
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ ซ้ือพวงหรีด ๑,๓๘๐.๓๐ กรณีเร่งด่วน
บริษัท บีท เดอะ ไจแอนท์ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่

๑,๓๘๐.๓๐
บริษัท บีท เดอะ ไจแอนท์ จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่

๑,๓๘๐.๓๐ สพค 104.10/0053 ลว. 10 กมุภาพนัธ์ 2565

๒ ซ้ือวัสดุงานโยธา ๑๙๕,๔๗๑.๐๐ ๑๗๙,๙๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๑๗๙,๙๗๖.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๑๗๙,๙๗๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0132/2565 ลว. 1 มีนาคม 65

๓ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ 5/65 ๑๒,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๖๖๐.๔๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๑๐,๙๔๙.๓๑ บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๑๐,๙๔๙.๓๑ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0133/2565 ลว. 1 มีนาคม 65

๔ ซ้ือวัคซีน Biofel ๑๔,๕๐๐.๐๐ กรณีเร่งด่วน บริษัท ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากดั ๑๔,๕๐๐.๐๐ บริษัท ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จ ากดั ๑๔,๕๐๐.๐๐ สพค 101.2.2/0065 ลว. 4 มีนาคม 65

๕
จา้งซ่อมแซมถงัแรงดันเติมอากาศบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ฮิปโปโปเตมัส

๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่ ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๓๗,๔๕๐.๐๐
บริษัท ร่ ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๓๗,๔๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0134/2565 ลว. 4 มีนาคม 65

๖
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการ Raptor Flying 
จ านวน 7 รายการ

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
นางสาววราภรณ์ ชื่นจติร
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั

34,480.00
34,200.00

นางสาววราภรณ์ ชื่นจติร
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั

9,680.00
22,600.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0135/2565 ลว. 7 มีนาคม 65
POC 0136/2565 ลว. 7 มีนาคม 65

๗
จา้งเหมาบริการยานพาหนะ ประเภทรถตู้โดยสาร 
พร้อมคนขบัและน้ ามันเชื้อเพลิงจ านวน 3 คัน

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์ พงศ์วิสุทธิรั์กษา ๘,๑๐๐.๐๐ นางกรรณิการ์ พงศ์วิสุทธิรั์กษา ๘,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 047/2565 ลว. 10 มีนาคม 65

๘
จา้งด าเนินกจิกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์
ซาฟารี

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พจิกิา ริช จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท พจิกิา ริช จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 048/2565 ลว. 10 มีนาคม 65

๙ จา้งเหมาบ ารุงรักษาร้ัวไฟฟา้ ๑๐๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยนาคราช ๑๐๐,๗๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยนาคราช ๑๐๐,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 173/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๐
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย

๘๘,๖๕๐.๐๐ ๘๘,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภา ไชยวงค์ ๘๘,๖๕๐.๐๐ นางสาววัชราภา ไชยวงค์ ๘๘,๖๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 174/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๑ จา้งจดักจิกรรมการแสดงโชว์ของเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ๓๕๖,๖๖๖.๖๑ ๓๕๖,๖๖๕.๑๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน้จ ์98 จ ากดั ๓๕๖,๖๑๐.๐๐ บริษัท เชน้จ ์98 จ ากดั ๓๕๖,๖๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 175/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๒ ซ้ือวัสดุงานไฟฟา้ก าลัง ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ ๔๙๕,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่ธีระพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๔๙๕,๗๙๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่ธีระพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๔๙๕,๗๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0137/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๓ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน 7 รายการ ๙๖,๘๐๐.๐๐ ๙๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภัควัต เทรดด้ิง

27,400.00
14,500.00
66,600.00

เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภัควัต เทรดด้ิง

12,400.00
14,500.00
66,600.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0138/2565 ลว. 14 มีนาคม 65
POC 0139/2565 ลว. 14 มีนาคม 65
POC 0140/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๔ ซ้ืออาหารเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ ๔๓,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๓๙,๒๒๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๓๙,๒๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0141/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๕
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๓๐๖,๗๕๐.๐๐ ๓๐๕,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สมาร์ท มาร์ท
บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

302,845.00
305,050.00
305,050.00

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั
บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลย ีจ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สมาร์ท มาร์ท

57,095.00
208,660.00

31,600.00
คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

POP 049/2565 ลว. 14 มีนาคม 65
POC 0142/2565 ลว. 14 มีนาคม 65
POC 0143/2565 ลว. 14 มีนาคม 65

๑๖ ซ้ือครุภัณฑ์โครงการการแสดง Cowboy Show 
ชดุเคร่ืองเสียง Mixer Console จ านวน 1 ชดุ

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๗๖,๘๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๗๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0144/2565 ลว. 15 มีนาคม 65

