
NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง

๑
จัดจ้างท านามบัตรของ รองผอ.สพคและ

ผอ.ศปช. ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพค
๑,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จรัสธรุกจิการพิมพ์ ๑,๒๕๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จรัสธรุกจิการพิมพ์ ๑,๒๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๑๒ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๒ จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ๖,๖๗๖.๘๐ บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ๖,๖๗๖.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๑/๐๐๑๓ ลว.๒๑ มิ.ย. ๖๑

๓
จัดจ้างเหมาด าเนินการบันทึกข้อมูล จัดท า

รายงานและจัดเกบ็เอกสารทางการเงิน
๙๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี สิทธวิงั ๙๐,๐๐๐.๐๐ นางสาววารุณี สิทธวิงั ๙๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๒/๐๐๐๕ ลว.๒๙ มิ.ย. ๖๑

๔
จัดซ้ือวสัดุส้ินเปลืองส าหรับงานรักษาความ

สะอาด
๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ ซัพพลาย

แอนด์เซอร์วสิ

เชียงใหม่ศุภโชค

๘๑,๙๐๐

๑๒๗,๕๐๐

หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ ซัพพลาย

แอนด์เซอร์วสิ

เชียงใหม่ศุภโชค

๘๑,๙๐๐

๑๒๗,๕๐๐
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๑๕/๐๐๑๘ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

PO๑๕/๐๐๑๙ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๕
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลและชนิดแกส๊

โซฮอล์ ๙๕
๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔๓,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๕๓,๗๒๐.๐๐ หจก. นอร์ธเทิร์น เชียงใหม่ออยล์ ๓๕๓,๗๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๕/๐๐๒๐ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๖

จัดซ้ือสิทธกิารใช้งาน (License) อุปกรณ์

ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยระบบ

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Firewall) ของส านัก

บริหารงานกลาง ส านักงานพัฒนาพิงคนคร

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั
๙๑,๐๐๐.๐๐

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั
๙๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๖/๐๐๐๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๗ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ๖๐,๙๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บจก.เพียวเมาน์เทน

บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

๒๕,๐๐๐

๑๐,๕๐๐

๑๗,๒๒๐

บจก.เพียวเมาน์เทน

บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล

หจก.เชียงฮงเคร่ืองครัว

๒๕,๐๐๐

๑๐,๕๐๐

๑๗,๒๒๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๑๗/๐๐๐๙ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

PO๑๗/๐๐๑๐ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

PO๑๗/๐๐๑๑ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

๘
จ้างซ่อมปั๊มน้ าพุข้างถนนทางเข้า ส านักงาน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
๑๙,๙๖๕.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง  ๑๙,๙๖๕  ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง  ๑๙,๙๖๕  คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๐ ลว.๕ มิ.ย. ๖๑

๙
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง Server งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗,๗๕๕.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์  เอ็นจิเนียร่ิง ๑๗,๗๕๕.๐๐ ร้านธนาภรณ์  เอ็นจิเนียร่ิง ๑๗,๗๕๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๑ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

๑๐
จัดซ้ือชุดวงจรควบคุมอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ 

อาคาร Tiger World
๑๘,๖๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง ๑๘,๖๐๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง ๑๘,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๒ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

๑๑ จัดจ้างซ่อมโคมไฟชุดการแสดงน้ าพุดนตรี ๖๑,๒๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
หจก.มาสเตอร์เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 

(๒๐๑๔)
๖๐,๒๔๑.๐๐

หจก.มาสเตอร์เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 

(๒๐๑๔)
๖๐,๒๔๑.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๓ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๑๒
จัดจ้างซ่อมชุดวงจรควบคุมอุปกรณ์ประตู

อัตโนมัติ ส่วนแสดงจิงโจ้
๒๔,๖๕๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านสุทินอัลลอย ๒๔,๒๐๐.๐๐ ร้านสุทินอัลลอย ๒๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๔ ลว.๒๕ มิ.ย. ๖๑

