
แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

๑

โครงการก๋ินข้าวแลงล านักต้ี

เจียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ขันโตก

 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

กิจกรรมกินข้าวแลง แอ่วข่วงของดี ป๋ีใหม่

เมือง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑ โครงการ เฉพาะเจาะจง ๕ เม.ย. ๖๒ ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๔๖๗,๐๐๐ /

กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับกินรี

ทอง คร้ังท่ี ๑๒ ปี ๒๕๖๒ 

ครุภัณฑ์

รถเข็นมือจับสองข้างมีคอกล้อม




๑ คัน




เฉพาะเจาะจง




๑ ก.ค. ๖๒




๓๐ ก.ค.๖๒




๑๕,๐๐๐ /

กิจกรรมปรุบปรุงรถลากพ่วง เพ่ือ

ผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ จ านวน ๒ คัน
๑ โครงการ /

กิจกรรมปรับปรุง Children World ๑ โครงการ /

ก่อสร้างกรงขยายพันธ์ุเสือปลา ๑ งาน /

ปรับปรุงส่วนแสดง แบท เอียร์ ฟอกซ์ ๑ งาน /

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

๒ โครงการพัฒนาศูนย์

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ธรรมชาติและสัตว์ป่า

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือสร้างสวัสดิภาพสัตว์ 

(Animal Welfare)

๓



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในห้อง

โถงกลาง อาคารลานนาวิลเลจ
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๑๑ ก.ค. ๖๒ ๕ ก.ย. ๖๒ ๔๗๐,๗๕๕.๗๒ /

ปรับปรุงห้องน้ าบริการนักท่องเท่ียว

บริเวณอาคารลานนา,อาคาร 

Foodcourt,ห้องประชุมวารีกุญชร,

อาคารไนท์พรีเดเตอร์

๑ งาน /

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

และชุดตู้ควบคุมพร้อมวางท่อร้อย

สายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส 

ให้กับโรงสูบน้ าของส านักงานเชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี

๑ งาน /

ระบบพ่นหมอกไอน้ า ของส านักงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๒ ก.ค.๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๔๒๕,๐๐๐ /

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าท่ี ๑ ๑ งาน /

ดูดตะกอนเลนของสระเก็บน้ า Swan Lake ๑ งาน /

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การให้บริการสู่

มาตรฐานสากล (World 

Class Destination)

๔



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

๕ โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ส านักงานเดิม (บริเวณช้ันใต้

ดินอาคารลานนา)

ปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานเดิม (บริเวณช้ัน

ใต้ดินอาคารลานนา)
๑ งาน /

จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบ

เครือข่าย fierwall
๑ งาน e-bidding /

จัดซ้ือระบบประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล

 แบบเสมือน (Virtual Machine) ส าหรับ

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑ งาน e-bidding /

เช่าระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ใน

ระบบคลาวด์แพลทฟอร์ม email
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๓๐ ก.ย.๖๒ ๔๘๖,๐๐๐ /

จัดหาโปรแกรมการบริหารควบคุม

ทะเบียนครุภัณฑ์ Inventory
๑ งาน เฉพาะเจาะจง /

ติดต้ังสายสัญญาณใยแก้วน าแสง Fiber 

optic
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๓๐ ก.ย.๖๒ ๒๙๕,๘๓๓.๖๐ /

เปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ UPS 

เคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๒๕ ก.ย.๖๒ ๘๕,๐๐๐ /

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศประจ าส านักงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๖



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

๖

โครงการปรับปรุงระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ภายในส านักงาน

ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ภายในส านักงาน
๑ งาน เฉพาะเจาะจง ๓๐ ก.ย.๖๒ ๔๗๘,๘๒๕ /

๗
โครงการปรับปรุงระบบน้ าพุ

ดนตรี
ปรับปรุงระบบน้ าพุดนตรี ๑ งาน  /

๘
โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการส านักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องศ์การ

มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.๒๕๖๒

จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจผู้รับบริการของส านักงานพัฒนาพิง

คนครฯ
๑ โครงการ /

๙ โครงการส ารวจสถานภาพของ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องศ์การมหาชน) เพ่ิอการ

วางแผนและการพัฒนา

จ้างท่ีปรึกษาศึกษาสถานภาพของ

เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน

พัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน) เพ่ือใช้

ในการวางแผนและพัฒนา
๑ โครงการ เฉพาะเจาะจง ๔ เม.ย. ๖๒ ๕๐๐,๐๐๐ /



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ น้ิว  ๖ ตัว เฉพาะเจาะจง ๑๒ พ.ย. ๖๑ ๑๕ พ.ย. ๖๑ ๑๗,๙๔๐.๐๐ /

ไมโครโฟนพร้อมสายไมค์ ๑๐ ตัว เฉพาะเจาะจง ๑๕ พ.ย. ๖๑ ๒๖ พ.ย. ๖๑ ๒๖,๗๕๐.๐๐ /

เสาก้ันทางเดินเชือกแขวน-เสาเคลือบทอง ๑๐ ชุด เฉพาะเจาะจง ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ๒๔,๙๖๓.๓๑ /

เคร่ืองเล่น DVD VCD CD  ๒ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๙,๔๐๐ /

ชุดตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตัวเอง  ๑ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ๑,๑๙๐ /

เต็นท์นอน ๓ คน  ๑๐ หลัง เฉพาะเจาะจง ๒๖ พ.ย. ๖๑ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๑๗,๙๙๐.๐๐ /

เต็นท์นอน ๕ คน  ๑๐ หลัง เฉพาะเจาะจง ๒๖ พ.ย. ๖๑ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๓๖,๙๐๐.๐๐ /

กระติกน้ าร้อน  ๓ ตัว เฉพาะเจาะจง ๒๑ พ.ย. ๖๑ ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๔,๒๙๐.๐๐ /

เคร่ืองรีดผ้าไอน้ า  ๒ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๓๐ พ.ย. ๖๑ ๓ ธ.ค. ๖๑ ๗,๑๘๐.๐๐ /

พัดลมอุตสาหกรรม ๒๔ น้ิว โครงเหล่ียม,

 มีล้อ
๑ ตัว เฉพาะเจาะจง ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๓,๘๒๕.๐๐ /

โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ  ๒ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ๑,๖๐๕.๐๐ /

ชุดไมค์ส าหรับติดกล้อง  ๒ ตัว เฉพาะเจาะจง ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ๕,๗๘๐.๐๐ /

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ขนาด 2TB
 ๒ ตัว เฉพาะเจาะจง ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ๔,๓๘๐.๐๐ /

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของ

สพค. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

๑๐



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

ตู้เอกสารบานเปิด 2 ช้ัน ๒ ตู้ เฉพาะเจาะจง ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ๖,๖๒๐.๐๐ /

เคร่ืองตัดหญ้า  ๕ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๒๓ พค. ๖๒ ๔๒,๕๐๐.๐๐ /

เคร่ืองช่ังดิจิตอล ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง  ๑ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  ๑๘ เม.ย. ๖๒ ๒ ส.ค. ๖๒ ๔๖,๗๒๘.๙๗ /

แทงค์น้ าสแตนเลสน

- ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
๒๐ แทงค์ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ส.ค. ๖๒ ๒ ก.ย. ๖๒ ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ /

ป๊ัมน้ า อัตโนมัติ

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ W
๑๐ ตัว เฉพาะเจาะจง ๑๕ ส.ค. ๖๒ ๒ ก.ย. ๖๒ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ /

ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์  ๓ ตัว เฉพาะเจาะจง ๑๕ ส.ค. ๖๒ ๒ ก.ย. ๖๒ ๒๐,๔๐๐.๐๐ /

เคร่ืองอ่านไมโครชิพ ๒ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๒๙ เม.ย. ๖๒ ๓๒,๑๐๐.๐๐ /

เคร่ืองสร้างความเย็น (Air cooler) ๒ เคร่ือง เฉพาะเจาะจง ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑๒ ก.ค. ๖๒ ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ /

วิทยุส่ือสาร

- ก าลังส่งไม่ต่ ากว่า ๕ วัตต์
๗ ตัว เฉพาะเจาะจง ๒๔ พ.ค. ๖๒ ๔ มิ.ย. ๖๒ ๓๘,๙๔๘.๐๐ /

ไมค์ลอย  ๒ ตัว เฉพาะเจาะจง ๑๘ เม.ย. ๖๒ ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๒๙,๗๐๐.๐๐ /

เคร่ืองซักผ้าก่ึงอัตโนมัติฝาบน แบบ ๒ ถัง

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ กก.
๒ เคร่ือง ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๒๙ เม.ย. ๖๒ ๒๓,๐๐๐.๐๐ /

