
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑
รายงานขอความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุเป็นกรณี
เร่งด่วน (จ านวนเงิน 9,080.00 บาท)

กรณีเร่งด่วน นายสัตวแพทยอ์นุสรณ์  อศัวนันท์ชยั ๙,๐๘๐.๐๐ นายสัตวแพทยอ์นุสรณ์  อศัวนันท์ชยั ๙,๐๘๐.๐๐ สพค 101.2.2/0028 ลว. 1 กมุภาพนัธ์ 2565

๒
จา้งลงโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพใ์นประเทศ ประเภท
หนังสือพมิพ ์ส่วนกลาง

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 038/2565 ลว. 1 กมุภาพนัธ์ 65

๓
จา้งพมิพแ์ละติดต้ังป้ายไวนิลบริเวณหน้าทางเขา้
เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี (บริเวณม้าลาย) และบริเวณแยก
ถนนเชยีงใหม-่หางดง (108) (แยกอฐิภราดร)

๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๙,๙๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ไลฟ ์ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดย นายวรชาติ 
ตรีอนันต์

๑๓๙,๙๕๖.๐๐
ไลฟ ์ครีเอทีฟ สตูดิโอ โดย นายวรชาติ 
ตรีอนันต์

๑๓๙,๙๕๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 47/2565 ลว. ลว. 3 กมุภาพนัธ์ 65

๔ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใชใ้นการเล้ียงสัตว์ จ านวน 28 รายการ ๓๑๒,๔๗๔.๐๐ ๒๑๘,๕๐๐.๓๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แพรถนอมโลหะกจิ

253,360.00
291,092.00

99,450.30

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แพรถนอมโลหะกจิ

91,750.00
85,800.00
40,950.30

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0097/2565 3 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0098/2565 3 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0099/2565 3 กมุภาพนัธ์ 65

๕ ซ้ือออกซิเจน จ านวน 4 รายการ ๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์ ๑,๓๙๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่กา๊ซและอปุกรณ์ ๑,๓๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0100/2565 ลว. 3 กมุภาพนัธ์ 65

๖
จา้งด าเนินการดูแลระบบและการประชาสัมพนัธ์บน 
LINE OA ของหน่วยงาน

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๓๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั ๓๙,๓๗๖.๐๐ บริษัท นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั ๓๙,๓๗๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 039/2565 ลว. 3 กมุภาพนัธ์ 65

๗
รายงานขอความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุเป็นกรณี
เร่งด่วน (จ านวนเงิน 3,531.00 บาท)

กรณีเร่งด่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่บุญเจริญภัณฑ์ ๓,๕๓๑.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่บุญเจริญภัณฑ์ ๓,๕๓๑.๐๐ สพค 101.2.2/0037 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 2565

๘ ซ้ือน้ าอดัลม คร้ังที่ 3/65 ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๒๘,๘๐๐.๐๐ บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๒๘,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0101/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65

๙ ซ้ือวัตถดิุบคร้ังที่ 2/65 ๒๘,๗๐๐.๐๐ ๒๔,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท

10,200.00
14,030.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท

10,200.00
14,030.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0102/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0103/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65

๑๐ ซ้ือไอศกรีมเอเต้ คร้ังที่ 1/65 ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๑๒,๔๕๐.๐๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ๑๒,๔๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0104/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65
๑๑ ซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ 2/65 ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๕๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๒๑,๕๗๒.๐๐ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๒๑,๕๗๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0105/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65
๑๒ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ 3/65 ๕๐,๖๐๐.๐๐ ๔๕,๔๗๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๕,๔๗๒.๕๐ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๕,๔๗๒.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0106/2565 ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65

๑๓
จา้งเผยแพร่สปอตวิทยปุระชาสัมพนัธ์ในส่ือ
วิทยกุระจายเสียง จงัหวัดเชยีงใหม่

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรสโซซิเอท จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เพรสโซซิเอท จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 48/2565 ลว. ลว. 4 กมุภาพนัธ์ 65

๑๔ จา้งปรับปรุงห้องแม่และลูก (BABY CRAE ROOM) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๒,๘๗๑.๑๘ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๒๗๑,๗๙๓.๖๔
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๒๗๑,๗๙๓.๖๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 157/2565 ลว. 7 กมุภาพนัธ์ 65

