
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรอง ๒๘,๙๖๐.๐๐ กรณีเร่งด่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.ชลินการชา่ง ๒๘,๙๖๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.ชลินการชา่ง ๒๘,๙๖๐.๐๐ สพค 101.3.4/0041 ลว. 22 มิถนุายน 2565

๒ ซ้ือกระเช้าดอกไม้ กรณีเร่งด่วน นางชลพร บุญมาแกว้ ๔,๕๐๐.๐๐ นางชลพร บุญมาแกว้ ๔,๕๐๐.๐๐ สพค 104.10/0196 ลว. 24 มิถนุายน 2565

๓ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานรับจอง ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง ๔๓,๐๐๐.๐๐ นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง ๔๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 230/2565 ลว. 5 กรกฎาคม 65

๔
จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย IBM System 
X3650 M4 ของส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

๔๐,๐๐๐.๐๐
บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 063/2565 ลว. 5 กรกฎาคม 65

๕ ซ้ืออาหารเสริมส าหรับสัตว์ จ านวน 5 รายการ ๘๖,๘๐๐.๐๐ ๘๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เรปไท เพลยก์ราวด์

92,100.00
106,500.00

28,800.00

บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เรปไท เพลยก์ราวด์

11,900.00
46,000.00
28,800.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0242/2565 ลว. 5 กรกฎาคม 65
POC 0243/2565 ลว. 5 กรกฎาคม 65
POC 0244/2565 ลว. 5 กรกฎาคม 65

๖ ซ้ือสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ ๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั ๕,๙๙๒.๐๐ บริษัท กบิไทย จ ำกดั ๕,๙๙๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0245/2565 ลว. 12 กรกฎาคม 65

๗ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 รายการ ๕,๗๕๐.๐๐ ๕,๗๒๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ ากดั ๕,๗๒๔.๕๐ บริษัท กบิไทย จ ากดั ๕,๗๒๔.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0246/2565 ลว. 12 กรกฎาคม 65

๘
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 และชนิดแกส๊โซฮอล์ 
95

๑๒๑,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๖๙,๖๘๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๖๙,๖๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0247/2565 ลว. 12 กรกฎาคม 65

๙
จำ้งกอ่สร้ำงปรับปรุงพืน้ที่เพือ่รองรับโครงกำรศูนยก์ำร
เรียนรู้นกนักล่ำ Raptor Flying

๑,๕๕๕,๘๐๐.๐๐ ๑,๕๓๔,๒๕๕.๔๑ e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุภสุตา
บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั
บริษัท เคซีเอม็ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั
บริษัท ธีระ157 คอนสตรัคชั่น จ ากดั

1,410,000.00
1,290,000.00
1,462,452.00
1,338,000.00

บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 231/2565 ลว. 18 กรกฎาคม 65

๑๐
จา้งจดักจิกรรมวันส าคัญต่างๆ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐และวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี
 พ.ศ.๒๕๖๕

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอม็ โปรดักชั่น 2022 จ ากดั ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท ซีเอม็ โปรดักชั่น 2022 จ ากดั ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 59/2565 ลว. ลว. 19 กรกฎาคม 65

๑๑
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับกจิกรรมการแสดง Cowboy 
Show จ านวน 9 รายการ

๙๙,๑๐๐.๐๐ ๘๗,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา วัฒนเสวี ๘๗,๘๙๐.๐๐ นางสาวธนิดา วัฒนเสวี ๘๗,๘๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0248/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 65

๑๒ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน 5 รายการ ๖๔,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอส.พ.ีเทรดด้ิง ๕๗,๐๕๐.๐๐ เอส.พ.ีเทรดด้ิง ๕๗,๐๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0249/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 65

๑๓ จา้งท าเคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการประชาสัมพนัธ์ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๓,๔๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เยลโล่ บี กู๊ดส์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั ๔๙๓,๔๘๔.๐๐ บริษัท เยลโล่ บี กู๊ดส์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั ๔๙๓,๔๘๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 064/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 65

๑๔
ซ้ือวัสดุส านักงาน ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
ส านักงานเชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี

๓๔,๗๑๐.๐๐ ๒๗,๔๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช

28,654.00
28,549.00

บริษัท เชยีงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่มานะพานิช

20,470.00
6,962.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0250/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65
POC 0251/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65

๑๕ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์จ านวน 9 รายการ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ยเูนี่ยน ซายน์ จ ากดั

20,600.00
25,200.00
15,140.00

บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ จ ากดั
เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ยเูนี่ยน ซายน์ จ ากดั

17,200.00
5,500.00
1,700.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0252-0253/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65
POC 0254/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65
POC 0255/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65

๑๖ ซ้ือวัสดุปรับปรุงพืน้ที่จดุให้อาหารกวาง ๒๔,๑๘๐.๐๐ ๑๘,๖๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๑๘,๖๔๖.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๑๘,๖๔๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0256/2565 ลว. 21 กรกฎาคม 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 กรกฎาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 กรกฎาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๑๗ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 และชนิดแกส๊โซฮอล์ 
95

๘๐,๗๐๐.๐๐ ๗๖,๘๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๗๖,๗๔๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหม่ออยล์ ๗๖,๗๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0258/2565 ลว. 25 กรกฎาคม 65

๑๘ ซ้ืออาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ 4/65 ๙,๐๒๐.๐๐ ๘,๔๔๕.๐๓ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๘,๔๔๕.๐๓ บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ๘,๔๔๕.๐๓ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0258/2565 ลว. 25 กรกฎาคม 65

๑๙ จา้งเผยแพร่สปอตวิทยกุระจายเสียง จงัหวัดเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่นคงดี 999 จ ากดั ๔๙๐,๘๐๐.๐๐ บริษัท มั่นคงดี 999 จ ากดั ๔๙๐,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 065/2565 ลว. 26 กรกฎาคม 65

๒๐
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย

๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพรชยั ท้ายนาวา ๒๗,๐๐๐.๐๐ นายพรชยั ท้ายนาวา ๒๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 232/2565 ลว. 27 กรกฎาคม 65


