
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ ซ้ือวัตถุดิบ คร้ังที่ 3/65 ๑๕,๔๕๐.๐๐ ๑๓,๐๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํเบเกอร์มาร์ท ๑๓,๐๕๙.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํเบเกอร์มาร์ท ๑๓,๐๕๙.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0203/2565 ลว. 1 มิถนุายน 65

๒ จ๎างซํอมแซมระบบเสียงประกาศและประชาสัมพนัธ์รอบ
สํวนแสดงทางเดิน Jaguar Trail และลานจอดรถที่ 1-3

๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓๘๒,๔๙๒.๒๖ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดาต๎า คอนโทรลซัพพลาย ๓๘๑,๐๑๐.๙๕ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดาต๎า คอนโทรลซัพพลาย ๓๘๑,๐๑๐.๙๕ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 220/2565 ลว. 1 มิถนุายน 65

๓
เชาํส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ Billboard กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิต้ี อนิโนเวชั่น รีเซิร์ช จ ากดั ๔๘๕,๗๘๐.๐๐  บริษัท ซิต้ี อนิโนเวชั่น รีเซิร์ช จ ากดั ๔๘๕,๗๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด PDA 56/2565 ลว. ลว. 1 มิถนุายน 65

๔ จา๎งพมิพป์้ายไวนิล พร๎อมงานติดต้ัง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไลฟ ์ครีเอทีฟ สตูดิโอ ๑๙,๒๖๐.๐๐ ไลฟ ์ครีเอทีฟ สตูดิโอ ๑๙,๒๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 059/2565 ลว. 2 มิถนุายน 65
๕ ซ้ือน้ าอดัลม,น้ าผลไม๎ คร้ังที่ 5/65 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 คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0204/2565 ลว. 2 มิถนุายน 65

๖ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน 19 รายการ ๗๖,๖๑๐.๐๐ ๗๓,๗๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จ ากดั
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

32,080.00
40,602.00
57,496.00
16,500.00

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั
บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จ ากดั
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

23,350.00
13,172.00
20,880.00
16,500.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POC 0205-0206/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65
POC 0207-0208/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65
POC 0209/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65
POC 0210/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65

๗ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คร้ังที่ 2/65 ๗,๕๖๔.๐๐ ๗,๕๐๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๗,๕๐๒.๕๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงฮงเคร่ืองครัว ๗,๕๐๒.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0211/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65
๘ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ทางห๎องปฏิบัติการ จ านวน 9 รายการ ๑๑,๒๓๖.๐๐ ๑๑,๒๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค.อาร์. เทรดด้ิง ๑๑,๒๓๕.๐๐ เค.อาร์. เทรดด้ิง ๑๑,๒๓๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0212/2565 ลว. 7 มิถนุายน 65
๙ ซ้ือยารักษาสัตว์และอปุกรณ์การแพทย์ ๙,๐๕๐.๐๐ กรณีเรํงดํวน คลีนิกสุขภาพสัตว์ ๙,๐๕๐.๐๐ คลีนิกสุขภาพสัตว์ ๙,๐๕๐.๐๐ สพค 101.2.2/0154 ลว. 7 มิถนุายน 2565

๑๐ ซ้ือโออชิ ิคร้ังที่ 4/65 ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0213/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65
๑๑ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ 4/65 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 คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0214/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65
๑๒ ซ้ือไส๎กรอก คร้ังที่ 5/65 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 คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0215/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65

๑๓
ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ใชใ๎นงานโภชนาการ 
จ านวน 8 รายการ

๒๑,๑๑๐.๐๐ ๑๙,๕๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห๎างหุ๎นสํวน ชมจนัทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

20,110.00
19,895.00

ห๎างหุ๎นสํวน ชมจนัทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

9,760.00
9,670.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0216/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65
POC 0217/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65

๑๔ ซ้ือวัสดุส าหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซอร์วิส มายด์ 
กรุ๏ป จ ากดั

๑๔๑,๓๖๐.๐๐
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซอร์วิส มายด์ 
กรุ๏ป จ ากดั

๑๔๑,๓๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0218/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65

๑๕ ซ้ือครุภัณฑ์ อปุกรณ์ส าหรับงาน Youtube ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั ๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั ๑๙๙,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 060/2565 ลว. 9 มิถนุายน 65
๑๖ จา๎งซํอมระบบเซ็นเซอร์ประตูอตัโนมัติ จ านวน 1 งาน ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท 10 กนัยา จ ากดั ๒,๑๔๐.๐๐ บริษัท 10 กนัยา จ ากดั ๒,๑๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0219/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65

๑๗

จา๎งท าคํูมือ หมวก ปากกา กระเป๋าผ๎า และป้าย เพือ่
ใชด๎ าเนินกจิกรรมการเรียนร๎ู (กจิกรรมเพลินใจไปกบั
ไนท์ซาฟารี) ตามหลักสูตร ๑ วันการเรียนร๎ู 
CSR เชยีงใหมํไนท์ซาฟารี จ านวน 1 งาน