๑๓ จ้างซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๑๒,๖๒๖.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.ดาต้า คอนโทรล ซัพพลาย ๑๒,๖๒๖.๐๐ หจก.ดาต้า คอนโทรล ซัพพลาย ๑๒,๖๒๖.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๕ ลว.๒๖ มิ.ย. ๖๑

๑๔ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารวารีกญุชร ๓๗,๖๕๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง ๓๗,๖๕๐.๐๐ ร้านธนาภรณ์ เอ็นจิเนียร่ิง ๓๗,๖๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๑๙/๐๐๒๖ ลว.๒๖ มิ.ย. ๖๑

สรปุผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน ๒๕๖๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วันที่ ...๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑...................

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๑๕
จัดซ้ือ - จ้างตรวจซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถ

ลากพ่วง
๗๒,๘๖๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

ตะวนัไดนาโม-แอร์

๔๒๘๐๐

๒๕,๔๑๗

๒,๔๐๐

หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

ตะวนัไดนาโม-แอร์

๔๒๘๐๐

๒๕,๔๑๗

๒,๔๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๒๓/๐๐๔๐ ลว.๕ มิ.ย. ๖๑

PO๒๓/๐๐๔๑ ลว.๕ มิ.ย. ๖๑,PO

๒๓/๐๐๔๒ ลว.๕ มิ.ย. ๖๑

PO๒๓/๐๐๔๓ ลว.๕ มิ.ย. ๖๑

๑๖
จัดซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์กระบะ 

ทะเบียน ผจ-๘๙๗๑ ชม.
๑๖,๒๕๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง

หจก.นพรัตน์การยาง

บจก.เวยีงพิงค์การยาง

หจก.สายเหนือคาร์เซอร์วสิ

๑๒,๓๗๕

๑๓,๗๕๐

๑๓.๒๕๐

หจก.นพรัตน์การยาง ๑๒,๓๗๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๓/๐๐๔๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๑๗
จ้างล้างถังเกบ็น้ า คสล.ขนาด ๓๐๐ ลบม.

บริเวณโซนพรีเดเตอร์พราวด์
๕๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.บุญอุดม แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ๕๐,๒๙๐.๐๐ บจก.บุญอุดม แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง ๕๐,๒๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๑๓ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๑๘

จ้างล้างท่อเมนต์ส่งน้ าขนาด ๔ นิ้ว (๑๐๐มม.) 

จากถังเกบ็น้ า คสล.๕๐๐ ลบม.บนเขามายังถัง

เกบ็น้ า คสล.ขนาด ๓๐๐ ลบม.บริเวณโซนพรีเด

เตอร์พราวด์ ความยาว ๖๖๗ เมตร 

๙๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง หจก.อาณาทิพย์ ๙๖,๗๑๕.๐๐ หจก.อาณาทิพย์ ๙๖,๗๑๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๑๔ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๑๙ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานระบบน้ า ๒๙,๒๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เทค จ ากดั ๒๗,๒๘๕.๐๐ บริษัท นิปปอน เทค จ ากดั ๒๗,๒๘๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๕/๐๐๑๕ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๒๐ จัดซ้ือไม้ประดับ ๕๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒั ตันติวงศ์

นางสาวเจียมจิตร์ เดชาชัย

นางอรุณ ข าแจ่ม

๕๖,๕๐๐

๕๙,๗๕๐

๖๓,๐๐๐

นายสุวฒั ตันติวงศ์ ๕๖,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๒๗/๐๐๑๒ ลว.๖ มิ.ย. ๖๑

๒๑ จ้างท าป้าย Backdrop พร้อมงานติดต้ัง ๕,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บจก.ดีคอนซื มีเดีย ๓,๙๕๙.๐๐ บจก.ดีคอนซื มีเดีย ๓,๙๕๙.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๔๖ ลว.๑ มิ.ย. ๖๑

