
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง

๑ ซ้ือไนโตรเจนเหลว ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดั ๑๙,๘๐๐.๐๐ บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแกส๊ จ ากดั ๑๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐111/๒๕๖๔ ลว. 3 มีนาคม ๖๔
๒ ซ้ือโซ่เหล็ก A ข้อส้ันและข้อยาว ๖,๖๐๐.๐๐ กรณีเร่งด่วน บริษัท จงัหย่งเฮงเส็ง จ ากดั ๖,๖๐๐.๐๐ บริษัท จงัหย่งเฮงเส็ง จ ากดั ๖,๖๐๐.๐๐
๓ ซ้ือโออชิิ คร้ังที่ 2/64 ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๓,๐๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๒๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐113/๒๕๖๔ ลว. 12 มีนาคม ๖๔
๔ ซ้ือน้ าอดัลม,น้ าผลไม้ คร้ังที่ 2/65 ๔๙,๘๐๐.๐๐ ๔๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๔๘,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั ๔๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐114/๒๕๖๔ ลว. 12 มีนาคม ๖๔
๕ ซ้ือข้าวหอมมะลิ 100% คร้ังที่ 3/64 ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๒๑,๙๐๐.๐๐ บริษัทแคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๒๑,๙๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐115/๒๕๖๔ ลว. 12 มีนาคม ๖๔

๖ ซ้ืออาหารสัตว์  ประเภทเศษผักโครงการหลวง 
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2564

๖,๕๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโครงการหลวง ๖,๕๐๐.๐๐ มูลนิธิโครงการหลวง ๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐116/๒๕๖๔ ลว. 12 มีนาคม ๖๔

๗
ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับงานอนุบาลสัตว์ จ านวน 18 
รายการ

๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๘๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั
บริษัท น้ าปงิปศุสัตว์ (2000) จ ากดั

29,880.00
18,650.00

บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จ ากดั
บริษัท น้ าปงิปศุสัตว์ (2000) จ ากดั

24,980.00
2,830.00

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
POC ๐117/๒๕๖๔ ลว. 15 มีนาคม ๖๔
POC ๐118/๒๕๖๔ ลว. 15 มีนาคม ๖๔

๘ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ 3/64 ๓๙,๘๔๐.๐๐ ๓๙,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๓๙,๘๔๐.๐๐ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ๓๙,๘๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐120/๒๕๖๔ ลว. 15 มีนาคม ๖๔
๙ ซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ จ านวน 20 รายการ ๓๔,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ปงิการ์เด้น ๓๐,๒๕๐.๐๐ ร้านแม่ปงิการ์เด้น ๓๐,๒๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐122/๒๕๖๔ ลว. 17 มีนาคม ๖๔

๑๐ ซ้ืออาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ 1/64 ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๓,๘๑๙.๑๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพัฒนพิบลู จ ากดั (มหาชน) ๑๓,๘๑๙.๑๔ บริษัท สหพัฒนพิบลู จ ากดั (มหาชน) ๑๓,๘๑๙.๑๔ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐123/๒๕๖๔ ลว. 19 มีนาคม ๖๔
๑๑ ซ้ือน้ าด่ืมตราไนท์ซาฟารี ๑๕,๒๐๐.๐๐ ๑๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๑๕,๒๐๐.๐๐ บริษัท น้ าใส ใจจริง จ ากดั ๑๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐124/๒๕๖๔ ลว. 19 มีนาคม ๖๔

๑๒ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า ๔๙๔,๑๖๐.๐๐ ๔๗๓,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๔๗๓,๑๐๐.๐๐
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ธีระพานิช เอน็จิ
เนียร่ิง

๔๗๓,๑๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐125/๒๕๖๔ ลว. 24 มีนาคม ๖๔

๑๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ฝ่ายการตลาด ๙,๑๒๕.๐๐ ๘,๔๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช
บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั

9,704.00
10,959.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช
บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ จ ากดั

6,369.00
2,100.00

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด
POC ๐131/๒๕๖๔ ลว. 25 มีนาคม ๖๔
POC ๐132/๒๕๖๔ ลว. 25 มีนาคม ๖๔

๑๔
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 และชนิดแกส๊โซฮอล์ 
95

๓๙,๓๐๐.๐๐ ๓๕๔,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๔๘,๔๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๔๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC ๐134/๒๕๖๔ ลว. 29 มีนาคม ๖๔

๑๕
ซ้ือวัสดุส ารองส าหรับงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถลาก
พ่วง,รถยนต์ และจกัรยานยนต์

๒๔๓,๕๑๐.๐๐ ๒๑๕,๓๑๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริงวงศ์กลการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ตะวันไดนาโม-แอร์

271,196.85
221,485.00
229,070.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริงวงศ์กลการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
ตะวันไดนาโม-แอร์

