
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ ซ้ือยารักษาสัตว์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
เอส.พี.เทรดด้ิง

บริษัท ยูเนีย่น ซายน ์จ ากัด

๔๒,๕๐๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐

เอส.พี.เทรดด้ิง

บริษัท ยูเนีย่น ซายน ์จ ากัด

๔๒,๕๐๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐
คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๓๓/๒๕๖๓ ลว. ๒ ธนัวาคม ๖๒

POC ๐๐๓๔/๒๕๖๓ ลว. ๒ ธนัวาคม ๖๒

๒ ซ้ือวสัดุส านกังาน ๒๗,๙๑๐.๐๐ ๒๑,๑๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๒๑,๑๐๔.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด ๒๑,๑๐๔.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๕/๒๕๖๓ ลว. ๓ ธนัวาคม ๖๒

๓ ซ้ือก๊าซหงุต้ม ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เหยีะแก๊สเซ็นเตอร์ ๒๑,๒๘๐.๐๐ หจก. แม่เหยีะแก๊สเซ็นเตอร์ ๒๑,๒๘๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๖/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๒

๔ ซ้ือนมส าหรับเล้ียงลูกสัตว์ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๔๒,๙๐๐.๐๐ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๔๒,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๗/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๒

๕ ซ้ือเคร่ืองไล่นก และสัตวร์บกวน พร้อมติดต้ัง , ไฟ
สปอร์ตไลท ์LED ๑๕๐ W

๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ธรีะพานชิ เอ็นจิเนยีร่ิง ๑๙,๐๐๐.๐๐ หจก. เชียงใหม่ธรีะพานชิ เอ็นจิเนยีร่ิง ๑๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๓๘/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๒

๖ ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับใช้ในงานรักษาความ
สะอาด

๓๗,๘๕๐.๐๐ ๓๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล ซัพพลาย จ ากัด

เชียงใหม่ศุภโชค

๓๘,๓๕๐.๐๐

๓๙,๔๒๕.๐๐

บริษัท เชียงใหม่ แจนโิทเรียล ซัพพลาย จ ากัด

เชียงใหม่ศุภโชค

๓๑,๖๐๐.๐๐

๕,๗๐๐.๐๐
คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๒

POC ๐๐๔๐/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธนัวาคม ๖๒

๗ ซ้ือไมโครโฟนพร้อมสายไมค์ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากัด ๓๖,๕๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากัด ๓๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๖ ธนัวาคม ๖๒

๘ จ้างขับรถตู้ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายส าเริง นอ้ยสอาด ๗,๕๐๐.๐๐ นายส าเริง นอ้ยสอาด ๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ธนัวาคม ๖๒

๙ ซ้ือก๊าซหงุต้ม ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เหยีะแก๊สเซ็นเตอร์ ๔,๖๒๐.๐๐ หจก. แม่เหยีะแก๊สเซ็นเตอร์ ๔,๖๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ธนัวาคม ๖๒

๑๐ ซ้ือพรีมิกส์ ส าหรับสัตวก์ินเนือ้ ๗,๘๗๕.๐๐ ๗,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ชมจันทร์ พาณิชย์ ๗,๘๗๕.๐๐ หจก. ชมจันทร์ พาณิชย์ ๗,๘๗๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ธนัวาคม ๖๒

๑๑ ซ้ือฟางแหง้อัดฟ่อน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ชมจันทร์ พาณิชย์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ หจก. ชมจันทร์ พาณิชย์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ธนัวาคม ๖๒

๑๒ ซ้ือชุดหมึกเคร่ืองพิมพ์ ฝ่ายปฏบิติัการและซ่อมบ ารุง ๘๙,๔๐๐.๐๐ ๘๓,๓๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บ.โปรเกรส เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด
บ. เด่นชัยเทค จ ากัด

๘๗,๗๘๕.๐๐

๘๔,๐๐๐.๐๐

บ.โปรเกรส เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด
บ. เด่นชัยเทค จ ากัด

๑๐,๐๗๐.๐๐

๗๓,๓๐๐.๐๐
คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC ๐๐๔๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