๑๗ ซ้ือครุภัณฑ์โครงการการแสดง Cowboy Show 
ชดุ Amplifier จ านวน 1 ชดุ

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๙๘,๙๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๙๘,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0145/2565 ลว. 15 มีนาคม 65

๑๘ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเตาเผาขยะ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหม่ เอน็ไวรอนเม้นท์โปรเทค 
จ ากดั

๑๙๘,๐๐๐.๐๐
บริษัท เชยีงใหม่ เอน็ไวรอนเม้นท์โปรเทค 
จ ากดั

๑๙๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0146/2565 ลว. 15 มีนาคม 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๑๙ จา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

๕๙,๐๐๐.๐๐
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

๕๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0147/2565 ลว. 16 มีนาคม 65

๒๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕๕,๔๖๐.๐๐ ๔๙,๗๗๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์

50,758.00
51,347.50

8,950.00

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์

30,508.00
9,907.50
8,950.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0148/2565 ลว. 16 มีนาคม 65
POC 0149/2565 ลว. 16 มีนาคม 65
POC 0150/2565 ลว. 16 มีนาคม 65

๒๑ ซ้ืออาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ 2/65 ๘,๘๐๐.๐๐ ๘,๔๔๕.๐๓ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๘,๔๔๕.๐๓ บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๘,๔๔๕.๐๓ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0151/2565 ลว. 16 มีนาคม 65

๒๒
จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติหน้าที่ประจ า
ห้องพยาบาล ของส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒๕๕,๖๐๐.๐๐ ๑๗๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์จริา เวหาธนารักษ์ ๑๗๖,๔๐๐.๐๐ นางจนัทร์จริา เวหาธนารักษ์ ๑๗๖,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 176/2565 ลว. 17 มีนาคม 65

๒๓ จา้งเหมาเปล่ียนทรายและต้นไม้ อาคาร Tiger World ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0152/2565 ลว. 21 มีนาคม 65

๒๔ ซ้ือไนโตรเจนเหลว จ านวน 1 รายการ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ๑๕,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั  ๑๕,๗๕๐.๐๐ บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั  ๑๕,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0153/2565 ลว. 21 มีนาคม 65

๒๕
จา้งโครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน 
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก

บริษัท เรดิคอล เอน็ไลท์เทน จ ากดั 
(ส านักงานใหญ)่
บริษัท เวิร์ส มีเดีย เทคโนโลย ีจ ากดั
บริษัท เจ ไอพ ีซอฟต์ จ ากดั
บริษัท อมิเมจเินชั่น ซอฟต์แวร์ จ ากดั

5,150,000.00

5,200,000.00
5,200,000.00
5,200,000.00

บริษัท อมิเมจเินชั่น ซอฟต์แวร์ จ ากดั ๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 177/2565 ลว. 23 มีนาคม 65

๒๖ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับบ้านพกัและจดัเล้ียง ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๐,๔๒๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๐,๔๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0154/2565 ลว. 23 มีนาคม 65

๒๗ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ 3/65 ๑๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0155/2565 ลว. 24 มีนาคม 65

๒๘ ซ้ือจานเยื่อธรรมชาติ คร้ังที่ 1/65 ๙,๖๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๗,๒๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๗,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0156/2565 ลว. 25 มีนาคม 65

๒๙ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมถนน Behind the zoo จดุกระทิง ๔๓,๓๐๐.๐๐ ๓๙,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๓๙,๗๕๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๓๙,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0157/2565 ลว. 25 มีนาคม 65

๓๐
ซ้ือครุภัณฑ์โครงการการแสดง Cowboy Show 
คอมพวิเตอร์ควบคุมระบบเสียง จ านวน 1 ชดุ

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลย ีจ ากดั ๑๘,๗๕๐.๐๐ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลย ีจ ากดั ๑๘,๗๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0158/2565 ลว. 28 มีนาคม 65

๓๑ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานระบบน้ า ๗๓,๗๐๕.๐๐ ๕๗,๖๒๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิปปอน เทค จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ
บริษัท นพดลพานิช จ ากดั

32,281.90
66,640.00
21,770.00

บริษัท นิปปอน เทค จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ
บริษัท นพดลพานิช จ ากดั

16,756.20
30,950.00

9,915.00
คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

POC 0159/2565 ลว. 28 มีนาคม 65
POC 0160/2565 ลว. 28 มีนาคม 65
POC 0161/2565 ลว. 28 มีนาคม 65

๓๒ ซ้ือวัสดุส าหรับงานดูแลสัตว์ 3 รายการ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจกัสานแม่แตง ๘๐,๑๐๐.๐๐ ร้านจกัสานแม่แตง ๘๐,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0162/2565 ลว. 28 มีนาคม 65

๓๓
ซ้ือกา๊ซหุงต้ม (เฉพาะเนื้อกา๊ซ) ขนาด 48 กโิลกรัม 
จ านวน 1 รายการ

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่เหียะแกส๊เซ็นเตอร์ ๔๙,๑๒๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่เหียะแกส๊เซ็นเตอร์ ๔๙,๑๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0163/2565 ลว. 28 มีนาคม 65

๓๔
จา้งปรับปรุงกระจกปิดตายให้เป็นหน้าต่างกระจก
บานเล่ือน

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๒๘,๘๙๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล.เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๒๘,๘๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0164/2565 ลว. 29 มีนาคม 65

๓๕ จา้งซ่อมเคร่ืองอา่นฟล์ิมเอก็ซเรย ์จ านวน 1 เคร่ือง ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0165/2565 ลว. 30 มีนาคม 65

๓๖ จา้งเหมาบ ารุงรักษารถลากพว่งบริการนักท่องเที่ยว ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 178/2565 ลว. 30 มีนาคม 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๓๗
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานเล้ียงสัตว์ ฝ่ายบริหาร
จดัการสัตว์

๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ปาลี ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวกาญจนา ปาลี ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 179/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๓๘
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกาญจน์ บ่อแกว้ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวกนกกาญจน์ บ่อแกว้ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 180/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๓๙
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ ทะจนัทร์ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวจารุวรรณ ทะจนัทร์ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 181/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๐
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวบัวผัน ราชดี ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวบัวผัน ราชดี ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 182/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๑
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉตัร ลือก าลัง ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวปาริฉตัร ลือก าลัง ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 183/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๒
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพวงเพชร เชดิสกลุ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวพวงเพชร เชดิสกลุ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 184/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๓
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเยน็จติ นภารัตนภิญโญ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวเยน็จติ นภารัตนภิญโญ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 185/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๔
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอไุรวรรณ ศรีนวลเขยีว ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวอไุรวรรณ ศรีนวลเขยีว ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 186/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๕
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ อนิต๊ะ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายณัฐพงษ์ อนิต๊ะ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 187/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๖
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานการค้าภายใน 
(พนักงานขาย)

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวุฒิภูมิ เกา๊ง้ิว ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายวุฒิภูมิ เกา๊ง้ิว ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 188/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๗
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบ้านพกั จดัเล้ียง
และกจิกรรม

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินสุบรรณ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินสุบรรณ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 189/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๘
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบ้านพกั จดัเล้ียง
และกจิกรรม

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเจนภพ มหาวรรณ์ ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายเจนภพ มหาวรรณ์ ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 190/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๔๙
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบ้านพกั จดัเล้ียง
และกจิกรรม

๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายคุณากร กากลู ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายคุณากร กากลู ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 191/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๐ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานขบัรถลาก ๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไกรยศ มาลัง ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายไกรยศ มาลัง ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 192/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๑ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานขบัรถลาก ๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย ์งามตา ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายชาญวิทย ์งามตา ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 193/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๒ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานขบัรถลาก ๔๙,๙๒๐.๐๐ ๔๙,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประจกัร์ สิทธิมูล ๔๙,๙๒๐.๐๐ นายประจกัร์ สิทธิมูล ๔๙,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 194/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๓ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานอ านวยความสะดวก ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอณัณ์ชญา เดชอปู ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอณัณ์ชญา เดชอปู ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 195/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๔ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานอ านวยความสะดวก ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทัศนัย เอี่ยมทอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายทัศนัย เอี่ยมทอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 196/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๕ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจติต์สิน ค ากรฤาชา ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวจติต์สิน ค ากรฤาชา ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 197/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๖ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญสิริ วงค์ลังกา ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวธัญสิริ วงค์ลังกา ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 198/2565 ลว. 31 มีนาคม 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๕๗ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววิลักษณา ตัญญบุตร ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววิลักษณา ตัญญบุตร ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 199/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๘ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉราภรณ์ เจริญตา ๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวอจัฉราภรณ์ เจริญตา ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 200/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๕๙ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ บริดจ์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายเกยีรติศักด์ิ บริดจ์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 201/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๖๐ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาองักฤษ) ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจารุเดช บุญศิลป์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ นายจารุเดช บุญศิลป์ ๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 202/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๖๑ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจนี) ๖๗,๙๒๐.๐๐ ๖๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกสุุมาลี กติิเงิน ๖๗,๙๒๐.๐๐ นางสาวกสุุมาลี กติิเงิน ๖๗,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 203/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๖๒ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจนี) ๖๗,๙๒๐.๐๐ ๖๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันยา ลุงทอง ๖๗,๙๒๐.๐๐ นางสาวสิรินันยา ลุงทอง ๖๗,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 204/2565 ลว. 31 มีนาคม 65

๖๓ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจนี) ๖๗,๙๒๐.๐๐ ๖๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริยาภรณ์ จกัรแกว้ ๖๗,๙๒๐.๐๐ นางสาวสิริยาภรณ์ จกัรแกว้ ๖๗,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 205/2565 ลว. 31 มีนาคม 65