23,306.40
175,155.00

12,850.00
คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC ๐135/๒๕๖๔ ลว. 29 มีนาคม ๖๔
POC ๐136/๒๕๖๔ ลว. 29 มีนาคม ๖๔
POC ๐137/๒๕๖๔ ลว. 29 มีนาคม ๖๔

๑๖
จา้งกอ่สร้างปรับปรุงพืน้ผิวทางเดินรางระบายน้ าโซน
จากวัร์เทรล

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๙๗,๖๗๖.๙๘ e-bidding

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธาดานครเอน็จเินียร่ิง
บริษัท พญาเม็งราย เอน็จเินีย แอนด์ อาคิ
เทค จ ากดั
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ต้ิง จ ากดั
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครพิงค์ อเีล็คตริค
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ เอส.โอ.พี
บริษัท เอร์ิทสเคป จ ากดั

5,367,050.12
 ๔,๖๘๐,๐๐๐.00

๕,๐๕๒,๖๐๒.43
 ๕,๔๕๐,๐๐๐.00
 ๕,๑๕๐,๐๐๐.00
 ๕,๑๘๙,๐๐๐.00

บริษัท พญาเม็งราย เอน็จเินีย แอนด์ อาคิ
เทค จ ากดั

๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 155/2564 ลว. 1 มีนาคม 64

๑๗
จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัในพืน้ที่ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 
31 พฤษภาคม 2564

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภยั ท๊อป การ์เดียน
 จ ากดั

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐
บริษัท รักษาความปลอดภยั ท๊อป การ์เดียน
 จ ากดั

๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 156/2564 ลว. 1 มีนาคม 64

๑๘
จา้งท าปา้ยสต๊ิกเกอร์โปร่งแสง พร้อมงานติดต้ัง และ
ปา้ยสต๊ิกเกอร์แลบบนแผ่นพลาสวูด

๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๑๓,๐๐๐.๐๐
หา้งหุน้ส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๑๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP 034/2564 ลว. 3 มีนาคม 64

๑๙
จา้งซ่อมแซมท าระบบกนัซึม ถังเกบ็น้ าคสล. ขนาด 
500 ลบ.ม. และขนาด 50 ลบ.ม. จ านวน 3 ถัง

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๕,๔๓๒.๙๔ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.ชลิน การช่าง ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 157/2564 ลว. 4 มีนาคม 64

สรปุผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่1 - 31 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธจีัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา หรอื 

ขอ้ตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง

สรปุผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที ่1 - 31 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีจ่ัดซ้ือ/จ้าง

๒๐ จา้งออกแบบและผลิตปา้ยสต๊ิกเกอร์ส่ีสี พร้อมงานติดต้ัง ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๓๔,๘๕๐.๐๐
หา้งหุน้ส่วนสามัญ โปรเฟสชันแนล แอดเวอร์
ไทซ่ิง

๓๔,๘๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP 035/2564 ลว. 5 มีนาคม 64

๒๑ จา้งท าตรายาง ฝ่ายการตลาด ๓,๔๖๐.๐๐ ๒,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไชยหรัิญ ๒,๘๕๐.๐๐ ร้านไชยหรัิญ ๒,๘๕๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC 0112/2564 ลว. 5 มีนาคม 64

๒๒ จา้งซ่อมแซมสายส่งกระแสไฟฟ้าส ารอง ไทเกอร์โชว์ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๖๕๓.๓๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท สห-เชียงใหม่ อเิล็คทริค เทคโนโลยี 
จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

๓๗,๖๕๓.๓๐
บริษัท สห-เชียงใหม่ อเิล็คทริค เทคโนโลยี 
จ ากดั (ส านักงานใหญ่)

๓๗,๖๕๓.๓๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC 0119/2564 ลว. 15 มีนาคม 64

๒๓ จา้งท าตรายาง จ านวน 6 รายการ ๑,๒๐๐.๐๐ ๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ แสตมป ์เฮ้าส์ ๘๔๐.๐๐ ร้าน ไอ แสตมป ์เฮ้าส์ ๘๔๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC 0121/2564 ลว. 15 มีนาคม 64

๒๔
จา้งซ่อมประตูบานเล่ือนระเบยีงและในหอ้งน้ าบา้น
แววมยุรา จ านวน 12 หอ้ง

กรณีเร่งด่วน ช่างพล อลูมิเนียมราชพฤกษ์ ๒๗,๐๕๐.๐๐ ช่างพล อลูมิเนียมราชพฤกษ์ ๒๗,๐๕๐.๐๐

