มิล ขนาด ๗๙ x ๑๐๔ ซม. ๑,๕๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ช่างพล อลูมิเนยีมราชพฤกษ์ ๑,๕๐๐.๐๐ ช่างพล อลูมิเนยีมราชพฤกษ์ ๑,๕๐๐.๐๐ จ าเปน็เร่งด่วน สพค.๑๐๑.๓.๔/๐๐๕๖ ลว.๒๔ พฤศจิกายน ๖๓

๒๕ จ้างแก้ไขฟิวส์,อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง ชุดส ารอง
เบื้องต้น

๖๐๕.๙๔  - เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอหางดง ๖๐๕.๙๔ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอหางดง ๖๐๕.๙๔ จ าเปน็เร่งด่วน สพค.๑๐๑.๓.๑/๐๐๒๕ ลว.๑๖ พฤศจิกายน ๖๓

๒๖ จ้างเปล่ียนปั๊มเคร่ืองกรองน้ าและกระบอกไส้กรอง
เคร่ืองกรองน้ า

๒๐,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านเพียววอเตอร์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ร้านเพียววอเตอร์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ จ าเปน็เร่งด่วน สพค.๑๐๑.๓.๖/๐๑๐๔ ลว.๔ ธนัวาคม ๖๓

๒๗ ซ้ือวสัดุส านกังาน ฝ่ายปฏบิติัการและซ่อมบ ารุง ๔๓,๒๓๔.๐๐ ๓๘,๘๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๓๘,๘๑๓.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๓๘,๘๑๓.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๒/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๒๘
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหค้วามอบอุน่สัตว์ ๑๑๒,๒๕๐.๐๐ ๑๐๕,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ธรีะพานชิ เอ็นจิ
เนยีร่ิง

๑๐๕,๑๕๐.๐๐
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ธรีะพานชิ 
เอ็นจิเนยีร่ิง

๑๐๕,๑๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๓/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๒๙ ซ้ืออาหารสัตว ์ประเภทเศษผักโครงการหลวง ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มูลนธิโิครงการหลวง ๖,๐๐๐.๐๐ มูลนธิโิครงการหลวง ๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๔/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๓๐
ซ้ือออกซิเจน จ านวน ๔ รายการ ๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๑,๓๙๐.๐๐

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ก๊าซและ
อุปกรณ์

๑,๓๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๓๑

ซ้ืออาหารเสริมส าหรับสัตว ์ จ านวน ๕ รายการ ๗๐,๒๐๐.๐๐ ๖๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากัด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมจันทร์ พาณิชย์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรปไทเพลย์กราวด์

๗๖,๔๐๐.๐๐
๗๐,๒๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากัด
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมจันทร์ พาณิชย์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรปไทเพลย์กราวด์

๒๑,๐๐๐.๐๐
๓๖,๙๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐
คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๕๖/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓
POC ๐๐๕๗/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓
POC ๐๐๕๘/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๓๒

ซ้ืออะไหล่ช่วงล่างและล้อยางรถกอล์ฟไฟฟ้า ๑๗,๖๖๐.๐๐ ๑๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายเหนอืคาร์เซอร์วสิ
บริษัท บยีอนด์ กรีน จ ากัด

๑๖,๙๐๐.๐๐
๓,๑๙๐.๗๔

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายเหนอืคาร์เซอร์วสิ
บริษัท บยีอนด์ กรีน จ ากัด

๑๓,๖๐๐.๐๐
๓,๑๙๐.๗๔

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
POC ๐๐๕๙/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓
POC ๐๐๖๐/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๓๓ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ ๒/๖๔ ๖๖,๔๐๐.๐๐ ๖๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด ๖๖,๔๐๐.๐๐ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด ๖๖,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๓

๓๔ ซ้ือข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% คร้ังที่ ๒/๖๔ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๒๑,๙๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๒๑,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๒/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๓

๓๕ ซ้ืออาหารสด , อาหารกึง่ส าเร็จรูป คร้ังที่ ๒/๖๔ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ ากัด ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ ากัด ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๓/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๓

๓๖ ซ้ือน้ าแข็งประเภทหลอด คร้ังที่ ๒/๖๔ ๘,๗๕๐.๐๐ ๘,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวยั ทองปนั ๘,๗๕๐.๐๐ นางศรีวยั ทองปนั ๘,๗๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๔/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๓

๓๗ ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงชนดิดีเซล B๗ และชนดิแก๊สโซฮอล์ 
๙๕