๒๓๕,๖๐๐.๐๐ ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอเอ ดีไซน์ พลัส
บริษัท โปรเกรส เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากดั
สมพศิการปัก

125,500.00
16,371.00

75,000.00

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอเอ ดีไซน์ พลัส
บริษัท โปรเกรส เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากดั
สมพศิการปัก

125,500.00
16,371.00

75,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0220/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65
POC 0221/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65
POC 0222/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65

๑๘
ซ้ือวัสดุ จ านวน ๑๓ รายการ เพือ่ใชส๎ าหรับ
เตรียมความพร๎อมในการรับเสด็จฯ

๑๙,๙๕๐.๐๐ ๑๙,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๙,๕๘๐.๐๐ บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๑๙,๕๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 061/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65

๑๙ ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิชยั คาร์นิยอร์ ๓๖,๑๐๐.๐๐ นายวิชยั คาร์นิยอร์ ๓๖,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 062/2565 ลว. 10 มิถนุายน 65
๒๐ จา๎งเหมาดูแลระบบกรองกายภาพของถงัเกบ็น้ า คสล. ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙,๙๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็เอน็ เพยีวไลฟ ์จ ากดั ๑๑๙,๙๙๖.๐๐ บริษัท เอม็เอน็ เพยีวไลฟ ์จ ากดั ๑๑๙,๙๙๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 221/2565 ลว. 13 มิถนุายน 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มิถุนายน 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มิถุนายน 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๒๑ ซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding

จตุรทิศ บิสซิเนส
บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อคีวิปเมนท์ จ ากดั
บริษัท ดับเบิลย ูอาร์ คอนซัมเมชั่น จ ากดั
บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ากดั
บริษัท กวง เล๎ง ออโต๎เซอร์วิส จ ากดั

917,000.00
840,000.00
899,999.00
715,000.00

849,000.00

บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ากดั

๗๑๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 222/2565 ลว. 14 มิถนุายน 65

๒๒ จา๎งเหมาเพือ่ชวํยปฏิบัติงานชาํงเขยีนแบบ ๕๓,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา นามเสริฐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ นายปรัชญา นามเสริฐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 223/2565 ลว. 14 มิถนุายน 65
๒๓ ซ้ือขา๎วหอมมะลิ 100% คร้ังที่ 2/65 ๘,๘๐๐.๐๐ ๘,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๘,๗๖๐.๐๐ บริษัท อนิเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๘,๗๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0223/2565 ลว. 14 มิถนุายน 65

๒๔ จา้งท าป้ายหรือซุ้มประชาสัมพนัธ์ในสนามบินเชยีงใหม่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นคงดี ๙๙๙ จ ากดั ๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บริษัท มั่นคงดี ๙๙๙ จ ากดั ๔๖๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด PDA 57/2565 ลว. 15 มิถนุายน 65

๒๕ จา๎งซํอมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารวารีกญุชร ๖,๐๐๐.๐๐ กรณีเรํงดํวน บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๖,๐๐๐.๐๐ สพค 101.3.1/0046 ลว. 16 มิถนุายน 2565

๒๖ ซ้ือนมส าหรับเล้ียงลูกสัตว์ จ านวน 1 รายการ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๓๕๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0224/2565 ลว. 16 มิถนุายน 65

๒๗ จา๎งกอํสร๎างปรับปรุงสถานีน้ ามันเชื้อเพลิง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๘,๐๓๕.๓๐ e-bidding

บริษัท วงศ์89 เอน็จเินียร่ิง จ ากดั
บริษัท อลัทิเมท เอน็จเินียร่ิง แอนด์ 
โพรไวเดอร์ จ ากดั
บริษัท วรกจิวิทย อเิล็กทรอนิกส์ จ ากดั

1,263,197.00
 1,363,212.00

 1,398,900.00

บริษัท วงศ์89 เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ๑,๒๖๓,๑๙๗.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 224/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65

๒๘ ซ้ือวัสดุส ารองส าหรับงานซํอมบ ารุงยานพาหนะ ๓๙๕,๗๐๐.๐๐ ๓๒๗,๖๐๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํสุริวงศ์กลการ
ตะวันไดนาโม-แอร์
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํวัฒนา ออโตไบค์

335,730.00
538,167.20
389,250.00

65,820.00

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํสุริวงศ์กลการ
ตะวันไดนาโม-แอร์
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํวัฒนา ออโตไบค์

217,350.00
62,894.60

2,160.00
45,200.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POC 0225/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0226/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0227/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0228/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65

๒๙ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน 8 รายการ ๙๙,๙๐๐.๐๐ ๙๑,๙๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
บริษัท น้ าปิงปศุสัตว์ (2000) จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

61,200.00
28,086.00
35,316.00
31,440.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
บริษัท น้ าปิงปศุสัตว์ (2000) จ ากดั
บริษัท เพท็เวิลด์ เซ็นเตอร์ จ ากดั