๒๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาร้ัวไฟฟ้า จ านวน 1 ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยนาคราช ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยนาคราช ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 158/2564 ลว. 17 มีนาคม 64
๒๖ จา้งด าเนินงาน LINE OA ของหน่วยงาน ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙,๙๑๓.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั ๖๐,๔๕๕.๐๐ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั ๖๐,๔๕๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PDA 48/2564 ลว. 18 มีนาคม 64
๒๗ จา้งเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ทองสุข ๓๔,๐๐๐.๐๐ นายวิเชียร ทองสุข ๓๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP 036/2564 ลว. 19 มีนาคม 64
๒๘ จา้งท าปา้ยไวนิล พร้อมงานติดต้ังบนโครงเดิม ๘,๕๐๐.๐๐ ๓,๗๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั (ส านักงานใหญ่) ๓,๗๔๕.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั (ส านักงานใหญ่) ๓,๗๔๕.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POP 037/2564 ลว. 19 มีนาคม 64
๒๙ จา้งเปล่ียนสารกรองถังกรองกายภาพ ของถังเกบ็น้ า คสล. ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็เอน็ เพียวไลฟ์ จ ากดั ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บริษัท เอม็เอน็ เพียวไลฟ์ จ ากดั ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 159/2564 ลว. 23 มีนาคม 64

๓๐

จา้งผลิตและเผยแพร่ส่ือโฆษณา เพือ่การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ผ่านส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จอดิจติอล 
รวมถึงส่ือออนไลน์

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding

บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จ ากดั
บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จ ากดั
บริษัท เจนิเว่ จ ากดั
กจิการร่วมค้า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฑู ครีเอชั่น
 กรุ๊ป และ บริษัท หรรษา 465 จ ากดั
บริษัท อมิเมจ โซลูชั่น

14,455,272
13,980,000
14,994,338
13,900,000

13,333,969.67

บริษัท อมิเมจ โซลูชั่น จ ากดั ๑๓,๓๓๓,๙๖๙.๖๗ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PDA 49/2564 ลว. 25 มีนาคม 64

๓๑
จา้งซ่อม, เปล่ียนอะไหล่ยานพาหนะ รถลากพ่วง, 
รถยนต์ และเคร่ืองจกัรประจ าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

๓๐๘,๕๐๐.๐๐ ๒๙๖,๙๙๗.๒๐ เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริงวงศ์กลการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ เจ เซอร์วิส เจซีบี
ตะวันไดนาโม-แอร์
นายธนวัฒน์ ปญัญาเถิง

302,392.70
305,274

24,321.10
313,865

2,400

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่สุริงวงศ์กลการ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายเหนือคาร์เซอร์วิส
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็ เจ เซอร์วิส เจซีบี
ตะวันไดนาโม-แอร์
นายธนวัฒน์ ปญัญาเถิง

95,401.20
111,424

24,321.10
62,245

2,400

คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

POC 0126/2564 ลว. 25 มีนาคม 64
POC 0127/2564 ลว. 25 มีนาคม 64
POC 0128/2564 ลว. 25 มีนาคม 64
POC 0129/2564 ลว. 25 มีนาคม 64
POC 0130/2564 ลว. 25 มีนาคม 64

๓๒ จา้งซ่อมแซมเคร่ืองเติมอากาศ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๖๑๘.๕๐ เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย ๓๑,๖๑๘.๕๐ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดาต้า คอนโทรลซัพพลาย ๓๑,๖๑๘.๕๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด POC 0133/2564 ลว. 29 มีนาคม 64

๓๓
จา้งด าเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ใหก้บัชุมชน

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๙๙๖,๗๔๒.๕๐ e-bidding

บริษัท ทริปเปิล้ไนน์พลัส จ ากดั
บริษัท แคร์ยู จ ากดั
บริษัท เอม็กรุ๊ป ออร์แกไนซ์ แอนด์ มีเดีย 
จ ากดั
บริษัท โกลบเ์บลิ ครีเอชั่น จ ากดั

9,988,000
9,850,000
8,752,500

6,948,000

 บริษัท แคร์ยู จ ากดั ๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 160/2564 ลว. 30 มีนาคม 64

๓๔ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานการค้าภายใน (พนักงานขาย) ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ เกษมธีรญาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ นายนิวัฒน์ เกษมธีรญาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 161/2564 ลว. 31 มีนาคม 64
๓๕ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานบา้นพัก จดัเล้ียงและกจิกรรม ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาภรณ์ เอกเร่ือง ๗๕,๐๐๐.๐๐ นางสาวเบญจมาภรณ์ เอกเร่ือง ๗๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 162/2564 ลว. 31 มีนาคม 64
๓๖ จา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท คูลแอนด์ซาวด์เทค จ ากดั ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด CNS 163/2564 ลว. 31 มีนาคม 64
๓๗ จา้งเหมาเพือ่ช่วยปฏบิติังานพัสดุและอาคารสถานที่ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลรัตน์ มานะรัตน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววิมลรัตน์ มานะรัตน์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด PDA 50/2564 ลว. 31 มีนาคม 64