POC ๐๐๔๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๓ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหค้วามอบอุน่สัตว์ ๑๑๕,๕๔๐.๐๐ ๑๑๐,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ธรีะพานชิ เอ็นจิเนยีร่ิง ๑๑๐,๙๙๐.๐๐ หจก. เชียงใหม่ธรีะพานชิ เอ็นจิเนยีร่ิง ๑๑๐,๙๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๔ ซ้ือเคร่ืองด่ืมน้ าผลไม้ มินทิเมด พัลพิ คร้ังที่ ๒/๖๓ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ไทยน้ าทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด ๑๕,๒๐๐.๐๐ บ. ไทยน้ าทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด ๑๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๔๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๕ ซ้ือน้ าอัดลมกระปอ๋ง คร้ังที่ ๒/๖๓ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ไทยน้ าทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด ๔๓,๒๐๐.๐๐ บ. ไทยน้ าทพิย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด ๔๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๖ ซ้ือเบยีร์สด ๔๕,๕๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. สิงหพ์ัฒน ์๒๕๖๑ จ ากัด ๔๕,๕๐๐.๐๐ บ. สิงหพ์ัฒน ์๒๕๖๑ จ ากัด ๔๕,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๗ จ้างผลิตตู้กระจกครอบอาหารอลูมิเนยีม ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอ็น.เอ อลูมิเนยีม ๖,๐๐๐.๐๐ เอ็น.เอ อลูมิเนยีม ๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๘ ซ้ืออาหารทดแทนนมแมว ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เทรดด้ิง ๓๔,๕๐๐.๐๐ เอส.พี.เทรดด้ิง ๓๔,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๑๙ ซ้ือเตาแก๊สต้ังโต๊ะ ๒ หวัเตาสแตนเลส ๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๓,๙๙๐.๐๐ บ. แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๓,๙๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๒๐ ซ้ือเต็นทส์นามผ้าใบทรงปริามิด ๗๔,๘๕๐.๐๐ ๖๗,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๖๗,๓๕๐.๐๐ บ. แคนเมค เทรดด้ิง จ ากัด ๖๗,๓๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๒๑ ซ้ือเตาปิ้งย่างสแตนเลส ๔ หวั อินฟราเรด ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท ๔,๙๙๐.๐๐ หจก. เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท ๔,๙๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๐ ธนัวาคม ๖๒

๒๒ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๒/๖๓ ๙๘,๔๓๐.๐๐ ๙๗,๑๔๘.๑๐ เฉพาะเจาะจง บ. เวยีงเจ็ดริน ๙๗,๑๔๘.๑๐ บ. เวยีงเจ็ดริน ๙๗,๑๔๘.๑๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๓ ซ้ือซาลาเปากึง่ส าเร็จรูป คร้ังที่ ๑/๖๓ ๘๒,๕๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ ากัด ๗๘,๐๐๐.๐๐ บ. อินเทกริต้ี ครีเอชัน่ จ ากัด ๗๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๔ ซ้ือวตัถุดิบในการผลิตอาหารวา่งเคร่ืองด่ืม คร้ังที่ ๒/๖๓ ๔๗,๗๐๐.๐๐ ๔๗,๒๗๗.๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เจริญ ซัพพลาย ๒๐๑๕ ๔๗,๒๗๗.๗๐ หจก. ส.เจริญ ซัพพลาย ๒๐๑๕ ๔๗,๒๗๗.๗๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๕๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๕ ซ้ือครุภณัฑ์ ในการด าเนนิงานบา้นพัก จัดเล้ียงและกิจกรรม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. สหพานชิ เชียงใหม่ จ ากัด ๒๓,๙๙๐.๐๐ บ. สหพานชิ เชียงใหม่ จ ากัด ๒๓,๙๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๖ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (คร้ังที่ ๑/๖๓) ๓,๓๐๐.๐๐ ๒๔,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงฮงเคร่ืองครัว ๒๔,๔๕๐.๐๐ หจก. เชียงฮงเคร่ืองครัว ๒๔,๔๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่  ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่  ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๒๗ ซ้ือเก้าอีพ้ลาสติกขาว ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ดี โปรดักส์ แอนด์ เซฟต้ี ๙๒,๕๐๐.๐๐ ดี โปรดักส์ แอนด์ เซฟต้ี ๙๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๘ ซ้ือครุภณัฑ์ต่ากวา่เกณฑ์ ในการด าเนนิงานบา้นพัก จัด
เล้ียงและกิจกรรม