๑๕ จา้งปรับปรุงบ้านพกัหัสดิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๕,๔๒๒.๐๔ เฉพาะเจาะจง นายนพชยั รัฐผไท ๒๗๓,๐๙๙.๓๔ นายนพชยั รัฐผไท ๒๗๓,๐๙๙.๓๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 158/2565 ลว. 7 กมุภาพนัธ์ 65
๑๖ เชา่ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ Billboard เชยีงใหม่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จ ากดั ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จ ากดั ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 49/2565 ลว. ลว. 7 กมุภาพนัธ์ 65
๑๗ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ 2/65 ๒๓,๕๐๐.๐๐ ๒๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๒๓,๕๐๐.๐๐ บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๒๓,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0107/2565 ลว. 8 กมุภาพนัธ์ 65

๑๘
ซ้ือวัสดุในการด าเนินงานบ้านพกัจดัเล้ียงและกจิกรรม 
(ชดุแกว้กาแฟพร้อมชอ้นกาแฟ)

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั ๕,๙๕๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั ๕,๙๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0108/2565 ลว. 8 กมุภาพนัธ์ 65

๑๙
จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์, เคร่ืองพมิพ ์และ
คอมพวิเตอร์แท็ปเล็ต

๒๔,๘๐๐.๐๐ ๒๔,๒๕๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลย ีจ ากดั ๒๔,๒๕๖.๙๐ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลย ีจ ากดั ๒๔,๒๕๖.๙๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 040/2565 ลว. 9 กมุภาพนัธ์ 65

๒๐ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ 2/65 ๑๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั  ๑๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั  ๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0109/2565 ลว. 10 กมุภาพนัธ์ 65

๒๑
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ออฟฟศิส านักงาน
อาคารลานนา และอาคารเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์

๑๗๗,๓๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๙๒.๔๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๑๖๕,๐๙๒.๔๔ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๑๖๕,๐๙๒.๔๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0110/2565 ลว. 10 กมุภาพนัธ์ 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 28 กุมภาพันธ ์2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 28 กุมภาพันธ ์2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๒๒
ซ้ือครุภัณฑ์อปุกรณ์ส านักงานหุ่นยนต์เชด็กระจก 
จ านวน 2 ตัว

๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0111/2565 ลว. 10 กมุภาพนัธ์ 65

๒๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง ๘๒,๐๗๒.๐๐ ๖๒,๔๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช  
บริษัท เด่นชยัเทค จ ากดั

61,879.00
62,574.00

2,520.00

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช  
บริษัท เด่นชยัเทค จ ากดั

40,578.00
19,250.00

2,520.00
คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

POC 0112/2565 ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0113/2565 ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0114/2565 ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65

๒๔ ซ้ืออาหารส าหรับให้บริการ Feeding ๑๐,๕๖๐.๐๐ ๑๐,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๑๐,๕๖๐.๐๐ วิสาหกจิชมุชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๑๐,๕๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0115/2565 ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65

๒๕
เชา่ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ LED กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิไซต์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท อนิไซต์ สเตชั่น เน็ตเวิร์ค จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 50/2565 ลว. ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65

๒๖ จา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๗,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๒๙๗,๙๖๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๒๙๗,๙๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 159/2565 ลว. 11 กมุภาพนัธ์ 65

๒๗
ซ้ือครุภัณฑ์โครงการ ชดุล าโพงเคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอย
 จ านวน 1 ชดุ

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0116/2565 ลว. 14 กมุภาพนัธ์ 65

๒๘
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ป้องกนัอบุัติเหตุ กจิกรรมปั่นจกัรยาน
ชมวิว

๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๓,๘๐๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๓,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0117/2565 ลว. 14 กมุภาพนัธ์ 65

๒๙

จา้งออกแบบเขยีนแบบและประมาณการราคากอ่สร้าง
ในการปรับปรุงอาคาร Children World และ Digital
 Zoo เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ Chiang Mai Night 
Safari Learning Center

๑๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ 
เอนจเินียร่ิง

๑๙๐,๐๐๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตรี-ดี อาคิเทค แอนด์ 
เอนจเินียร่ิง

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 160/2565 ลว. 15 กมุภาพนัธ์ 65