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของ

สพค. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

๑๐



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

ตู้แซ่เย็น แบบบานกระจก 2 ประตู

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗  คิว
๑ ตู้ ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๒ พ.ค. ๖๒ ๒๔,๖๐๐.๐๐ /

รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับน่ัง-นอน ๑ คัน ๙ เม.ย. ๖๒ ๒๕ เม.ย. ๖๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ /

เก้าอ้ีไม้ขาอัลลอยด์  ๑๐ ตัว ๑๘ เม.ย. ๖๒ ๒๓ พ.ค. ๖๒ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ /

Submersible pump

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า
๒ ตัว ๒๗ ก.ย. ๖๒ ๓ ต.ค. ๖๒ ๙๓,๒๐๐.๐๐ /

ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า
๖ ตัว ๒๗ ก.ย. ๖๒ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ๖๕๑,๖๓๐.๐๐ /

สว่านไร้สาย ๑ ตัว ๔ มิ.ย. ๖๒ ๑๑ มิ.ย. ๖๒ ๖๕,๐๐๐.๐๐ /

เคร่ืองปรับอากาศ

- ขนาด ๑๘๐๐๐ บีท่ียู พร้อมติดต้ัง
๑ เคร่ือง ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ๒๖,๐๐๐.๐๐ /

ชุดไมค์ประชุมก้านยาว ๑ ตัว ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ๒๓๒,๓๘๖.๐๘ /

เคร่ืองปรับอากาศ

- ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียูพร้อมติดต้ัง
๒ เคร่ือง ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ๖๒,๐๐๐.๐๐ /

ตลับม้วนเก็บสายลมอัตโนมัติ ๒ ตัว ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๕ ส.ค. ๖๒ ๘,๐๐๐.๐๐ /

ชุดเสาสัญญาณไฟกระพริบเตือนแบบใช้

พลังงานแสงอาทิตย์
๔ ชุด ๑๐ ก.ค. ๖๒ ๘ ส.ค. ๖๒ ๘๗,๒๐๐.๐๐ /

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของ

สพค. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

๑๐



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)

จัดหาโดย ใช้

วิธี

ประกาศ สอบ

ราคา ราคา 

ประกวดราคา 

(วันเดือนปี)

ลงนามใน 

สัญญา

(วันเดือนปี)

การส่งมอบ 

(วันเดือนปี)

เงินงบประมาณ

 (บาท)

เงินนอก 

งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 

(บาท)

หมายเหตุ

ไม่เป็นไป

ตามแผน 

(/)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๖๒.....

หน่วยงาน.....ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องศ์การมหาชน).....กรม/จังหวัด.....เชียงใหม่.....กระทรวง.....ส านักนายกรัฐมนตรี.....

ล าดับท่ี

รายละเอียดรายการ ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

เป็นไป

ตามแผน 

(/)

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

- หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB
๑ เคร่ือง ๑๓ มิ.ย. ๖๒ ๑๕ มิ.ย. ๖๒ ๓๓,๙๐๐.๐๐ /

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

- หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
๑ เคร่ือง ๑๓ มิ.ย. ๖๒ ๑๕ มิ.ย. ๖๒ ๑๔,๙๙๐.๐๐ /

รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ cc
๑ คัน ๑๐ พ.ค. ๖๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒ ๖๒,๖๗๕.๐๐ /

กล้องถ่ายภาพ คุณภาพสูง พร้อมเลนส์

- กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง แบบ DSLR
๑ ชุด ๑๓ ส.ค. ๖๒ ๒๗ ส.ค. ๖๒ ๘๐,๐๐๐.๐๐ /

เคร่ืองพิมพ์เช็ค ๑ เคร่ือง ๒๐ มี.ค. ๖๒ ๒๖ มี.ค. ๖๒ ๒๘,๕๐๐.๐๐ /

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ัน ๑ เคร่ือง ๒๐ มี.ค. ๖๒ ๓ เม.ย. ๖๒ ๑๗,๐๐๐.๐๐ /

เคร่ืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer 

แบบแคร่ส้ัน
๒ เคร่ือง ๒๘ มี.ค. ๖๒ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ๒๐,๐๐๐.๐๐ /

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 

ขาวด า แบบ

Network ส าหรับการะดาษขนาด A๓

๑ เคร่ือง /

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของ

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องค์การมหาชน)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของ

สพค. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

๑๐

๑๑


