
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง

๑ จ้างผลิตจิก๊ซอวภ์าพการ์ตูนของกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านซี เอ็ม กราฟฟกิ กรุ๊ป ๕๖,๐๐๐.๐๐ ร้านซี เอ็ม กราฟฟกิ กรุ๊ป ๕๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๕ ลว.๒ มกราคม ๖๒

๒ จ้างผลิตหมวกแก๊ปเสือปัก ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๖ ลว.๒ มกราคม ๖๒

๓ จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพื้นที่การจัดอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาชั้นพื้นฐาน (O - NET)

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๒,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๓ ลว.๒ มกราคม ๖๒

๔ จัดซ้ือวสัดุกัน้พื้นที่ ๘,๔๐๐.๐๐ ๘,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ ๗,๔๑๐.๐๐ หจก.แพรถนอมโลหะกิจ ๗,๔๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๔ ลว.๓ มกราคม ๖๒

๕ จ้างซ่อมตู้แช่เย็นและแช่เข็ง ๗๔,๒๐๐.๐๐ ๗๓,๐๙๑.๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั แปดร้ิว เคร่ืองเย็น 
เชียงใหม่ (1994) จ ากัด

๗๓,๐๙๑.๗๐ บริษทั แปดร้ิว เคร่ืองเย็น 
เชียงใหม่ (1994) จ ากัด

๗๓,๐๙๑.๗๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๕ ลว.๓ มกราคม ๖๒

๖ จ้างผลิตหมวกแก๊ปลายปักหัวสัตว์ ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๗ ลว.๓ มกราคม ๖๒

๗ จ้างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๖๑,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วสิ (2014)

๕๙,๗๑๖.๗๐ หจก.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ (2014)

๕๙,๗๑๖.๗๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๐๔ ลว.๓ มกราคม ๖๒

๘ ซ้ือกระดาษความร้อน,กระดาษเช็ดปาก ๕๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์
บ. เชียงใหม่ แจนิโทเรียล

๓๐,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐

บ. เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์
บ. เชียงใหม่ แจนิโทเรียล

๓๐,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๔๘ ลว.๗ มกราคม ๖๒
PO๕๘/๐๐๔๙ ลว.๗ มกราคม ๖๒

๙ ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๐๔ ลว.๘ มกราคม ๖๒

๑๐ ซ้ือเคร่ืองด่ืมและน้ าผลไม้ คร้ังท่ี ๑/๖๒ ๗๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

๗๙,๕๐๐.๐๐ บริษทั ล่ าสูง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

๗๙,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๐ ลว.๙ มกราคม ๖๒

๑๑ (เช่าซ้ือเวบ็ไซต์ (Domain name),พื้นที่เก็บข้อมูลเวบ็ไซต์ 
(Web Hosting) และระบบรักษาความปลอดภยัในการส่ือสาร

หรือส่งข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเวบ็ไซต์)

๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั  แซด แอคซิส จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

๒๒,๔๗๐.๐๐ บริษทั  แซด แอคซิส จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

๒๒,๔๗๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๗๐/๐๐๐๒ ลว.๑๑ มกราคม ๖๒

๑๒ จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพื้นที่การจัดงาน
การจัดประชุมวชิาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๑๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๖ ลว.๑๑ มกราคม ๖๒

๑๓ ซ้ือเส้ือยืดลายสัตว์ ๙๘,๖๐๐.๐๐ ๙๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนลินอร เรืองกระบี่วทิย์ ๙๘,๖๐๐.๐๐ นางนลินอร เรืองกระบี่วทิย์ ๙๘,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๐๔ ลว.๑๔ มกราคม ๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๑๔ จ้างย้ายกล้องวงจรปิดพร้อมเชื่อมระบบ คอกกักส่วนแสดงสัตว์
 Night Predator

๑๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ช่างนันท์ เซอร์วสิ
ร้านต่อคมวศิวกรรม

บริษทั ทีเอ็นเอส เน็ทเวร์ิค โซลูชั่น

 จ ากัด

๑๐,๔๐๐.๐๐
๑๔,๙๘๐.๐๐

๒๑,๔๐๐.๐๐

หจก.ช่างนันท์ เซอร์วสิ ๑๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๐๕ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๑๕ ซ้ือเคร่ืองด่ืมเบียร์ลีโอ คร้ังท่ี ๑/๖๒ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั สิงห์พฒันาเชียงใหม่ จ ากัด ๗๔,๔๐๐.๐๐ บริษทั สิงห์พฒันาเชียงใหม่ จ ากัด ๗๔,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๔ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๑๖ ซ้ือน้ าแร่ธรรมชาติมิเนเร่ คร้ังที่ ๒/๖๒ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ไอ เอ็น ดิสทริบิวเตอร์ 
จ ากัด

๓๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั เค ไอ เอ็น ดิสทริบิวเตอร์
 จ ากัด

๓๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๓ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๑๗ ซ้ือนมเปร้ียวยาคูลท์ คร้ังท่ี ๒/๖๒ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ระมิงค์มาเก็ตต้ิง (2001) 
จ ากัด

๗,๐๐๐.๐๐ บริษทั ระมิงค์มาเก็ตต้ิง (2001) 
จ ากัด

๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๒ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๑๘ ซ้ือเมล็ดกาแฟ คร้ังที่ ๒/๖๒ ๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ เทโวขัติ ๒๒,๕๐๐.๐๐ นายสุวรรณ เทโวขัติ ๒๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๑ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๑๙ จ้างท าแผ่นพบัเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภาษาจีน ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด
บริษทั สุเทพการพมิพ ์แอนด์ 

มีเดีย จ ากัด

๗๖,๓๙๘.๐๐
๗๗,๐๔๐.๐๐

บริษทั ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากัด ๗๖,๓๙๘.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๒๙ ลว.๑๖ มกราคม ๖๒

๒๐ ซ้ือเบเกอร่ี , ขนมขบเค้ียว คร้ังท่ี ๔/๖๒ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั แคนแมค เทรดด้ิง จ ากัด ๔๐,๐๐๐.๐๐ บริษทั แคนแมค เทรดด้ิง จ ากัด ๔๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๕ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๑ ซ้ือน้ าแข็ง คร้ังที่ ๔/๖๒ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางศรีวยั ทองปัน ๑๔,๐๐๐.๐๐ นางศรีวยั ทองปัน ๑๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๖ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๒ ซ้ือโออิชิ  คร้ังที่ ๒/๖๒ ๕๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ บริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๗ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๓ ซ้ือเบียร์ช้าง คร้ังที่ ๒/๖๒ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ป้อมคลัง จ ากัด ส านักงาน
ใหญ่

๗๓,๒๐๐.๐๐ บริษทั ป้อมคลัง จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

๗๓,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๘ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๔ จ้างลงโฆษณาประชาสัมพนัธบ์นสายการบินในประเทศ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั นาวทราเวลเอเชีย จ ากัด ๓๗,๔๕๐.๐๐ บริษทั นาวทราเวลเอเชีย จ ากัด ๓๗,๔๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๓๐ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๕ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏบิัติงานบัญชีจัดเก็บเอกสาร
 เพิ่มเติม

๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวโสรยา ขวานทอง ๑๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวโสรยา ขวานทอง ๑๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๓/๐๐๑๔ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๖ ซ้ือวสัดุส านักงาน ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด
บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)

๒,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐

บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ 
จ ากัด

๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๗/๐๐๘๔ ลว.๑๘ มกราคม ๖๒

๒๗ จ้างซ่อม,เปล่ียนอะไหล่รถ JCB ทะเบียน ตค-๖๖๘ ชม. ๘๐,๙๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เจ เซอร์วสิ เจซีบี 
(ส านักงานใหญ)่

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๘๐,๙๓๔.๘๐

๘๒,๒๒๙.๕๐

๘๑,๖๘๕.๐๐

หจก.เอ็น เจ เซอร์วสิ เจซีบี 
(ส านักงานใหญ)่

๘๐,๙๓๔.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๓,๐๐๐๔ ลว.๒๒ มกราคม ๖๒

๒๘ ซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๓/๖๒ ๙๗,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั เวยีงเจ็ดริน จ ากัด ๙๖,๔๒๑.๗๕ บริษทั เวยีงเจ็ดริน จ ากัด ๙๖,๔๒๑.๗๕ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๑ ลว.๒๒ มกราคม ๖๒



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๒๙ ซ้ือหมวกสัตวห์ูกระดิกได้ ๙๗,๔๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พ.ีเค. โป
รเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๙๗,๔๗๕.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม พ.ีเค. 
โปรเฟสชันแนลเทรดด้ิง

๙๗,๔๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๐ ลว.๒๒ มกราคม ๖๒

๓๐ ซ้ืออาหารสด,อาหารกึง่ส าเร็จรูป คร้ังที่ ๕/๖๒ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษทั อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๕๙ ลว.๒๒ มกราคม ๖๒