๓๖๘,๐๐๐.๐๐ ๓๔๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธเทร์ิน เชียงใหม่ออยล์ ๓๔๑,๖๐๐.๐๐
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธเทร์ิน 
เชียงใหม่ออยล์

๓๔๑,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๓

๓๘
ซ้ือวสัดุงานอิเล็กทรอนกิส์ ๔๙๗,๕๑๕.๐๐ ๔๙๑,๐๒๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ (๒๐๑๔)

๔๘๙,๖๓๒.๐๐
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เอ็นจิ
เนยีร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ (๒๐๑๔)

๔๘๙,๖๓๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๖/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ ธนัวาคม ๖๓



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๓๙ ซ้ือเทอร์โมมิเตอร์วดัไข้ ๑๑,๕๐๐.๐๐ ๘,๒๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท เบสทบ์ายส์ จ ากัด ๘,๒๓๙.๐๐ บริษัท สมาร์ท เบสทบ์ายส์ จ ากัด ๘,๒๓๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๗/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ ธนัวาคม ๖๓

๔๐ ซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ ๒/๖๔ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๕๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ ากัด ๒๑,๕๗๒.๐๐ บริษัท ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ ากัด ๒๑,๕๗๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๘/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ ธนัวาคม ๖๓

๔๑
จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒๔,๒๖๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทเีอ็นเอส เนท็เวร์ิค โซลูชัน่ จ ากัด ๒๒๔,๒๖๒.๐๐

บริษัท ทเีอ็นเอส เนท็เวร์ิค โซลูชัน่ 

จ ากัด
๒๒๔,๒๖๒.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๔/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๓

๔๒ จ้างเหมาเพื่อปฏบิติังานช่วยงานฝึกและแสดงสัตว์ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอัครณี สภารัตน์ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวอัครณี สภารัตน์ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๘ ธนัวาคม ๖๓

๔๓ จ้างฝึกและแสดง Night Predator Show ประจ าป ี
๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน (๑ – ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๔) จ านวน ๑ งาน

๕๑๒,๒๗๒.๗๒ ๕๑๒,๒๗๒.๗๒ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอชเคเอส ดีไซนเ์นอร์ แอนด์ คอนซัล
แทน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด

๕๑๒,๒๗๒.๗๒
บริษัท เอชเคเอส ดีไซนเ์นอร์ แอนด์ 
คอนซัลแทน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด

๕๑๒,๒๗๒.๗๒ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๖/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ ธนัวาคม ๖๓

๔๔ จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกและแมลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๒,๕๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไรท ์เพสท ์เทค ๗๘,๐๐๐.๐๐ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไรท ์เพสท ์เทค ๗๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๗/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ ธนัวาคม ๖๓

๔๕ จ้างผลิตปฏทินิหนว่ยงาน ประจ าป ี2564 ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวฒันาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากัด ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท ศิริวฒันาซีเคียวริต้ีพร้ินท ์จ ากัด ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๙/๒๕๖๔ ลว.๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔๖ ซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๑,๕๐๐.๐๐
 - 

เฉพาะเจาะจง ร้านยุพิณดอกไม้สด ๑,๕๐๐.๐๐ ร้านยุพิณดอกไม้สด ๑,๕๐๐.๐๐ หนงัสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙

สพค.๑๐๔.๑/๐๕๓๐ ลว. ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔๗ จ้างท าปา้ยไวนลิ พร้อมงานติดต้ังบนโครงเดิม ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด (ส านกังานใหญ)่ ๔,๕๐๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด (ส านกังาน
ใหญ)่

๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๐/๒๕๖๔ ลว.๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔๘ จ้างด าเนนิกิจกรรมเทศกาลไฟสีสันเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๕,๕๑๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สล่าไฟ จ ากัด ๔๘๕,๕๑๒.๕๐ บริษัท สล่าไฟ จ ากัด ๔๘๕,๕๑๒.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๑/๒๕๖๔ ลว.๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๔๙ จ้างท าปา้ยไวนลิ พร้อมงานติดต้ัง ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๒๘๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๙,๐๙๕.๐๐ หา้งหุ้นส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล 
แอดเวอร์ไทซ่ิง

๙,๐๙๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๒/๒๕๖๔ ลว.๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓

๕๐ จ้างจัดด าเนนิงานนทิรรศการภายในงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าป ี๒๕๖๔

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๗๐,๐๐๐.๐๐ หา้งหุ้นส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล 
แอดเวอร์ไทซ่ิง

๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๓/๒๕๖๔ ลว.๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓


