
 

ประกาศส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

 ๑. กลํองเก็บของใต๎เบาะรถ Wave๑๒๕R จ านวน ๔ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิม
และภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒. กระจกมองข๎างTOYOTA VIGO (ธรรมดา,สีด า) ซ๎าย จ านวน ๒ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพัน
แปดร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓. กระจกมองข๎างTOYOTA VIGO (ธรรมดา,สีด า) ขวา จ านวน ๒ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพัน
แปดร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๔. ขาตั้งเดี่ยวรถจยย. จ านวน ๔ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐.๐๐ บาท (สองร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง   
คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๕. โคมไฟ Spot Light แบบเหลี่ยม ๑๒V. ๕๕W. จ านวน ๒๐ ชุด ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นเก๎าพันบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๖. โช๎คอัพหลังWave๑๒๕R (๒ อัน/กลํอง) จ านวน ๕ กลํอง/box ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองพันสองร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๗. ตลับลูกปืน เบอร์ ๖๒๐๕ จ านวน ๘ ตลับ/cartridge ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิม
และภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๘. ตลับลูกปืน ๖๓๐๑ จ านวน ๒๐ ตลับ/cartridge ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํ
วัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 



 ๙. ทํอไอเสียรถแทรกเตอร์New holland รุํน AT๖๖๑๐ จ านวน ๑ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ เชียงใหมํ  
สุริวงศ์กลการ (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห๎าร๎อย
บาทเก๎าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๐. น้ ากลั่นแบตเตอรี่ ๗๕๐ ml (๑๒ ขวด/ลัง) จ านวน ๑๒ ลัง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร๎อย
สี่สิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๑. น้ ายาล็อคเกลียว (แรงยึดปานกลาง) ๕๐ml. จ านวน ๒ หลอด/tube ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ       
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท 
(หกร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๒. ใบเลื่อยตัดเหล็ก เบอร์ ๑๘ จ านวน ๒๐ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์
เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร๎อยบาทถ๎วน)   
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๓. เบาะนั่งรถจยย. Wave๑๒๕R จ านวน ๑๖ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํ
วัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๔. เบาะนั่งรถจยย. Wave๑๒๕i จ านวน ๘ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํ
วัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๕. เบาะนั่งรถจยย. Wave๑๑๐i จ านวน ๘ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํ
วัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๖. ปรีแอมป์-ไมล์รถยนต์ ๑๒ V. จ านวน ๒ ชุด ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์
เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห๎าพันหกร๎อยบาทถ๎วน)     
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๗. ผ๎าดิสเบรก HONDA Wave ๑๒๕ i จ านวน ๒๐ ชุด ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด     
สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร๎อย
หกสิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๘. ผ๎าดรัมเบรก HONDA Wave ๑๒๕ R (๒ อัน/ชุด) จ านวน ๔๐ ชุด ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ         
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๑๙. ยางในรถจักรยานยนต์ เบอร์ ๒.๒๕-๑๗ (ล๎อหน๎า) จ านวน ๘๐ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ         
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร๎อยบาท
ถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 



 ๒๐. ยางในรถจักรยานยนต์ เบอร์ ๒.๕๐-๑๗ (ล๎อหลัง) จ านวน ๑๐๐ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ       
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก๎าพันบาทถ๎วน) รวม
ภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๑. ยางนอกรถจักรยานยนต์ เบอร์ ๒.๒๕-๑๗ (ยางหน๎า) จ านวน ๓๐ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ      
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร๎อยบาท
ถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๒. ยางนอกรถจักรยานยนต์ เบอร์ ๒.๕๐-๑๗ (ล๎อหลัง) จ านวน ๘๐ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ      
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสอง
ร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๓. ยางนอกรถจักรยานยนต์ ๘๐/๙๐-๑๗ จ านวน ๕๐ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)      
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๔. ยางในรถบรรทุก ๙.๐๐-๒๐ จ านวน ๑ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์
เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)             
รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
  ๒๕. สายพานหน๎าเครื่อง ขนาด ๘PK ๒๒๐๐ จ านวน ๑ เส๎น ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ เชียงใหมํสุริวงศ์กล
การ (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๕.๖๐ บาท (สองพันสองร๎อยยี่สิบห๎าบาทหกสิบ
สตางค์) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๖. สเปรย์ท าความสะอาดเบรก ขนาด ๕๐๐ml. จ านวน ๑๒ กระป๋อง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎าง
หุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท    
(สี่พันแปดร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๗. สเปรย์กันรั่วซึม ขนาด ๕๐๐ -๗๐๐ ml. จ านวน ๒๔ กระป๋อง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๒๐.๐๐ บาท (เก๎าพัน
หนึ่งร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๒๘. หลอดไฟเบรก+ไฟท๎าย (๒ ไส๎) ๑๒V. (๑๐ หลอด/กลํอง) จ านวน ๔ กลํอง/box ผู๎ได๎รับการคัดเลือก 
ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก ,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
 ๒๙. หัวเทียนเครื่องยนต์เล็ก (เกลียวสั้น) ๒T จ านวน ๒๐ อัน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร๎อย
บาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓๐. หลอดไฟ สปอตไลท์ (H๓) ๑๒ V ๕๕W จ านวน ๑๐๐ หลอด/tube ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ        
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 



 ๓๑. น้ ามันเครื่องเบนซิน ๔ จังหวะ HONDA (๑ ลิตร ) จ านวน ๑๒๐ กระป๋อง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เชียงใหมํวัฒนาออโตไบค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร๎อย
บาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓๒. น้ ามันเครื่องเบนซิน ๔ จังหวะ HONDA (กป./๐.๘ ลิตร) หัวฉีด จ านวน ๑๒๐ กระป๋อง ผู๎ได๎รับการ
คัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร๎อยบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓๓. น้ ามันไฮดรอลิค เบอร์ ๔๖ (๑ ถัง= ๑๘ ลิตร) จ านวน ๖ ถัง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 
สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห๎าร๎อย
บาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓๔. น้ ามันออโต๎ลูป ๒ T (กระป๋อง/๐.๕ ลิตร) จ านวน ๓๖ กระป๋อง ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ ห๎างหุ๎นสํวน
จ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๔๐.๐๐ บาท (สองพัน
สามร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
 ๓๕. แผํนอะคริลิค(สีใส) ขนาด ๑๓๐x๓๑๐ cm. หนา ๓ mm. จ านวน ๖ แผํน ผู๎ได๎รับการคัดเลือก ได๎แกํ 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สายเหนือคาร์เซอร์วิส (ขายสํง ,ขายปลีก,ให๎บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

       ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    
  
 
       (นางสาวฐิติรัตน์ ต๏ะวันวงค์) 
      รองผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
            และผู๎อ านวยการส านักงานเชียงใหมํไนท์ซาฟารี 
        ปฏิบัติการแทนผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 


