
NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

๑
รายงานขอความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุเป็นกรณี
เรํงดํวน (งานจา๎งซํอมอปุกรณ์แรงสูง จ านวนเงิน 
37,599.80 บาท)

กรณีเรํงดํวน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดาต๎า คอนโทรล ซัพพลาย ๓๗,๕๙๙.๘๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดาต๎า คอนโทรล ซัพพลาย ๓๗,๕๙๙.๘๐ สพค. 101.3.1/0110 ลว. 30 ธันวาคม 2564

๒ จา๎งซํอมสายสัญญาณเส๎นใยแกว๎น าแสง (Fiber optic) ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๖๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดีเวิร์ค แอคเซส ๒๔,๖๖๔.๐๐  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ดีเวิร์ค แอคเซส ๒๔,๖๖๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 029/2565 ลว. 4 มกราคม 65
๓ ซ้ือครุภัณฑ์ต  ากวําเกณฑ์ (เครื องท าลายเอกสาร) ๙,๐๐๐.๐๐ ๘,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั ๘,๗๙๐.๐๐ บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั ๘,๗๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 030/2565 ลว. 4 มกราคม 65

๔ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ใชใ๎นงานโภชนาการ จ านวน 7 รายการ ๘๑,๘๐๐.๐๐ ๗๘,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

78,800.00
80,790.00

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์
บริษัท อ าไพการเกษตร จ ากดั

46,550.00
32,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0068/2565 ลว. 4 มกราคม 65
POC 0069/2565 ลว. 4 มกราคม 65

๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๓,๑๔๑.๐๐ ๒๖,๓๙๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช

30,000.00
31,811.00

บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช

15,640.00
10,751.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0070/2565 ลว. 4 มกราคม 65
POC 0071/2565 ลว. 4 มกราคม 65

๖
ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถมอเตอร์ไซค์สามล๎อบรรทุก 
(เอนกประสงค์) จ านวน 1 คัน

๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลานทองเชยีงใหม่ ๙๒,๕๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลานทองเชยีงใหม่ ๙๒,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 148/2565 ลว. 6 มกราคม 65

๗
ซ้ือวัสดุส านักงานของส านักบริหารงานกลาง จ านวน 
36 รายการ

๓๐๒,๖๐๐.๐๐ ๒๗๘,๗๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช
บริษัท ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั
บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ไอ สแตมป์ เฮ๎าส์

243,690.00
208,850.00
290,397.67

24,804.00
955.00

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช
บริษัท ชิชาง คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษัท ออฟฟศิเมท (ไทย) จ ากดั
บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
ไอ สแตมป์ เฮ๎าส์

88,340.00
149,150.00

24,389.80
15,660.00

955.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POP 031/2565 ลว. 6 มกราคม 65
POP 032/2565 ลว. 6 มกราคม 65
POP 033/2565 ลว. 6 มกราคม 65
POP 034/2565 ลว. 6 มกราคม 65
POP 035/2565 ลว. 6 มกราคม 65

๘
ซ้ือครุภัณฑ์ (อปุกรณ์ส านักงาน) และครุภัณฑ์ต  ากวํา
เกณฑ์ จ านวน 5 รายการ

๑๐๙,๖๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๙๔,๗๐๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๙๔,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0072/2565 ลว. 7 มกราคม 65

๙ จา้งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ ากดั ๑๙,๒๖๐.๐๐ บริษัท กบิไทย จ ากดั ๑๙,๒๖๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0073/2565 ลว. 7 มกราคม 65

๑๐
จา๎งซํอมแซมท าระบบกนัซึม ถงัเกบ็น้ า คสล. ขนาด 
50 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั

๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๗๔๒.๖๗ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๓๕,๑๘๖.๒๘
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๓๕,๑๘๖.๒๘ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0074/2565 ลว. 13 มกราคม 65

๑๑
รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติสั งจา๎งซํอมแซม
ท าระบบกนัซึม ถงัเกบ็น้ า คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. 
จ านวน 2 ถงั

๘๒,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๑๓๐.๖๗ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๗๗,๙๙๑.๕๑
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๗๗,๙๙๑.๕๑ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0075/2565 ลว. 13 มกราคม 65

๑๒ ซ้ือน้ าดื มตราไนท์ซาฟารี ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๑๗,๘๐๐.๐๐ บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๑๗,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0076/2565 ลว. 13 มกราคม 65
๑๓ จา๎งท าตรายาง จ านวน 6 รายการ ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร๎าน ไอ สแตมป์ เฮ๎าส์ ๑,๑๑๐.๐๐ ร๎าน ไอ สแตมป์ เฮ๎าส์ ๑,๑๑๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0077/2565 ลว. 13 มกราคม 65

๑๔ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟา้ ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํธีระพานิช เอน็จิ
เนียริ ง

๒๗๗,๐๐๐.๐๐
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํธีระพานิช เอน็จิ
เนียริ ง

๒๗๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0078/2565 ลว. 13 มกราคม 65

๑๕ ซ้ือไม๎ดอกไม๎ประดับ ๒๓๕,๒๔๐.๐๐ ๒๑๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํปิงการ์เด๎น ๒๑๗,๒๐๐.๐๐ ร๎านแมํปิงการ์เด๎น ๒๑๗,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0079/2565 ลว. 13 มกราคม 65
๑๖ ซ้ือนมส าหรับเล้ียงลูกสัตว์ จ านวน 1 รายการ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๓๕๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ชมจนัทร์ พาณิชย์ ๑๔,๓๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0080/2565 ลว. 13 มกราคม 65

๑๗ จา๎งเหมาพฒันาและปรับปรุงเว็บไซต์ ส านักงาน
เชยีงใหมํไนท์ซาฟารี

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โมมี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท โมมี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด PDA 45/2565 ลว. ลว. 13 มกราคม 65

๑๘
จา๎งเหมาบริการตรวจสภาพและบ ารุงรักษา (เครื องสูบ
น้ า) เครื องยนต์ IVECO CURSOR 13 6 สูบ

๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๘๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ฟาร์เทค เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เซอร์วิส

๙๔,๘๐๒.๐๐
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ฟาร์เทค เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เซอร์วิส

๙๔,๘๐๒.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 149/2565 ลว. 14 มกราคม 65

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มกราคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มกราคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๑๙ จา๎งเหมาเพื อชวํยปฎิบัติงานรับจอง ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัรดา กบิลสิงห์ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ นางสาวกญัรดา กบิลสิงห์ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 150/2565 ลว. 14 มกราคม 65

๒๐
ซ้ือครุภัณฑ์อปุกรณ์ส านักงาน อานม๎าเวสเทิร์น 
(คาวบอย) จ านวน 2 ชดุ

๕๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิดา วัฒนเสวี ๔๙,๐๐๐.๐๐ นางสาวธนิดา วัฒนเสวี ๔๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0081/2565 ลว. 17 มกราคม 65

๒๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ฝ่ายการตลาด ๓๒,๘๑๘.๐๐ ๒๖,๖๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
บริษัท เพื อนเรียนสเตชั นเนอรีเชยีงใหมํ จ ากดั
บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช

22,098.50
29,706.00

5,000.00
25,266.00

บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
บริษัท เพื อนเรียนสเตชั นเนอรีเชยีงใหมํ จ ากดั
บริษัท เดํนชยัเทค จ ากดั
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เชยีงใหมํมานะพานิช

10,549.00
5,223.00
5,000.00
5,874.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POC 0082/2565 ลว. 18 มกราคม 65
POC 0083/2565 ลว. 18 มกราคม 65
POC 0084/2565 ลว. 18 มกราคม 65
POC 0085/2565 ลว. 18 มกราคม 65

๒๒ จา๎งเหมาบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียฮิปโปโปเตมัส ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๙,๙๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๑๙๙,๙๘๓.๐๐
บริษัท ร  ารวย วิศวกรรม แอนด์ ทรีท 
เซอร์วิส จ ากดั

๑๙๙,๙๘๓.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 151/2565 ลว. 18 มกราคม 65

๒๓
จา๎งด าเนินงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ Bootst Post 
ระบบของ Facebook Instagram และ TikTok ของ
หนํวยงาน

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๖,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สร๎างเสกสรร จ ากดั ๔๙๖,๕๒๐.๐๐ บริษัท สร๎างเสกสรร จ ากดั ๔๙๖,๕๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด PDA 46/2565 ลว. ลว. 20 มกราคม 65

๒๔
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานเล้ียงสัตว์ ฝ่ายบริหาร
จดัการสัตว์

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายโชคชยั ไพรเจริญกจิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ นายโชคชยั ไพรเจริญกจิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 152/2565 ลว. 24 มกราคม 65

๒๕
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๏สโซฮอล์ 
95

๒๐๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘๘,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหมํออยล์ ๑๙๐,๔๐๐.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชยีงใหมํออยล์ ๑๙๐,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0086/2565 ลว. 25 มกราคม 65

๒๖ ซ้ืออปุกรณ์การแพทย ์จ านวน 11 รายการ ๖๘,๕๐๐.๐๐ ๔๙,๙๒๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง

เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั  
บริษัท ยเูนี ยน ซายน์ จ ากดั 
บริษัท ไฮเออร์ เอน็ท์เตอร์ไพรส์ จ ากดั

38,735.00
21,460.00

34,255.00
7,543.50

เอส.พ.ีเทรดด้ิง
บริษัท ฟวิเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 
จ ากดั  
บริษัท ยเูนี ยน ซายน์ จ ากดั 
บริษัท ไฮเออร์ เอน็ท์เตอร์ไพรส์ จ ากดั