61,200.00
13,336.00

2,800.00
14,580.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POC 0229/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0230/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0231/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65
POC 0232-3/2565 ลว. 20 มิถนุายน 65

๓๐ จา๎งจดัท าส่ือส าหรับผ๎ูรับบริการกลํุมพเิศษ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๙๙๔.๙๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดิคอล เอน็ไลท์เทน จ ากดั ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท เรดิคอล เอน็ไลท์เทน จ ากดั ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 225/2565 ลว. 22 มิถนุายน 65
๓๑ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์จ านวน 1 รายการ ๑๐,๐๒๐.๐๐ ๑๐,๐๑๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์ เอน็ท์เตอร์ไพรส์ จ ากดั ๑๐,๐๑๕.๒๐ บริษัท ไฮเออร์ เอน็ท์เตอร์ไพรส์ จ ากดั ๑๐,๐๑๕.๒๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0234/2565 ลว. 24 มิถนุายน 65

๓๒
จา๎งปรับปรุงซํอมแซมต๎ูควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ าของ
ถงัเกบ็น้ าขนาด 50 ลบ.ม. และ 500 ลบ.ม. บริเวณ
หน๎าอาคารฝ่ายปฏิบัติการและซํอมบ ารุง จ านวน 2 ต๎ู

๕๖,๙๐๐.๐๐ ๕๖,๘๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญอดุม แอร์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ากดั

๕๖,๘๑๗.๐๐
บริษัท บุญอดุม แอร์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง 
จ ากดั

๕๖,๘๑๗.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0235/2565 ลว. 27 มิถนุายน 65

๓๓ ซ้ือนมส าหรับเล้ียงลูกสัตว์ จ านวน 1 รายการ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค.อาร์.เทรดด้ิง ๑๓,๓๐๐.๐๐ เค.อาร์.เทรดด้ิง ๑๓,๓๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0236/2565 ลว. 27 มิถนุายน 65
๓๔ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ 5/65 ๓๖,๔๕๐.๐๐ ๓๒,๓๘๒.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๓๒,๓๘๒.๕๕ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๓๒,๓๘๒.๕๕ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0237/2565 ลว. 27 มิถนุายน 65

๓๕
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับกจิกรรมสัตว์เชื่อง จ านวน
 7 รายการ

๑๗,๘๖๐.๐๐ ๑๒,๑๑๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพท็มาร์ท เชยีงใหมํ จ ากดั
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั

9,920.00
5,350.00

บริษัท เพท็มาร์ท เชยีงใหมํ จ ากดั
บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั

6,740.00
5,350.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0238/2565 ลว. 27 มิถนุายน 65
POC 0239/2565 ลว. 27 มิถนุายน 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มิถุนายน 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๓๖ จา๎งกอํสร๎างปรับปรุงสํวนแสดง Africa Drive-Thu ๖,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๐๕,๗๖๘.๑๗ e-bidding
บริษัท เชยีงใหมํพงษธร แมํริม จ ากดั
กจิการรํวมค๎าดีแอนด์วาย อเวนเจอร์

5,925,000.00
6,119,000.00

บริษัท เชยีงใหมํพงษธร แมํริม จ ากดั ๕,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 226/2565 ลว. 29 มิถนุายน 65

๓๗ จา๎งซํอม, เปล่ียนอะไหลํรถจกัรยานยนต์ จ านวน 9 คัน ๕๗,๓๐๐.๐๐ ๕๔,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๕๔,๙๑๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส ๕๔,๙๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0240/2565 ลว. 29 มิถนุายน 65
๓๘ จา๎งเหมาผ๎ูชวํยงานฝึกและแสดงสัตว์ ๔๐,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุพกัตร์ จ าปาจี๋ ๔๐,๕๐๐.๐๐ นางสาวจารุพกัตร์ จ าปาจี๋ ๔๐,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 227/2565 ลว. 30 มิถนุายน 65
๓๙ จา๎งเหมาเพือ่ชวํยปฏิบัติงานโยธา ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั จนัทร์ต๏ะรักษณ์ ๓๗,๕๐๐.๐๐ นายเอกชยั จนัทร์ต๏ะรักษณ์ ๓๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 228/2565 ลว. 30 มิถนุายน 65

๔๐
จา๎งจดักจิกรรมการแสดงโชว์ของส านักงานเชยีงใหมํ
ไนท์ซาฟารี

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน๎จ ์98 จ ากดั ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เชน๎จ ์98 จ ากดั ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 229/2565 ลว. 30 มิถนุายน 65

๔๑
จา๎งเหมาบุคคลเพือ่ชวํยปฏิบัติงานยทุธศาสตร์ 
งบประมาณ และประเมินผล

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน ๔๕,๐๐๐.๐๐ นายศุภวรรษ เชื้อเมืองพาน ๔๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด PDA 58/2565 ลว. ลว. 30 มิถนุายน 65

๔๒ ซ้ือวัสดุงานระบบน้ า ๙,๗๕๐.๐๐ ๗,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๗,๖๓๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๗,๖๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0241/2565 ลว. 30 มิถนุายน 65


