
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑
จา้งฝึกและแสดง Tiger Show ประจ าปี 2565 
ระยะเวลา 3 เดือน (1 พฤศจกิายน 2564 - 31 
มกราคม 2565)

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนอเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนอเจอร์ กรุ๊ป จ ากดั ๗๔๓,๑๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 135/2565 ลว. 1 พฤศจกิายน 64

๒ ซ้ือขนมขบเค้ียวคร้ังที่ 1/65 ๒๘,๖๐๐.๐๐ ๒๖,๘๕๖.๐๓ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุร อาชา กรุ๊ป ๒๖,๘๕๖.๐๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อดุร อาชา กรุ๊ป ๒๖,๘๕๖.๐๓ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0010/2565 ลว. 4 พฤศจกิายน 64

๓ ซ้ือวัสดุส าหรับงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ๑๕๗,๘๕๐.๐๐ ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเอม็ เรสคิวแอนด์คอมมู
นิเคชั่น

๑๕๔,๐๘๐.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเอม็ เรสคิวแอนด์คอมมู
นิเคชั่น

๑๕๔,๐๘๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0011/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64

๔ ซ้ือไม้ซาง ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจกัสานแม่แตง ๒๕,๒๐๐.๐๐ ร้านจกัสานแม่แตง ๒๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0012/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64
๕ ซ้ือน้ าอดัลม,น้ าผลไม้ คร้ังที่ 1/65 ๑๗,๓๐๐.๐๐ ๑๕,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๑๕,๙๒๐.๐๐ บริษัท ไทยน้ าทิพย ์คอมเมอร์เชยีล จ ากดั ๑๕,๙๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0013/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64
๖ ซ้ือโออชิ ิคร้ังที่ 1/65 ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๑๘,๔๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๑๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0014/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64
๗ ซ้ือชั้นวางเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 15 ชดุ ๖๔,๒๐๐.๐๐ ๖๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจ.เอ.ที เทค ๖๔,๒๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจ.เอ.ที เทค ๖๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 013/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64
๘ จา้งจดักจิกรรมลอยกระทง ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน้จ ์98 จ ากดั ๙๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เชน้จ ์98 จ ากดั ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 014/2565 ลว. 12 พฤศจกิายน 64
๙ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานรับจอง ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา จนัทร์น้อย ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ นางสาวลลิตา จนัทร์น้อย ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 136/2565 ลว. 15 พฤศจกิายน 64

๑๐ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ 1/65 ๔๙,๗๐๐.๐๐ ๔๔,๕๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๔,๕๑๒.๐๐ บริษัท เวียงเจด็ริน จ ากดั ๔๔,๕๑๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0015/2565 ลว. 15 พฤศจกิายน 64

๑๑
ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ พดัลมอตุสาหกรรมติดผนัง 
จ านวน 10 เคร่ือง

๓๖,๙๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๓๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จ ากดั ๓๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0016/2565 ลว. 16 พฤศจกิายน 64

๑๒ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์ จ านวน 7 รายการ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พ.ีเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ๙๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอ.พ.ีเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ๙๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0017/2565 ลว. 16 พฤศจกิายน 64
๑๓ ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตู้กดน้ าด่ืมเยน็-ร้อน จ านวน 1 ตู้ ๖,๘๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิช จ ากดั ๔,๙๙๐.๐๐ บริษัท นิยมพานิช จ ากดั ๔,๙๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0018/2565 ลว. 18 พฤศจกิายน 64
๑๔ ซ้ือกา๊ซหุงต้ม (เฉพาะเนื้อกา๊ซ) จ านวน 1 รายการ ๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่เหียะแกส๊เซ็นเตอร์ ๕,๔๖๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่เหียะแกส๊เซ็นเตอร์ ๕,๔๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0019/2565 ลว. 19 พฤศจกิายน 64

๑๕ ซ้ือวัตถดิุบในการผลิตป๊อปคอร์น คร้ังที่ 1/65 ๑๘,๐๘๐.๐๐ ๑๕,๗๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท
6,800.00
8,955.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชยีงใหม่เบเกอร์มาร์ท
6,800.00
8,955.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0020/2565 ลว. 19 พฤศจกิายน 64
POC 0021/2565 ลว. 19 พฤศจกิายน 64

๑๖
ซ้ือครุภัณฑ์ (อปุกรณ์ส านักงาน) และครุภัณฑ์ต่ ากว่า
เกณฑ์

๓๓๖,๕๐๐.๐๐ ๓๒๖,๘๓๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเอม็ เรสคิวแอนด์คอมมู
นิเคชั่น  ๒๗๒,๖๘๙.๕๐

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซีเอม็ เรสคิวแอนด์คอมมู
นิเคชั่น  ๒๗๒,๖๘๙.๕๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0022/2565 ลว. 19 พฤศจกิายน 64

๑๗
ซ้ือลิขสิทธิ ์(License) ระบบ Microsoft 365 ใน
ระบบคลาวด์ของส านักงานพฒันาพงิคนคร ระยะเวลา
 1 ปี จ านวน 100 ลิขสิทธิ์

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

๑๘๐,๐๐๐.๐๐
บริษัท ชชิาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 015/2565 ลว. 19 พฤศจกิายน 64