๖๙,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านตนานวุฒัน์ ๕๘,๖๐๐.๐๐ ร้านตนานวุฒัน์ ๕๘,๖๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๒๙ ซ้ือเบยีร์ช้าง (คร้ังที่ ๒/๖๓) ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ปอ้มคลัง จ ากัด ส านกังานใหญ่ ๗๓,๒๐๐.๐๐ บ. ปอ้มคลัง จ ากัด ส านกังานใหญ่ ๗๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๓๐ ซ้ือกิบ๊ติดผม led เรืองแสง ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๕๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. สยาม พี.เค. โปรเฟสชันแนลเทรดด้ิง ๓,๕๓๑.๐๐ หจก. สยาม พี.เค. โปรเฟสชันแนลเทรดด้ิง ๓,๕๓๑.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๓๑ จ้างผลิตโปสการ์ดที่ระลึก เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่บรรณกิจ พร้ินต้ิง ๙,๐๐๐.๐๐ หจก. เชียงใหม่บรรณกิจ พร้ินต้ิง ๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๓๒ ซ้ืออาหารสัตว ์ประเภทเศษผักโครงการหลวง ๗,๗๕๐.๐๐ ๗,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มูลนธิโิครงการหลวง ๗,๗๕๐.๐๐ มูลนธิโิครงการหลวง ๗,๗๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๓๓ ซ้ืออาหารสัตวส์ าหรับจัดท า Feeding ระหวา่งเดือนมกราคม ๒๕๖๓๗๐,๖๖๕.๐๐ ๗๐,๖๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๙,๕๔๐.๐๐ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๙,๕๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๓๔ จ้างสูบส่ิงปฏกิูล ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล ๕๕,๐๐๐.๐๐ นางฐิตารีย์ หล่ิมไพศาล ๕๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๖๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๓๕ ซ้ือแก๊สส าหรับจุดคบเพลิงไฟ ๙,๖๐๐.๐๐ ๗,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๗,๙๕๐.๐๐ หจก. เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๗,๙๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒

๓๖ ซ้ือชุดสูบน้ ามันแบบมือหมุนพร้อมถังจุ ๒๐๐ ลิตร ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ดี โปรดักส์ แอนด์ เซฟต้ี ๑๗,๕๒๐.๐๐ ดี โปรดักส์ แอนด์ เซฟต้ี ๑๗,๕๒๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐๐๗๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒

๓๗ จ้างติดต้ังกล้องหนา้และหลังรถพ่วงบริการนกัทอ่งเที่ยว
 จ านวน 24 คัน

๒๗๘,๔๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนวฒัน ์ปญัญาเถิง ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ นายธนวฒัน ์ปญัญาเถิง ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๔ ธนัวาคม ๖๒

๓๘ ซ้ืออาหารสัตว ์ประเภทอาหารส าเร็จรูปและวตัถุดิบ
อาหารสัตว ์ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2563

๑,๙๑๓,๘๕๐.๐๐ ๑,๘๒๗,๐๗๒.๐๐ e-bidding
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากัด

บริษัท ซี พี โอ อินเตอร์เทรด จ ากัด

๑,๗๘๕,๙๙๙.๐๐

๑,๘๒๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากัด
๑,๗๘๕,๙๙๙.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๙ ธนัวาคม ๖๒

๓๙ จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อปฏบิติัหนา้ที่ประจ าหอ้ง
พยาบาลของ ส านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี

๔๗๑,๙๙๖.๐๐ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจันทร์จิรา เวหาธนารักษ์ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ นางจันทร์จิรา เวหาธนารักษ์ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ ธนัวาคม ๖๒

๔๐ จ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจ าป ี
2563 ระยะเวลา 9 เดือน

