
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ จา้งซ่อมตู้แชแ่ขง็ส าหรับอาหารสัตว์ ๔,๒๕๐.๐๐ กรณีเร่งด่วน
บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชยีงใหม่ (1994) 
จ ากดั

๔,๒๕๐.๐๐
บริษัท แปดร้ิวเคร่ืองเยน็เชยีงใหม่ (1994) 
จ ากดั

๔,๒๕๐.๐๐ สพค 101.2.1/0039 ลว. 24 มีนาคม 2565

๒ จา้งท าป้ายสต๊ิกเกอร์ พร้อมงานติดต้ัง ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๗,๗๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๗,๗๐๔.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๗,๗๐๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 050/2565 ลว. 5 เมษายน 65

๓ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ 4/65 ๔๙,๔๕๐.๐๐ ๔๔,๐๒๕.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๔,๐๒๕.๓๐ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๔,๐๒๕.๓๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0166/2565 ลว. 5 เมษายน 65

๔
ซ้ือขายเคร่ืองลดอณุหภูมิอตัโนมัติ (Freeze control) 
จ านวน 1 ชดุ

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding
บริษัท พี.อนิเตอร์เทรด อคิวิปเม้นท์ จ ากดั
บริษัท ควอลิฟาย อนิเตอร์เทค จ ากดั

900,000.00
998,950.00

บริษัท พี.อนิเตอร์เทรด อคิวิปเม้นท์ จ ากดั ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 206/2565 ลว. 5 เมษายน 65

๕
จา้งซ่อม,เปล่ียนอะไหล่ยานพาหนะรถยนต์,รถลากพว่ง
 และเคร่ืองจกัร

๒๔๗,๓๐๐.๐๐ ๒๓๔,๓๔๗.๗๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ตะวันไดนาโม-แอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่สุริวงศ์กลการ

239,580.00
244,540.00
243,756.70

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ตะวันไดนาโม-แอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่สุริวงศ์กลการ

98,600.00
31,840.00

103,907.70
คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

POC 0167/2565 ลว. 7 เมษายน 65
POC 0168/2565 ลว. 7 เมษายน 65
POC 0169/2565 ลว. 7 เมษายน 65

๖ จา้งซ่อมแซมทางเดินเสือ ส่วนแสดงเสือโคร่งขาว ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๔๒๔.๘๖ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๔๙๗,๓๐๙.๖๖
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น

๔๙๗,๓๐๙.๖๖ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 207/2565 ลว. 8 เมษายน 65

๗ ซ้ือน้ าอดัลม,น้ าผลไม้ คร้ังที่ 4/65 ๓๖,๔๐๐.๐๐ ๓๓,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๓๓,๓๖๐.๐๐ บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๓๓,๓๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0170/2565 ลว. 8 เมษายน 65
๘ ซ้ือขา้วหอมมะลิ 100% คร้ังที่ 1/65 ๘,๘๐๐.๐๐ ๘,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๘,๗๖๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๘,๗๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0171/2565 ลว. 8 เมษายน 65

๙
จา้งจดักจิกรรมวันส าคัญ วันสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นคงดี 999 จ ากดั ๑๙๘,๙๐๐.๐๐ บริษัท มั่นคงดี 999 จ ากดั ๑๙๘,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 051/2565 ลว. 8 เมษายน 65

๑๐ จา้งเปล่ียนท่อสูบน้ าดิบ ๗๒,๐๐๐.๓๐ กรณีเร่งด่วน
บริษัท ร่ ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๗๒,๐๐๐.๓๐
บริษัท ร่ ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๗๒,๐๐๐.๓๐ สพค 101.3.6/0031 ลว. 8 เมษายน 2565

๑๑ ซ้ือโออชิ ิคร้ังที่ 3/65 ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0172/2565 ลว. 12 เมษายน 65