๒๒
จ้างโฆษณาในป้ายประชาสัมพันธจ์ังหวดัสุ

ราษฎร์ธานี
๗๕,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิคแพลน จ ากดั ๖๔,๒๐๐.๐๐ บริษัท แปซิฟิคแพลน จ ากดั ๖๔,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๔๗ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๒๓
จ้างจัดบูธนิทรรศการในวนัสถาปนาส านัก

นายกรัฐมนตรี
๔๒,๙๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๔๐,๘๗๔.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๔๐,๘๗๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๔๘ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๒๔ ซ้ือวสัดุตกแต่งประเภท ธงสัญลักษณ์ ๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง หมึกจีนธรุกจิ ๔,๙๐๐.๐๐ หมึกจีนธรุกจิ ๔,๙๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๔๙ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๒๕
จ้างด าเนินการซ่อมแซมซุ้มพระฉายาลักษณ์

ขนาดใหญ่
๖๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง เอฟ ซี โมเดล คอลเลคชั่น ๕๖,๐๐๐.๐๐ เอฟ ซี โมเดล คอลเลคชั่น ๕๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๐ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๒๖
จัดจ้างการผลิตวดีีทัศน์เผยแพร่การด าเนินงาน

ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร ในปี ๒๕๖๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพิชาญยุทธิ ์โรจน์จนนนท์ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ นายพิชาญยุทธิ ์โรจน์จนนนท์ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๑ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๒๗ จัดจ้างจัดกจิกรรมประชาสัมพันธเ์ดินทรูป ๓๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี พลัส โซลูชั่น จ ากดั ๓๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท เอพี พลัส โซลูชั่น จ ากดั ๓๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๒ ลว.๒๑ มิ.ย. ๖๑

๒๘
จ้างลงโฆษณาในนิตยสารสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวในต่างประเทศ
๓๘,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เรด แมงโก ้จ ากดั ๓๗,๔๕๐.๐๐ บริษัท เรด แมงโก ้จ ากดั ๓๗,๔๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๓ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๒๙
จ้างโฆษณาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใน

เพจท่องเที่ยวเชียงใหม่
๑๖,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมิว จ ากดั ๑๖,๐๕๐.๐๐ บริษัท โกมิว จ ากดั ๑๖,๐๕๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๔ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๓๐

จ้างการโฆษณาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใน

เพจท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย กลุ่มนักท่องเที่ยว

ทั่วไป

๗๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายรุ่งนคร ยอดค าตัน ๖๕,๐๐๐.๐๐ นายรุ่งนคร ยอดค าตัน ๖๕,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๕ ลว.๒๕ มิ.ย. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๓๑
จัดจ้างเผยแพร่สปอตวทิยุในพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบลส พลัส จ ากดั ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ บริษัท เบลส พลัส จ ากดั ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๑/๐๐๕๖ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๓๒
จัดจ้างประกาศรับสมัครผู้อ านวยการผ่านส่ือ

หนังสือพิมพ์
๙๒,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากดั

บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั

๒๐,๕๔๔

๓๒,๑๐๐

๓๔,๐๙๐.๒๐

บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากดั

บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั

๒๐,๕๔๔

๓๒,๑๐๐

๓๔,๐๙๐.๒๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๕๖/๐๐๑๒ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

PO๕๖/๐๐๑๓ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

PO๕๖/๐๐๑๔ ลว.๑๙ มิ.ย. ๖๑

๓๓ ซ้ือไอศครีมวอลล์ (คร้ังที่ ๗/๖๑) ๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๙๗,๙๓๐.๐๐ บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๙๗,๙๓๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๒ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๓๔ ซ้ือเบเกอร่ี , ขนมขบเค้ียว คร้ังที่ ๖/๖๑ ๙๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท แคนเมค เทรดด้ิง จ ากดั ๙๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๓ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๓๕ ซ้ือน้ าแร่ออร่า คร้ังที่ ๗/๖๑ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๔ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๓๖ ซ้ือโปสการ์ดรูปสัตว ์สินค้าของที่ระลึก ๑๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางจินดา  วรีประพันธ์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ นางจินดา  วรีประพันธ์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๕ ลว.๘ มิ.ย. ๖๑

