
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง

๑ ซ้ือสารเคมีทางวทิยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ ๑๙,๓๙๐.๐๐ ๑๙,๓๒๔.๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ ากดั ๑๙,๓๒๔.๒๐ บริษัท กบิไทย จ ากดั ๑๙,๓๒๔.๒๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐254/๒๕๖๔ ลว. 3 กนัยายน ๖๔

๒
ซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับยานพาหนะประจ าส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๔๙๘,๕๐๐.๐๐ ๔๐๗,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท อ านวยมอเตอร์ จ ากดั
บริษัท ศูนยย์าง นพรัตน์ จ ากดั

407,045.00
422,630.00

บริษัท อ านวยมอเตอร์ จ ากดั
บริษัท ศูนยย์าง นพรัตน์ จ ากดั

328,515.00
63,200.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐255/๒๕๖๔ ลว. 3 กนัยายน ๖๔
POC ๐256/๒๕๖๔ ลว. 3 กนัยายน ๖๔

๓ เช่าป้ายประชาสัมพันธ ์เชียงใหม่ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๘๙๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จ ากดั ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จ ากดั ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA 61/2564 ลว. 6 กนัยายน 64

๔ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้า ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธรีะพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๙๐,๐๐๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธรีะพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐257/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔

๕
ซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานฝึกและแสดงสัตว ์จ านวน 5 
รายการ

๒๓,๙๘๐.๐๐ ๑๙,๑๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั

7,300.00
7,003.00
4,815.00

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั

7,300.00
7,003.00
4,815.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐258/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔
POC ๐259/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔
POC ๐260/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔

๖
ซ้ืออาหารเสริมส าหรับสัตว ์จ านวน 4 รายการ

๓๒,๑๐๐.๐๐ ๓๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เรปไทเพลยก์ราวด์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจันทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

3,600.00
40,050.00
32,150.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เรปไทเพลยก์ราวด์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจันทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

3,600.00
13,250.00
14,850.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
POC ๐261/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔
POC ๐262/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔
POC ๐263/๒๕๖๔ ลว. 6 กนัยายน ๖๔

๗ ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 6 รายการ ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๔๕,๐๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้านยาผุสดีเภสัช
บริษัท เอน็ซีพีเอช ซัพพลาย จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เวชสิน
บริษัท จิระเท็ค เพทรอล สเตชั่น แอนด์ รี
เทล จ ากดั   
ร้านไทยพัฒน์ศึกษา

35,400.00
60,000.00
53,878.50

7,480.00

77,630.00

ร้านยาผุสดีเภสัช
บริษัท จิระเท็ค เพทรอล สเตชั่น แอนด์ รี
เทล จ ากดั

27,700.00
7,480.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POP ๐62/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔
POP ๐63/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔

๘ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์จ านวน 10 รายการ ๖๙,๒๐๐.๐๐ ๖๖,๔๒๐.๐๖ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่
บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั

51,680.06

14,800.00

บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่
บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั

51,680.06

14,800.00
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐264/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔
POC ๐265/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔

๙ ซ้ือวสัดุงานอเิล็กทรอนิกส์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธรีะพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๑๐,๐๐๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธรีะพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐266/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔

๑๐ ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ๔๐,๗๐๐.๐๐ ๔๐,๓๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววลีรัตน์ รุจนเสรี ๔๐,๓๘๕.๐๐ นางสาววลีรัตน์ รุจนเสรี ๔๐,๓๘๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POP ๐64/๒๕๖๔ ลว. 10 กนัยายน ๖๔
๑๑ จ้างประชาสัมพันธโ์ดยใช้ Influencer Youtuber ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูฮก จ ากดั ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ บริษัท ซูฮก จ ากดั ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA 62/2564 ลว. 13 กนัยายน ๖๔
๑๒ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธบ์นส่ือออนไลน์ ผ่านส่ือ Facebook website และโซเชียลมีเดีย๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๗,๔๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอสดับบลิว กรุ๊ป จ ากดั ๓๒๗,๔๒๐.๐๐ บริษัท เอเอสดับบลิว กรุ๊ป จ ากดั ๓๒๗,๔๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA 63/2564 ลว. 13 กนัยายน ๖๔

๑๓ ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ ๑๙,๒๙๐.๐๐ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอน็.เอช. ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ต้ิง 
จ ากดั

๑๙,๒๖๐.๐๐
บริษัท เอ.เอน็.เอช. ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ต้ิง 
จ ากดั

๑๙,๒๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐267/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔

๑๔ ซ้ือยารักษาสัตว ์จ านวน 12 รายการ ๘๒,๑๒๐.๐๐ ๗๙,๓๓๗.๗๐ เฉพาะเจาะจง

เอส.พี.เทรดด้ิง
บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั
บริษัท น้ าปิงปศุสัตว ์(2000) จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจันทร์ พาณิชย์