๑๒ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ 6/65 ๑๒,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๙๔๙.๓๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๑๐,๙๔๙.๓๑ บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๑๐,๙๔๙.๓๑ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0173/2565 ลว. 12 เมษายน 65
๑๓ เชา่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ภายในสนามบิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พอลล่า เจ จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท พอลล่า เจ จ ากดั ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 53/2565 ลว. ลว. 21 เมษายน 65

๑๔ ซ้ือน้ าแขง็ประเภทหลอด คร้ังที่ 2/65 ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย ทองปัน ๓,๕๐๐.๐๐ นางศรีวัย ทองปัน ๓,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0174/2565 ลว. 26 เมษายน 65

๑๕ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ 4/65 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 0175/2565 ลว. 26 เมษายน 65
๑๖ ซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ 3/65 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 0176/2565 ลว. 26 เมษายน 65
๑๗ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (อปุกรณ์ล้างรถ) ๗,๒๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๖,๘๐๐.๐๐ ร้าน ดี โปรดักส์ แอน เซฟต้ี ๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0177/2565 ลว. 26 เมษายน 65

๑๘ ซ้ือวัสดุงานอเิล็กทรอนิกส์ ๑๓๐,๕๕๕.๐๐ ๑๓๐,๕๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่ธีระพานิช 
เอน็จเินียร่ิง

๑๓๐,๒๔๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่ธีระพานิช 
เอน็จเินียร่ิง

๑๓๐,๒๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0178/2565 ลว. 26 เมษายน 65

๑๙
ซ้ือตะกร้าตอกสานจ าหน่ายอาหารป้อนสัตว์ 
คร้ังที่ 1/65

๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๑๓,๕๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๑๓,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0179/2565 ลว. 26 เมษายน 65

๒๐ ซ้ือขนมขบเค้ียว คร้ังที่ 7/65 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 0180/2565 ลว. 27 เมษายน 65

๒๑ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ 3/65 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 0181/2565 ลว. 27 เมษายน 65

๒๒
จา้งซ่อมสายสัญญาณเส้นใยแกว้น าแสง (Fiber optic)
 ฝ่ายบริหารจดัการสัตว์

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีเวิร์ค แอคเซส ๔๕,๐๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีเวิร์ค แอคเซส ๔๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 052/2565 ลว. 27 เมษายน 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๒๓ จา้งกอ่สร้างกรงขยายพนัธุเ์สือปลา ๓,๗๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๑๑,๔๕๔.๗๓ e-bidding

บริษัท สแมชชงิ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธาดานครเอน็จเินียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พงษ์พรรณ์ ช.กอ่สร้าง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีเคทู คอนสตรัคชั่น 
เมเนจเมนท์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ผาปูนวิศวกรรม
 บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มาวินวิศวกรรม

2,980,000.00
3,087,381.37

 3,096,529.00
 3,250,000.00

3,369,000.00
3,398,000.00

 3,469,900.00

บริษัท สแมชชงิ จ ากดั ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 208/2565 ลว. 27 เมษายน 65

๒๔ ซ้ือไขไ่ก ่คร้ังที่ 1/65 ๖,๕๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๖,๕๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0182/2565 ลว. 28 เมษายน 65

๒๕
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริการ

๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก ภูดอนตอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวพรชนก ภูดอนตอง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 209/2565 ลว. 29 เมษายน 65

๒๖ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานอ านวยความสะดวก ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรวลัญช ์บ ารุง ๕๐,๐๐๐.๐๐ นายวรวลัญช ์บ ารุง ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 210/2565 ลว. 29 เมษายน 65

๒๗
จา้งเหมาผู้ชว่ยงานออกแบบและเสริมสร้าง
พฤติกรรมสัตว์

๖๒,๕๐๐.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจกัรกฤษ ปันปวง ๖๒,๕๐๐.๐๐ นายจกัรกฤษ ปันปวง ๖๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 211/2565 ลว. 29 เมษายน 65