๓๐ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานขายภายในประเทศ ๑๒๒,๖๕๐.๐๐ ๑๒๒,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพชิญ ์ไชยประสิทธิ์ ๑๒๒,๖๕๐.๐๐ นางสาวศุภาพชิญ ์ไชยประสิทธิ์ ๑๒๒,๖๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 161/2565 ลว. 15 กมุภาพนัธ์ 65

๓๑
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย

๑๐๐,๓๕๐.๐๐ ๑๐๐,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษราคัม ทองอนิทร์ ๑๐๐,๓๕๐.๐๐ นางสาวบุษราคัม ทองอนิทร์ ๑๐๐,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 162/2565 ลว. 15 กมุภาพนัธ์ 65

๓๒ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานรับจอง ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนิรัติศัย ร่มไทรย์ ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ นางนิรัติศัย ร่มไทรย์ ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 163/2565 ลว. 15 กมุภาพนัธ์ 65

๓๓
ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดในชอ่งท้องพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1
 ชดุ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๕๗,๐๑๐.๐๐ e-bidding
บริษัท ออร์โธ โปร จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ซัพ
พลาย

3,435,000.00
2,857,010.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ซัพ
พลาย

๒,๘๕๗,๐๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 164/2565 ลว. 17 กมุภาพนัธ์ 65

๓๔ เชา่ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ LED เชยีงใหม่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซิคซ์ จ ากดั ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท พาวเวอร์ซิคซ์ จ ากดั ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 51/2565 ลว. ลว. 17 กมุภาพนัธ์ 65
๓๕ จา้งพมิพป์้ายไวนิล พร้อมงานติดต้ัง ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั  ๑๗,๑๒๐.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั  ๑๗,๑๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 041/2565 ลว. 17 กมุภาพนัธ์ 65
๓๖ จา้งพมิพป์้ายสต๊ิกเกอร์ พร้อมงานติดต้ัง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๒๗๗.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๓๕,๒๗๗.๙๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๓๕,๒๗๗.๙๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 042/2565 ลว. 17 กมุภาพนัธ์ 65
๓๗ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คร้ังที่ 1/65 ๑๖,๔๐๐.๐๐ ๑๑,๔๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๑๑,๔๒๕.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๑๑,๔๒๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0118/2565 ลว. 18 กมุภาพนัธ์ 65

๓๘
ซ้ือวัสดุในการด าเนินงานบ้านพกัจดัเล้ียงและกจิกรรม 
จ านวน 5 รายการ

๑๓,๕๐๐.๐๐ ๘,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว
บริษัท เชยีงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั

9,910.00
9,400.00
8,279.80

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว
บริษัท เชยีงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จ ากดั

1,610.00
4,900.00
1,597.50

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0119/2565 ลว. 18 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0120/2565 ลว. 18 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0121/2565 ลว. 18 กมุภาพนัธ์ 65

๓๙
จา้งปรับปรุงห้องน้ าบริการนักท่องเที่ยวโซนจาร์กวัร์
เทรล

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๓,๑๔๕.๒๔ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.ชลิน การชา่ง ๔๖๐,๗๑๑.๗๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.ชลิน การชา่ง ๔๖๐,๗๑๑.๗๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 165/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 28 กุมภาพันธ ์2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๔๐
จา้งเหมาปรับปรุงรถให้บริการ เพือ่รองรับผู้รับบริการ
กลุ่มพเิศษ

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๙๑,๓๑๐.๐๐ e-bidding
บริษัท ซิมพลิโค จ ากดั
บริษัท เรดิคอล เอน็ไลท์เทน จ ากดั

900,000.00
890,000.00

บริษัท เรดิคอล เอน็ไลท์เทน จ ากดั ๘๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 166/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๑
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับกจิกรรมการแสดง Night 
Predators จ านวน 8 รายการ

๙๗,๖๐๐.๐๐ ๘๙,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อสีท์ จ ากดั
บริษัท เวิลด์พลูส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

82,818.00
7,062.00

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อสีท์ จ ากดั
บริษัท เวิลด์พลูส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

82,818.00
7,062.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0122/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65
POC 0123/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๒
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน (พนักงาน
ขาย)

๕๘,๒๔๐.๐๐ ๕๘,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ตุ้ยดง ๕๘,๒๔๐.๐๐ นางสาวกรรณิการ์ ตุ้ยดง ๕๘,๒๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 167/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๓
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน (พนักงาน
ขาย)