46,310.00
21,640.00

57,438.00
93,325.40

เอส.พี.เทรดด้ิง
บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั
บริษัท น้ าปิงปศุสัตว ์(2000) จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจันทร์ พาณิชย์

27,270.00
21,640.00

5,640.00
11,431.20

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐268/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔
POC ๐269-70/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔
POC ๐271/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔
POC ๐272/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔

สรปุผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาที่จดัซ้ือ/จา้ง

๑๕ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส าหรับกจิกรรมสัตวเ์ชื่อง จ านวน 3 รายการ ๑๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑,๔๓๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว  ๑๑,๔๓๑.๒๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงฮงเคร่ืองครัว  ๑๑,๔๓๑.๒๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC ๐273/๒๕๖๔ ลว. 14 กนัยายน ๖๔

๑๖ ซ้ือวสัดุส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๒๘๔,๖๐๐.๐๐ ๒๒๘,๒๗๖.๕๒ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่วฒันาออโตไบค์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

120,670.00
255,460.00
253,405.96

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่วฒันาออโตไบค์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

102,790.00
105,760.00

19,726.52
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC ๐274/๒๕๖๔ ลว. 23 กนัยายน ๖๔
POC ๐275/๒๕๖๔ ลว. 23 กนัยายน ๖๔
POC ๐276/๒๕๖๔ ลว. 23 กนัยายน ๖๔

๑๗ จ้างกอ่สร้างปรับปรุงส่วนแสดงฮิปโปแคระ ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๒๔,๗๘๑.๔๖ e-bidding

นายนิกร ศิริสานต์
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผาปูนวศิวกรรม
กิจการร่วมค้า เคซีพี
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ธรีพจณ์ การโยธา
บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากัด
บริษัท พญาเม็งราย เอ็นจเินีย แอนด์  อาคิเทค
 จ ากัด
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรท ดรากอน คอนสตรัคชั่น

๘๒๓,๐๐๑.๒๘
๘๗๑,๓๒๕.๐๐
๙๐๓,๐๐๐.๐๐
๙๑๒,๐๕๕.๕๐
๙๑๒,๙๔๐.๐๐
๙๑๔,๙๐๐.๐๐

 ๙๒๐,๐๐๐.๐๐

๙๒๒,๐๐๐.๐๐

๙๔๕,๐๐๐.๐๐

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผาปูนวศิวกรรม ๘๗๑,๓๒๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS 179/2564 ลว. 29 กนัยายน 64

๑๘ ซ้ืออะคริลิคใส ๓๐,๕๕๐.๐๐ ๒๗,๒๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ ๒๗,๒๘๕.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ ๒๗,๒๘๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC 0277/2564 ลว. 29 กนัยายน 64
๑๙ จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๙,๙๖๐.๐๐ ๑๙,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮือนฮักษาสัตว์ ๑๙,๙๖๐.๐๐  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฮือนฮักษาสัตว์ ๑๙,๙๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด POC 0278/2564 ลว. 29 กนัยายน 64

๒๐ ซ้ือรถบรรทุกดีเซล จ านวน ๒ คัน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากดั
บริษัท โตโยต้าริช จ ากดั
บริษัท แกรนด์ไดรฟ์ จ ากดั (เสนอ 1 คัน)
บริษัท กริช ออโต้เซอร์วสิ จ ากดั (เสนอ 1 
คัน)

1,383,000.00
1,462,000.00

542,900.00
542,900.00

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากดั ๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS 180/2564 ลว. 30 กนัยายน 64

๒๑
จ้างซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ยานพาหนะรถลากพ่วง , 
รถยนต์ และเคร่ืองจักรกลหนัก ประจ าเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี

๔๗๙,๓๐๐.๐๐ ๔๖๖,๒๘๒.๔๕ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ  
ตะวนัไดนาโม-แอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ เจ เซอร์วสิ เจซีบี 
นายธนวฒัน์ ปัญญาเถิง

480,170.00
479,830.00
474,277.50

86,750.25
4,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วสิ  
ตะวนัไดนาโม-แอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ เจ เซอร์วสิ เจซีบี 
นายธนวฒัน์ ปัญญาเถิง

87,795.00
54,520.00

233,217.20
86,750.25

4,000.00

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

POC 0279/2564 ลว. 30 กนัยายน 64
POC 0280/2564 ลว. 30 กนัยายน 64
POC 0281/2564 ลว. 30 กนัยายน 64
POC 0282/2564 ลว. 30 กนัยายน 64
POC 0283/2564 ลว. 30 กนัยายน 64