๓๑ จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในพื้นที่การจัดงาน
ระยะเวลาการจ้างในวนัที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๓๓,๖๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๓๓,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๒๗ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒

๓๒ ซ้ือเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูปพร้อมด่ืม ๑๐๐% ๖๙,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ถัง เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

๖๔,๘๐๐.๐๐ บริษทั ถัง เชียงใหม่ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

๖๔,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๔ ลว.๒๙ มกราคม ๖๒

๓๓ ซ้ือผลิตภณัฑ์โฟร์โมสต์พาสเจอร์ไรส์ คร้ังที่ ๑/๖๒ ๑๗,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์โมสต์ สารภี ๑๗,๒๕๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์โมสต์ 
สารภี

๑๗,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๓ ลว.๒๙ มกราคม ๖๒

๓๔ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี คร้ังที่ ๒/๖๒ ๔๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ าใจใจจริง จ ากัด ๔๗,๐๐๐.๐๐ บริษทั น้ าใจใจจริง จ ากัด ๔๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๒ ลว.๒๙ มกราคม ๖๒

๓๕ จ้างเปล่ียนและติดต้ังกระจกบังลมหลังของหางพว่งประจ ารถ
พว่งเสือขาว ๓๖

๑๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ
หจก. สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๓,๔๐๐.๐๐

หจก. เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ ๑๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๐๕ ลว.๒๙ มกราคม ๖๒

๓๖ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏบิัติงานบัญชี ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ เฉพาะเจาะจง นางสาวธดิาพร  แววสวา่งรัตน์ ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ นางสาวธดิาพร  แววสวา่งรัตน์ ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS๓๘/๒๕๖๒ ลว.๑๕ มกราคม ๖๒

๓๗ ซ้ือเคร่ืองพน่ยุงและแมลงขนาดเล็ก ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั อ าไพการเกษตร จ ากัด ๑๔,๐๐๐.๐๐ บริษทั อ าไพการเกษตร จ ากัด ๑๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๑๒ ลว.๗ มกราคม ๖๒

๓๘ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงส่วนแสดงภายในโซน
ซาวนัน่า จ านวน ๕ รายการ

๘๔,๗๐๐.๐๐ ๗๙,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ
บริษทั เชียงใหม่สุขสวสัด์ิ จ ากัด

ไม้ยูคาไผ่งาม

๓,๗๔๐๐.๐๐
๕๔,๔๑๙.๑๓

๑๙,๐๐๐.๐๐

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ
บริษทั เชียงใหม่สุขสวสัด์ิ จ ากัด

ไม้ยูคาไผ่งาม

๓,๗๔๐๐.๐๐
๕๔,๔๑๙.๑๓

๑๙,๐๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๑๓ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒
PO๓๓/๐๐๑๔ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒

PO๓๓/๐๐๑๕ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒

๓๙ จ้างซ่อมเคร่ืองอ่านฟล์ิมเอ็กซเรย์ จ านวน ๑ เคร่ือง ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

๖๔,๒๐๐.๐๐ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๖๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๐๓ ลว.๘ มกราคม ๖๒

๔๐ ซ้ือออกซิเจน ๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๕๙๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๑,๕๙๔.๓๐ หจก.เชียงใหม่ก๊าซและอุปกรณ์ ๑,๕๙๔.๓๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๐๔ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒

๔๑ ซ้ือก๊าซหุงต้ม ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแม่เหียะ แก๊ส เซ็นเตอร์ ๑๐,๖๔๐.๐๐ ร้านแม่เหียะ แก๊ส เซ็นเตอร์ ๑๐,๖๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๑/๐๐๐๕ ลว.๒๓ มกราคม ๖๒

๔๒ ซ้ืออาหารสัตวส์ าหรับจัดท า Feeding ระหวา่งวนัที่ ๑-๒๘ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒

๘๒,๔๖๐.๐๐ ๘๒,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๘๒,๔๖๐.๐๐ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหาร
สัตว์

๘๒,๔๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๐๖๕ ลว.๓๑ มกราคม ๖๒

๔๓ จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏบิัติงานบัญชี ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ เฉพาะเจาะจง นางสาวธดิาพร  แววสวา่งรัตน์ ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ นางสาวธดิาพร  แววสวา่งรัตน์ ๑๐๖,๔๕๑.๖๘ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PDA๓๘/๒๕๖๒ ลว.๑๕ มกราคม ๖๒


