
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑
จัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกใน
พืน้ที่การจัดงานต่าง ๆ

๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๐,๕๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๐,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๐๙๘ ลว.๓ ก.ค. ๖๑

๒
จัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกใน
พืน้ที่การจัดงานต่าง ๆ

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๐๙๙ ลว.๖ ก.ค. ๖๑

๓ จัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปัม๊น้ า และไดโว่ดูดน้ า ๖๖,๒๘๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญอดุม แอร์ ๖๖,๒๓๓.๐๐ บริษัท บุญอดุม แอร์ ๖๖,๒๓๓.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๒๕/๐๐๑๖ ลว.๓ ก.ค. ๖๑

๔
จัดซ้ือวัตถดิุบในการผลิตอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
คร้ังที่ 4/61

๓๖,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.สมชายพลาสติก จ ากดั ๓๔,๖๐๐.๐๐ บริษัท ส.สมชายพลาสติก จ ากดั ๓๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๑๕๗ ลว.๔ ก.ค. ๖๑

๕
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซมซุ้มถวายพระพร
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

๓,๙๙๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

๒๗,๐๐๐.๐๐
๓,๙๗๐.๐๐

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๒,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๕๘ ลว.๖ ก.ค. ๖๑

๖ จัดจ้างผลิตสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๓๕,๖๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั
บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จ ากดั

๓๔,๒๔๐.๐๐
๑๙,๗๙๕.๐๐

บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๙,๗๙๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๕๗ ลว.๕ ก.ค. ๖๑

๗
จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิง และเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump)
 อาคารลานนาวิลเลจ ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หจก. เชียงใหม่การดับเพลิง
หจก. ไฟร์อคิวิปเม้นท์เซ็นเตอร์

๑๙๘,๕๐๐.๐๐
๒๒๕,๐๐๐.๐๐

หจก. เชียงใหม่การดับเพลิง ๑๙๘,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๑๕/๐๐๒๑ ลว.๑๒ ก.ค. ๖๑

๘ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า ๔๘๗,๙๙๐.๐๐ ๔๖๕,๐๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้านสกาล่า
ร้านคลังไฟฟ้า
หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จิเนียร่ิง
ธนวัฒน์การไฟฟ้า

๔๘๗,๙๙๐.๐๐
๕๗๐,๕๒๔.๐๐
๓๘๑,๑๕๒.๐๐
๓๖๘,๑๐๐.๐๐

หจก.เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จิเนียร่ิง ๓๘๑,๑๕๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๒๔/๐๐๑๔ ลว.๑๒ ก.ค. ๖๑

๙ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ๒๙,๓๖๐.๐๐ ๒๙,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ร้านธนาภรณ์ เอน็จิเนียร่ิง
BP โปรเจคซาวด์

๒๙,๓๖๐.๐๐
๓๘,๙๐๐.๐๐

ร้านธนาภรณ์ เอน็จิเนียร่ิง ๒๙,๓๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๑๙/๐๐๒๗ ลว.๑๒ ก.ค. ๖๑

๑๐
จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสายการบินระหว่าง
ประเทศ

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๖,๗๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท วอยาจ มีเดีย อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั
บริษัท PHAR HOLDINGS (THAILAND) 
จ ากดั
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนชั่น
แนล

๒๐๖,๗๒๔.๐๐

๓๑๐,๐๐๐.๐๐

๗๒๐,๐๐๐.๐๐

บริษัท วอยาจ มีเดีย อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั

๒๐๖,๗๒๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๕๙ ลว.๑๓ ก.ค. ๖๑

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่...๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่...๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๑๑ จัดซ้ือกระดาษเช็ดมือ กระดาษช าระ ถงุขยะสีด า ๑๙๕,๗๕๐.๐๐ ๑๘๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย 
จ ากดั
เชียงใหม่ศุภโชค
หจก.อนิเตอร์เนชั่นแนล แบรนด์ ซัพพลาย
แอนด์เซอร์วิส

๑๙๒,๗๘๐

๑๙๔,๔๕๐
๑๗๓,๗๑๙

หจก.อนิเตอร์เนชั่นแนล แบรนด์ ซัพ
พลายแอนด์เซอร์วิส

๑๗๓,๗๑๙.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๖๑

๑๒
จ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพืน้ที่
การจัดงาน วันที่ ๑๔ - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๑ ลว. ๑๑ ก.ค. ๖๑