๑๘ จา้งท าตรายาง จ านวน 15 อนั ๒,๘๕๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แสตมป์ เฮ้าส์ ๒,๖๐๐.๐๐ ร้าน ไอ แสตมป์ เฮ้าส์ ๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 016/2565 ลว. 22 พฤศจกิายน 64

๑๙ จา้งซ่อมแซมปั๊มสูบน้ า จ านวน 3 เคร่ือง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๖๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฟาร์เทค เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เซอร์วิส

๔๑,๖๒๓.๐๐
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ฟาร์เทค เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เซอร์วิส

๔๑,๖๒๓.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0023/2565 ลว. 22 พฤศจกิายน 64

๒๐
จา้งผู้สอบบัญชขีองส านักงานพฒันาพงิคนคร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพ ีสอบบัญชี ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพ ีสอบบัญชี ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด PDA 41/2565 ลว. 23 พฤศจกิายน 64

๒๑ ซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ 1/65 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 0024/2565 ลว. 24 พฤศจกิายน 64

๒๒
ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตราชั่งดิจติอล จ านวน 2 
เคร่ือง

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๙,๘๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0025/2565 ลว. 24 พฤศจกิายน 64

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 พฤศจกิายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 30 พฤศจกิายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๒๓
จา้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า Swan 
Lake

๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๗๖๐,๑๘๓.๒๒ e-bidding

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท ไร้ท์แมน จ ากดั
บริษัท อนิเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั 
(มหาชน)
บริษัท ปฏิมา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจ
เมนท์ จ ากดั

126,400,000.00
159,650,000.00
155,552,910.41

158,955,555.00

บริษัท ไร้ท์แมน จ ากดั ๑๕๙,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 137/2565 ลว. 24 พฤศจกิายน 64

๒๔ จา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและแมลง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โฮม นาโน เพส คอนโทล ๘๘,๕๐๐.๐๐ โฮม นาโน เพส คอนโทล ๘๘,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 138/2565 ลว. 25 พฤศจกิายน 64

๒๕
จา้งเหมาบริการรักษาความสะอาดในพืน้ที่ส านักงาน
เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

๔,๖๑๖,๖๘๖.๑๖ ๔,๔๑๖,๕๖๙.๒๐ e-bidding

บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั
บริษัท ยนูิเพสท์ จ ากดั
บริษัท ซัมมิท เชยีงใหม่ จ ากดั
บริษัท เชยีงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากดั
บริษัท เค.ซี.เค.เซอร์วิส จ ากดั
กจิการร่วมค้าราชาโยค สยามสุกี้

4,397,000.00
4,480,000.00
4,450,000.00
4,635,520.00
4,593,432.00
4,365,555.00

กจิการร่วมค้าราชาโยค สยามสุกี้ ๔,๓๖๕,๕๕๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 139/2565 ลว. 25 พฤศจกิายน 64

๒๖
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับงานปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
คอกกกั และส่วนแสดง จ านวน 70 รายการ

๙๙๒,๗๐๐.๐๐ ๗๓๙,๔๔๙.๐๐ e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ที.ออล เทรดด้ิง 
แอนด์ ซัพพลาย
บริษัท ลาร์โกพ้รีเมียร์ จ ากดั
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ร้ีดมี

917,770.00
899,718.00

987,000.00
496,929.15

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอี่ยมเส็งโลหะกจิ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ที.ออล เทรดด้ิง 
แอนด์ ซัพพลาย
บริษัท ลาร์โกพ้รีเมียร์ จ ากดั

421,215.00
302,820.00

26,830.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด
POC 0026/2565 ลว. 26 พฤศจกิายน 64
POC 0027/2565 ลว. 26 พฤศจกิายน 64
POC 0028/2565 ลว. 26 พฤศจกิายน 64

๒๗ ซ้ือฟางแห้งอดัฟอ่น ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๘๕๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๘๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POC 0029/2565 ลว. 26 พฤศจกิายน 64

๒๘
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานสัตวแพทย ์ฝ่ายบริหาร
จดัการสัตว์

๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวชวีรัตน์ รุ่งเพญ็งาม ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวชวีรัตน์ รุ่งเพญ็งาม ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 140/2565 ลว. 29 พฤศจกิายน 64

๒๙ จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานรับจอง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนพล พนูทรัพย์ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ นายธนพล พนูทรัพย์ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 141/2565 ลว. 29 พฤศจกิายน 64

๓๐
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพนัธ์และส่งเสริม
การขาย

๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ทิมให้ผล ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวกมลชนก ทิมให้ผล ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 142/2565 ลว. 29 พฤศจกิายน 64

๓๑ จา้งซ่อมแซมท่อส่งน้ าและผิวถนนทางหลวงชนบท ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๕,๖๓๕.๖๖ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุธา กรุ๊ป ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุธา กรุ๊ป ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด CNS 143/2565 ลว. 29 พฤศจกิายน 64

๓๒ ซ้ือลิขสิทธิ ์adobe creative cloud all apps ๔๒,๐๐๐.๐๐ 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 017/2565 ลว. 30 พฤศจกิายน 64

๓๓ จา้งผลิตของที่ระลึกเพือ่ประชาสัมพนัธ์ ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๙,๘๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรองค์ อนิเตอร์เทรด ๔๐๙,๘๑๐.๐๐ บริษัท ฟรองค์ อนิเตอร์เทรด ๔๐๙,๘๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด POP 018/2565 ลว. 30 พฤศจกิายน 64