21,360.00
17,100.00

4,200.00
7,543.50

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด

POC 0087/2565 ลว. 26 มกราคม 65
POC 0088/2565 ลว. 26 มกราคม 65
POC 0089/2565 ลว. 26 มกราคม 65
POC 0090/2565 ลว. 26 มกราคม 65

๒๗
จา๎งจดักจิกรรมวันตรุษจนีและวาเลนไทน์ ประจ าปี 
2565

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กไ็ด๎ดั งใจ จ ากดั ๗๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท กไ็ด๎ดั งใจ จ ากดั ๗๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 036/2565 ลว. 28 มกราคม 65

๒๘

จา๎งท าเส้ือ, หมวก, กระเป๋า, ป้าย back drop, ป้าย 
X-stand, ป้าย roll up, คํูมือยวุอาสาน าเที ยว
เชยีงใหมํไนท์ซาฟารี เพื อใชใ๎นการด าเนินโครงการจดั
อบรมยวุชนอาสาและน าเที ยวท๎องถิ น จ านวน 8 
รายการ

๖๑,๕๐๐.๐๐ ๕๙,๙๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอเอ ดีไซน์ พลัส
สมพศิการปัก โดย นายพรีพงษ์ มอญไขํ

20,233.00
41,000.00

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เอเอ ดีไซน์ พลัส
สมพศิการปัก โดย นายพรีพงษ์ มอญไขํ

20,233.00
41,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0091/2565 ลว. 28 มกราคม 65
POC 0092/2565 ลว. 28 มกราคม 65

๒๙

ซ้ือปากกาลูกลื น สมุดจดบันทึก ป้ายชื อคล๎องคอ แครํ
ไม๎ไผํ ส าหรับใชใ๎นโครงการจดัอบรมยวุชนอาสาและน า
เที ยวท๎องถิ น ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 
รายการ

๔,๙๐๐.๐๐ ๒,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
นายประทักษ์ อนิทรก าเหนิด

1,220.00
1,000.00

บริษัท เชยีงใหมํศึกษาภัณฑ์ จ ากดั
นายประทักษ์ อนิทรก าเหนิด

1,220.00
1,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด
POC 0093/2565 ลว. 28 มกราคม 65
POC 0094/2565 ลว. 28 มกราคม 65

๓๐
ซ้ือสัตว์โครงการการแสดง Cowboy Show จ านวน 1
 ชนิด 2 ตัว

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั ๔๘๕,๐๐๐.๐๐  บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 153/2565 ลว. 28 มกราคม 65



NO งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิจีดัซ้ือ/จา้ง เหตผุลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา หรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรือจา้ง

สรุปผลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วนัที ่1 - 31 มกราคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคาทีจ่ดัซ้ือ/จา้ง

๓๑
จา้งฝึกและแสดง Tiger Show ประจ าปี 2565 
ระยะเวลา 1 เดือน (1 กมุภาพนัธ์ 2565 - 28 
กมุภาพนัธ์ 2565)

๒๔๗,๗๐๐.๐๐ ๒๔๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั ๒๔๗,๗๐๐.๐๐  บริษัท บาลานซ์ ออฟ เนเจอร์ กรุ๏ป จ ากดั ๒๔๗,๗๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 154/2565 ลว. 28 มกราคม 65

๓๒
จา้งเหมาเพือ่ชว่ยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
บริหารจดัการสัตว์

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ ามนต์ สุวรรณชาติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ นางสาวน้ ามนต์ สุวรรณชาติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 155/2565 ลว. 31 มกราคม 65

๓๓ จา๎งจดักจิกรรมการแสดงโชว์ของเชยีงใหมํไนท์ซาฟารี ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน๎จ ์98 จ ากดั ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท เชน๎จ ์98 จ ากดั ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด CNS 156/2565 ลว. 31 มกราคม 65
๓๔ จา๎งผลิตของที ระลึกเพื อสนับสนุนกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๔,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีที โปรดักท์ จ ากดั ๓๐๔,๙๕๐.๐๐ บริษัท ซีทีที โปรดักท์ จ ากดั ๓๐๔,๙๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POP 037/2565 ลว. 31 มกราคม 65
๓๕ ซ้ือโออชิ ิคร้ังที  2/65 ๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๗,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0095/2565 ลว. 31 มกราคม 65
๓๖ ซ้ือครุภัณฑ์โครงการ ต๎ูแชอําหารสัตว์ จ านวน 1 ต๎ู ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๗๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั คลังต๎ูแชเํชยีงใหมํ ๑๙,๗๙๕.๐๐ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั คลังต๎ูแชเํชยีงใหมํ ๑๙,๗๙๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามขอ๎ก าหนด POC 0096/2565 ลว. 31 มกราคม 65