๑๓
จัดจ้างซ่อมแซมซุ้มประตูทางเขา้ห้องน้ าชายและหญิง
บริเวณโถงทางเชื่อมท่าแพ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์  ตุมานิล ๕๕,๐๐๐.๐๐ นายภานุวัฒน์  ตุมานิล ๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๒ ลว. ๑๓ ก.ค. ๖๑

๑๔
จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์แฟนคอยล์ (FCU) ห้องดูแลเด็ก
 อาคาร NCC (ซ่อมแซม OVERHAUL มอเตอร์แฟน
คอยล์  YORK Model:FB2-1/4TB5-6P-CP)

๗,๔๙๐.๐๐ ๗,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อเีลคทริค 1999 ๗,๔๙๐.๐๐
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อเีลคทริค
 1999

๗,๔๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๓ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๑

๑๕
จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสายการบิน
ภายในประเทศ

๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวทราเวลเอเชีย จ ากดั ๓๗,๔๕๐.๐๐ บริษัท นาวทราเวลเอเชีย จ ากดั ๓๗,๔๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๖๑ ลว. ๒๐ ก.ค. ๖๑

๑๖
ซ้ือ-จ้างซ่อมเบาะนั่ง และเปล่ียนอะไหล่ยานพาหนะ
รถยนต์

๒๘,๔๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
สายเหนือ
เชียงใหม่สุริวงศ์

๒๒,๓๗๐.๐๐
๒,๙๒๑.๑๐

สายเหนือ
เชียงใหม่สุริวงศ์

๒๒,๓๗๐.๐๐
๒,๙๒๑.๑๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
PO๒๓/๐๐๔๕-๔๖ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๑
PO๒๓/๐๐๔๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๑

๑๗ จ้างท าป้ายไวนิล พร้อมงานติดต้ัง ๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑,๗๑๒.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑,๗๑๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๖๐ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๑

๑๘
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพืน้ที่การ
จัดงานประกอบพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร

๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๔ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๑

๑๙ ซ้ือน้ าแร่ธรรมชาติมิเนเร่ คร้ังที่ ๒/๖๑ ๓๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ไอ เอน็ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากดั ๓๕,๐๐๐.๐๐
บริษัท เค ไอ เอน็ ดิสทริบิวเตอร์ 
จ ากดั

๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๑๕๙ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑

๒๐ เช่าป้ายโฆษณาในศูนยก์ารค้า ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทอนิไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั ๑๘๐,๐๘๑.๐๐ บริษัทอนิไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั ๑๘๐,๐๘๑.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๖๒ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑

๒๑
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพืน้ที่การ
จัดงานแอมเวยเ์ฟสทอล์ค (FESTTALK)

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐

สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๕ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๑



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่...๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๒๒
วัสดุอปุกรณ์ส าหรับตกแต่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
66 พรรษา รัชกาลที่ 10

๒๕,๗๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทรสิรย ์ไตรสิริกลุ
บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
หจก. เชียงใหม่กราฟฟิค แอนด์ดีไซน์
ยมืเงิน

๒,๙๘๐.๐๐
๒,๑๐๐.๐๐
๕,๘๘๕.๐๐
๙,๕๐๐.๐๐

นางสาวภัทรสิรย ์ไตรสิริกลุ
บริษัทเชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์
หจก. เชียงใหม่กราฟฟิค แอนด์ดีไซน์
ยมืเงิน

๒,๙๘๐.๐๐
๒,๑๐๐.๐๐
๕,๘๘๕.๐๐
๙,๕๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
PO๔๑/๐๐๖๓ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑
PO๔๑/๐๐๖๔ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑
PO๔๑/๐๐๖๕ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑

๒๓
โฆษณาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในเพจท่องเที่ยว
ทั่วประเทศไทยกลุ่มครอบครัว

๓๗,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางเนตรนภา อคัคีโรจน์ ๓๕,๐๐๐.๐๐ นางเนตรนภา อคัคีโรจน์ ๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๖๖ ลว.๒๓ ก.ค. ๖๑

๒๔ ซ้ือน้ ามังคุด 100% ๔๑,๗๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิทร์อรุณ ฟรุตส์ โปรดักส์ จ ากดั ๔๑,๕๘๐.๐๐
บริษัท อนิทร์อรุณ ฟรุตส์ โปรดักส์ 
จ ากดั

๔๑,๕๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๑๖๐ ลว.๒๔ ก.ค. ๖๑

๒๕ ซ้ือเบเกอร่ี , ขนมขบเค้ียว คร้ังที่ 7/61 ๙๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๑,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๑๖๑ ลว.๒๔ ก.ค. ๖๑