๔,๖๑๐,๔๗๕.๐๐ ๔๖๑,๔๕๔.๔๘ e-bidding
บริษัท เอชเคเอส ดีไซนเ์นอร์ แอนด์ คอนซัล

แทน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด
๔,๖๑๐,๔๕๔.๔๘

บริษัท เอชเคเอส ดีไซนเ์นอร์ แอนด์ คอนซัล

แทน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด
๔,๖๑๐,๔๕๔.๔๘ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๔๑

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัในพื้นที่ส านกังาน
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 
2563)

๔,๔๒๑,๙๐๐.๐๐ ๔,๓๖๑,๖๑๕.๓๐ e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภยั ทอ๊ป การ์เดียน

 จ ากัด 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เกรียง จ ากัด
บริษัท รักษาความปลอดภยั ฟ้าส่ัง อินเตอร์

คอมเพลกซ์ จ ากัด

๔,๒๗๕,๐๐๐.๐๐

๔,๑๐๒,๓๘๐.๐๐
๔,๑๓๖,๖๒๓.๐๐ บริษัท รักษาความปลอดภยั ทอ๊ป การ์เดียน

 จ ากัด

๔,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๔๒ เช่าตู้จ าหนา่ยสินค้าอัตโนมัติ (มกราคม 2563 - 
กันยายน 2563)

๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นวเวนด้ิง จ ากัด ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท นวเวนด้ิง จ ากัด ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒

๔๓ จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารร้านอาหารยีราฟ
 ในพื้นที่ส านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี

๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรีนรักษ์เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด 

(ส านกังานใหญ่)
๒๑,๔๐๐.๐๐

บริษัท กรีนรักษ์เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากัด 

(ส านกังานใหญ)่
๒๑,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒

๔๔ ซ้ืออาหารสัตว ์4 ประเภท ๘,๑๔๘,๖๗๕.๐๐ ๘,๑๔๘,๖๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๘,๑๔๘,๖๗๕.๐๐ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๘,๑๔๘,๖๗๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๒๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒

๔๕
จ้างเหมาบริการท าความสะอาดในพื้นที่ส านกังาน
เชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
 ต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 –  30 กันยายน 2563

๔,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๑๓,๔๘๕.๒๔ e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภยั ฟ้าส่ัง อินเตอร์

คอมเพลกซ์ จ ากัด
บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากัด

หจก. ซุปเปอร์ โปรเฟสชัน่แนล คลีนนิง่

๓,๗๑๕,๒๐๐.๐๐

๔,๒๖๘,๗๓๖.๐๐
๔,๓๑๑,๓๖๐.๐๐

บริษัท รักษาความปลอดภยั ฟ้าส่ัง อินเตอร์

คอมเพลกซ์ จ ากัด

๓,๗๑๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS ๑๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ ธนัวาคม ๖๒



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่  ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๔๖ จ้างผลิตกระเปา๋จากมูลสัตวเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี คร้ังที่
 ๒

50,000.00      50,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรฐิมา ปงิพะยอม 50,000.00    นางสาวฉัตรฐิมา ปงิพะยอม 50,000.00    คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๘/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ ธนัวาคม ๖๒

๔๗ จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศุภชาติโฆษณา 2493 ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ศุภชาติโฆษณา 2493 ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ ธนัวาคม ๖๒

๔๘ จ้างด าเนนิกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ส่ือมวลชน
สัมพันธ ์ประจ าปงีบประมาณ 2563

๑๘๒,๕๐๐.๐๐ ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นายเอสไนน ์อินเตอร์ กรุ๊ป ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ หจก. นายเอสไนน ์อินเตอร์ กรุ๊ป ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP ๐๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๖๒

๔๙
จ้างจัดกิจกรรมตลาดนดัภมูิปญัญาทอ้งถิน่ที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม กาดนดั ECO Chiang Mai Night Safari

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเวน้ท ์59 จ ากัด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท อีเวน้ท ์59 จ ากัด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด DBS 4/2563 ลว. 25 ธนัวาคม ๖๒