๕๘,๒๔๐.๐๐ ๕๘,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจกัรชยั ทานา ๕๘,๒๔๐.๐๐ นายจกัรชยั ทานา ๕๘,๒๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 168/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๔
จา้งเหมาปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์บริเวณแนวร้ัว
และภายในพืน้ที่ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร

๗๙,๘๐๐.๐๐ ๖๕,๙๑๒.๓๑ เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา กลุา ๖๕,๘๐๐.๐๐ นางสาววรรณา กลุา ๖๕,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0124/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๕
ซ้ือครุภัณฑ์โครงการการแสดง Cowboy Show พดั
ลมอตุสาหกรรม จ านวน 4 ตัว

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๑๒,๘๐๐.๐๐ บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๑๒,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0125/2565 ลว. 21 กมุภาพนัธ์ 65

๔๖ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๒๓๓,๒๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๒๓๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0126/2565 ลว. 24 กมุภาพนัธ์ 65

๔๗

จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในพืน้ที่ส านักงาน
เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 
2565

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน
 จ ากดั

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน
 จ ากดั

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 169/2565 ลว. 24 กมุภาพนัธ์ 65

๔๘
จา้งฝึกและแสดง Tiger Show ประจ าปี 2565 
ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่ 1 มีนาคม 2565 - 31 
พฤษภาคม 2565

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 170/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๔๙
ซ้ือชดุตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ (Antigen test kit 
หรือ ATK)

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนา168กรุ๊ป จ ากดั ๑๖๒,๕๐๐.๐๐ บริษัท แอนนา168กรุ๊ป จ ากดั ๑๖๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 043/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๐ จา้งท านามบัตร ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วัทธิกร ดีไซน์ ๑,๔๐๐.๐๐ วัทธิกร ดีไซน์ ๑,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 044/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๑ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นายสุวรรณ เทโวขติั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท

12,000.00
16,250.00

นายสุวรรณ เทโวขติั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท

12,000.00
750.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POP 045/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65
POP 046/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๒
ซ้ือครุภัณฑ์โครงการการแสดง Cowboy Show ชดุ 
Wireless Microphone จ านวน 2 ชดุ

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๓๗,๘๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๓๗,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0127/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๓ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ 4/65 ๒๙,๔๕๐.๐๐ ๒๘,๓๙๖.๘๓ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุร อาชา กรุ๊ป ๒๘,๓๙๖.๘๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุร อาชา กรุ๊ป ๒๘,๓๙๖.๘๓ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0128/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65
๕๔ ซ้ือขา้วเหนียวนึ่ง คร้ังที่ 2/65 ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0129/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๕
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมพืน้ไม้ระแนงทางลงอาคาร food 
court

๔๙,๒๙๐.๐๐ ๔๕,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๔๕,๖๖๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๔๕,๖๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0130/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65

๕๖ ซ้ือวัสดุงานเชื่อมโลหะ ๔๕๒,๖๖๑.๐๐ ๔๑๖,๔๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๔๑๖,๔๑๓.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๔๑๖,๔๑๓.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0131/2565 ลว. 25 กมุภาพนัธ์ 65
๕๗ จา้งเหมาบุคคลเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานพนักงานขบัรถยนต์ ๗๗,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ เพิม่สกลุ ๗๗,๐๐๐.๐๐ นายไพโรจน์ เพิม่สกลุ ๗๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 52/2565 ลว. ลว. 28 กมุภาพนัธ์ 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 28 กุมภาพันธ ์2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๕๘ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิศวกรโยธา ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกรณ์ วงศ์ดี ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ นายกรณ์ วงศ์ดี ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 171/2565 ลว. 28 กมุภาพนัธ์ 65

๕๙ จา้งเหมาบริการปรับปรุงและบ ารุงระบบไฟฟา้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๓๓,๕๗๕.๐๐ e-bidding

บริษัท เจเอชเอม็ พาวเวอร์ จ ากดั
บริษัท อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีเชยีงใหม่ 
จ ากดั
บริษัท สห-เชยีงใหม่ อเิล็คทริค เทคโนโลย ี
จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย

 ๙๖๓,๕๓๕.00
๘๒๐,๐๐๐.00

 ๙๓๓,๓๖๑.00

๗๕๐,๐๐๐.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 172/2565 ลว. 28 กมุภาพนัธ์ 65