๒๖ จ้างซ่อมตู้แช่แขง็และห้องเยน็เนื้อสัตว์ ๘๑,๗๓๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.แสตนเลสเคร่ืองเยน็
หจก.ม่านไทยสแตนเลส
ไทยแสตนเลสอาร์กอน

๘๑,๗๓๐.๐๐
๑๐๖,๐๐๐.๐๐
๑๑๒,๔๐๐.๐๐

หจก.แสตนเลสเคร่ืองเยน็ ๘๑,๗๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๑๙/๐๐๒๘ ลว.๒๕ ก.ค. ๖๑

๒๗ จ้างท าป้ายไวนิล พร้อมงานติดต้ัง ๒๓,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๙,๙๐๒.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๑๙,๙๐๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๔๑/๐๐๗๐ ลว. ๒๖ ก.ค. ๖๑

๒๙
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพืน้ที่การ
จัดงาน

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๖ ลว. ๒๐ ก.ค. ๖๑

๓๐
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพือ่ช่วยปฏิบัติงานบัญชีใน
การจัดเกบ็เอกสาร เพิม่เติม

๓๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวโสรยา ขวานทอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวโสรยา ขวานทอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๑๓/๐๐๑๕ ลว. ๒๖ ก.ค. ๖๑

๓๑ ซ้ือกา๊ซหุงต้ม จ านวน ๒ รายการ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ชัยยงั ๓,๔๖๐.๐๐ นายสมบูรณ์ ชัยยงั ๓,๔๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๒/๐๐๐๗ ลว.๑๒ ก.ค. ๖๑

๓๒ ซ้ือยารักษาสัตว์ จ านวน ๖ รายการ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ๘๖,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หจก.ภัควัตเทรดด้ิง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๖๔,๓๔๐.๐๐
๑๗,๔๐๐.๐๐

๔,๘๐๐.๐๐

หจก.ภัควัตเทรดด้ิง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั
เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๖๔,๓๔๐.๐๐
๑๗,๔๐๐.๐๐

๔,๘๐๐.๐๐
คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด

PO๓๑/๐๐๒๔ ลว. ๖ ก.ค. ๖๑
PO๓๑/๐๐๒๕ ลว. ๖ ก.ค. ๖๑
PO๓๑/๐๐๒๖ ลว. ๖ ก.ค. ๖๑

๓๓ ซ้ือทรายหยาบ ๙๒,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๘๖,๐๐๐.๐๐ หจก.เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๘๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๓/๐๐๘๑ ลว.๑๓ ก.ค. ๖๑

๓๔
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า
 ๒๐,๐๐๐ บีทียู

๓๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลูแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั
หจก.วัฒนา แอร์ เซอร์วิส
บริษัท ซีเอน็เอ แอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั

๓๐๘,๐๐๐.๐๐
๓๔๖,๐๐๐.๐๐
๓๘๓,๙๐๐.๐๐

บริษัท คลูแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๓๓/๐๐๘๒ ลว.๒๕ ก.ค. ๖๑



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่...๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๓๕
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพืน้ที่การ
จัดกจิกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๖๐/๐๑๐๗ ลว.๒๕ ก.ค. ๖๑

๓๖ ซ้ืออาหาร Feeding ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๖๑ ๖๐,๒๙๕.๐๐ ๖๐,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๐,๒๙๕.๐๐ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๐,๒๙๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PO๕๘/๐๑๕๘ ลว.๑๖ ก.ค. ๖๑

๓๗ จ้างเหมาเพือ่ช่วยปฏิบัติงานการค้าภายใน (2 อตัตรา) ๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นางสาวบัวผัน  ราชดี
นายนิติธร  กนัทะอโุมงค์

๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐

นางสาวบัวผัน  ราชดี
นายนิติธร  กนัทะอโุมงค์

๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
CNS ๒๖๙/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค. ๖๑
CNS ๒๗๐/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค. ๖๑

๓๘
จ้างเหมาเพือ่ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
บริหารจัดการสัตว์

๓๕,๘๐๖.๔๔ ๓๕,๘๐๖.๔๔ เฉพาะเจาะจง
นางสาวปรีชญา  ยนัตรวัฒนา ๓๕,๘๐๖.๔๔

นางสาวปรีชญา  ยนัตรวัฒนา ๓๕,๘๐๖.๔๔ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๘/๒๕๖๑ ลว.๑๙ ก.ค. ๖๑

๓๙
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท าระบบกนัซึมถงั คสล .เกบ็น้ า
ส ารอง

๔๙๖,๘๐๐.๐๐ ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง
 ชนกคอนสตรัคชั่น

๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๒๐,๐๐๐.๐๐

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ก.ค. ๖๑

๔๐ จ้างกอ่สร้างคอกกกัเสือพูม่า ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๘๖,๘๙๖.๐๐
ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

กรีนเทค เอสโซซิเอท
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เค พัฒนาการและบริการ
 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สยามอนงค์
บริษัท สแมชชิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอมแบนการช่าง

๑,๗๒๒๖๔๖.๙๙

๑,๖๔๔,๐๐๐
๑,๙๙๐,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๑,๗๖๒,๖๐๐

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เค พัฒนาการ
และบริการ

๑,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๒/๒๕๖๑ ลว. ๓ ก.ค. ๖๑

๔๑ จ้างปรับปรุงคอกกกั และส่วนแสดงหมีควาย ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๗๓,๐๐๐.๐๐
ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั คร๊าฟสโตน
บริษัท วาส2007 จ ากดั

๒,๓๐๐,๐๐๐
๒,๕๔๔,๗๙๕.๗๑

๒,๓๑๒,๐๐๐

บริษัท ร้ีดมี จ ากดั ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๑

๔๒
จ้างกอ่สร้างศูนยบ์ริการอาหาร ในส่วนบริการ Camp 
Ground

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๘๕,๐๐๐.๐๐
ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั คร๊าฟสโตน
บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั
บริษัท วาส2007 จ ากดั
บริษัท สแมชชิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แพร่ โฮม ดีไซน์
หจก. ศรีพนาวิศวกรรม

๑,๙๐๗,๐๐๐
๒,๒๖๔,๗๑๗
๒,๒๖๐,๐๐๐
๒,๐๙๙,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐๐
๒,๑๔๗,๐๐๐
๑,๙๘๒,๔๒๔

บริษัท ร้ีดมี จ ากดั ๑,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๑



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จา้ง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนก.ค. พ.ศ.๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่...๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๔๓

จ้างออกแบบ ประมาณราคา    และร่างก าหนด
ขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการให้บริการ  สู่
มาตรฐานสากล (World Class) งานปรับปรุงห้อง
จ าหน่ายของที่ระลึก

๑๒๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภูวเดช วงศ์โสม ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ นายภูวเดช  วงศ์โสม ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๑

๔๔ กอ่สร้างอาคารรับรองผู้เขา้พักบ้านพัก ๓,๔๓๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๗๒,๓๕๘.๐๐
ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ร้ีดมี
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั คร๊าฟสโตน
บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั
บริษัท อลัฟ่า โซนิค เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั
บริษัท วาส2007 จ ากดั
บริษัท สแมชชิง จ ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แพร่ โฮม ดีไซน์

๒,๗๗๙,๐๐๐
๓,๒๒๗,๕๗๒.๙๕

๓,๒๖๐,๐๐๐
๓,๑๗๔,๕๙๐
๓,๑๙๘,๐๐๐
๒,๖๙๐,๐๐๐
๓,๑๒๕,๐๐๐

บริษัท สแมชชิง จ ากดั ๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๑

๔๕ จ้างปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนแสดงฮิปโปเตมัส ๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ประกวดราคา 
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีทันดร การโยธา
 บริษัท อนิเตอร์เทค เทคโนโลย ีจ ากดั
 บริษัท เจเนซิส เอน็ไวรอนเมนท์ เซอร์วสิ จ ากดั
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอน
สตรัคชั่น

๗,๖๑๐,๐๐๐
๗,๖๙๔,๐๐๐
๗,๔๐๐,๐๐๐
๗,๑๔๗,๐๐๐ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่เอกพัฒน์ ๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS ๒๖๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๑

๔๖
จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานพัฒนาพิง
คนคร http//www.pinkanakorn.co.th

๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

 บริษัท โมมี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั
วูลฟ์ คอร์เปอเรชั่น
 ไอเมชเมกเกอร์
บริษัท วินบรอดแบนด์ จ ากดั

๔๒๕,๐๐๐
๔๒๘,๐๐๐
๕๔๐,๘๐๐
๕๙๙,๒๐๐

บริษัท โมมี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๔๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๓ ก.ค. ๖๑

๔๗
จ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

บริษัท มาร์เกต็เมทริกซ์ เอเชีย จ ากดั
บริษัท ซี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล อนิฟอร์
เมชั่น จ ากดั
บริษัท ควอลิต้ีโฟกสั จ ากดั

๙๘๑,๗๒๕
๙๐๙,๐๐๐

๘๙๐,๐๐๐

บริษัท ซี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล อนิ
ฟอร์เมชั่น จ ากดั

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA ๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๑