๓๗ ซ้ือมะม่วงอบแห้ง ๔๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง 

จ ากดั
๓๙,๐๐๐.๐๐

บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง 

จ ากดั
๓๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๖ ลว.๑๕ มิ.ย. ๖๑

๓๘ ซ้ือซาลาเปา,แซนวชิ ๙๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๒,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๗ ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

๓๙ ซ้ืออาหารสด,อาหารกึ่งส าเร็จรูป คร้ังที่ ๑๒/๖๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท อินเทกริต้ี ครีเอชั่น จ ากดั ๙๖,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๘ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๔๐ ซ้ือโออิชิ คร้ังที่ ๕/๖๑ ๕๖,๔๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ๕๕,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๔๙ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๔๑ ซ้ือไข่ไก,่ ข้าว คร้ังที่ ๙/๖๑ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง ป.หางดงค้าข้าว ๕๐,๐๐๐.๐๐ ป.หางดงค้าข้าว ๕๐,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๐ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๔๒ ซ้ือนมเปร้ียวยาคูลท์ คร้ังที่ ๖/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท ระมิงค์มาเกต็ต้ิง (๒๐๐๑) จ ากดั ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๑ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๔๓ ซ้ือถาดโฟม คร้ังที่ ๑/๖๑ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๓๓,๐๐๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ๓๓,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๒ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๔๔ ซ้ือไส้กรอก คร้ังที่ ๓/๖๑ ๕๑,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ๔๙,๘๐๐.๐๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ๔๙,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๔๕ จัดซ้ือไอศครีมวอลล์ คร้ังที่ ๗/๖๑  ๙๗,๙๓๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๘๙,๕๐๖.๘๕ บริษัท เวยีงเจ็ดริน จ ากดั ๘๙,๕๐๖.๘๕ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๕ ลว.๒๙ มิ.ย. ๖๑

๔๖ ซ้ือน้ าแข็ง คร้ังที่ ๗/๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางศรีวยั  ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ นางศรีวยั  ทองปัน ๗,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๖ ลว.๒๙ มิ.ย. ๖๑

๔๗
จ้างซ่อมแซมตู้นิรภัย หมายเลข PDA ๕๘-๐๓-

๐๔-๐๑๕-๐๕-๐๐๐๑
๒,๐๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุลา ทัศมี ๑,๕๐๐.๐๐ นางสาวมยุลา ทัศมี ๑,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เงินยืม

๔๘ ซ้ือน้ าด่ืม น้ าแร่บรรจุขวด ๙,๕๐๐.๐๐ ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จ ากดั ๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด เงินยืม

๔๙
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ปรับปรุงแนวร้ัวกั้นไม้สน

(เพิม่เติม)
๖๔,๐๐๐.๐๐

๖๐,๙๙๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สุขสวสัด์ิ จ ากดั ๖๐,๙๙๐.๐๐ บริษัท เชียงใหม่สุขสวสัด์ิ จ ากดั ๖๐,๙๙๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๗๒ ลว.๒๐ มิ.ย. ๖๑

๕๐ จัดซ้ืออุปกรณ์ตู้เชื่อมแบบเสียบปล๊ัก ๗,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๕,๒๒๐.๐๐ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั ๕,๒๒๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๗๓ ลว.๒๕ มิ.ย. ๖๑

๕๑
จัดจ้างท าป้ายข้อมูลสัตวส์ าหรับงานฝึกและ

แสดงสัตว์
๒๙,๘๐๐.๐๐

๒๖,๔๒๙.๐๐
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๒๕,๘๘๓.๓๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๒๕,๘๘๓.๓๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๗๑ ลว.๒๐ มิ.ย. ๖๑

๕๒
จ้างเหมาเพือ่ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานฝึกและแสดง

สัตว์
๓๗,๕๐๐.๐๐

๓๗,๕๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง นางสาววชัราภรณ์  ไพรคีรีพฤกษา ๓๗,๕๐๐.๐๐ นางสาววชัราภรณ์  ไพรคีรีพฤกษา ๓๗,๕๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๙  มิ.ย. ๖๑

๕๓
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าแนวร้ัวกั้นส่วนแสดง (ไม้

ซาง)
๑๖,๐๐๐.๐๐

๑๔,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง ยูคาริมคลอง ๑๔,๐๐๐.๐๐ ยูคาริมคลอง ๑๔,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๓๓/๐๐๘๐ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

๕๔ จัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ จ านวน ๒๕ รายการ ๓๑,๘๖๐.๐๐ ๒๖,๐๙๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากดั

เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๑๕,๗๗๐.๐๐

๘,๑๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร แอนด์ เฮลท์ต้ี แคร์ 

จ ากดั

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากดั

เอส.พ.ีเทรดด้ิง

๑๕,๗๗๐.๐๐

๘,๑๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๓๑/๐๐๒๑  ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

PO๓๑/๐๐๒๒  ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑

PO๓๑/๐๐๒๓  ลว.๑๘ มิ.ย. ๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๕๕

จัดซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในงานเสริมสร้างพฤติกรรม

สัตวแ์ละตกแต่งส่วนแสดงสัตว ์จ านวน ๕๐ 

รายการ

๘๓,๙๒๐.๐๐ ๕๙,๖๐๑.๐๐
เฉพาะเจาะจง

เค.อาร์.เทรดด้ิง

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

หจก.แพรถนอมโลหะกจิ

บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั

ยูคาริมคลอง

นานาเคหะภัณฑ์

๑,๕๐๐.๐๐

๗,๑๙๕.๗๕

๓๔,๒๓๖.๐๐

๑,๒๘๔.๐๐

๖,๙๕๐.๐๐

๓,๓๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

เค.อาร์.เทรดด้ิง

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จ ากดั

หจก.แพรถนอมโลหะกจิ

บริษัท ภัทรวดีน้ าแพร่วสัดุ จ ากดั

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ จ ากดั

ยูคาริมคลอง

นานาเคหะภัณฑ์

๑,๕๐๐.๐๐

๗,๑๙๕.๗๕

๓๔,๒๓๖.๐๐

๑,๒๘๔.๐๐

๖,๙๕๐.๐๐

๓,๓๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

PO๓๓/๐๐๗๔ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

PO๓๓/๐๐๗๕ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

PO๓๓/๐๐๗๖ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

PO๓๓/๐๐๗๗ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

PO๓๓/๐๐๗๘ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

PO๓๓/๐๐๗๙ ลว.๒๗ มิ.ย. ๖๑

เงินยืม

๕๖
จัดซ้ืออาหารส าหรับจัดท า Feeding ระหวา่ง 

วนัที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖๑,๒๒๕.๐๐

๖๐,๒๙๕.๐๐
เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๐,๒๙๕.๐๐ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ๖๐,๒๙๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๕๘/๐๑๕๓ ลว.๒๒ มิ.ย. ๖๑

๕๗ จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ Digital Signed ๖๗๕,๐๐๐.๐๐

๖๔๗,๓๕๐.๐๐

ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เรดิคอล เอ็นไลท์เทน จ ากดั

บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จ ากดั

๖๔๒,๐๐๐.๐๐

๖๔๗,๐๐๐.๐๐
บริษัท เรดิคอล เอ็นไลท์เทน จ ากดั ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด CNS ๒๕๙/๒๕๖๑ ลว.๑๒ มิ.ย. ๖๑

๕๘
จ้างซ่อมแซม ติดต้ัง ประตูกระจกเทมเปอร์ 

พร้อมเปล่ียนอุปกรณ์
๗,๕๐๐.๐๐

๗,๕๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง นายภานุวฒัน์  ตุมานิล ๗,๒๐๐.๐๐ นายภานุวฒัน์  ตุมานิล ๗,๒๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๘๙ ลว.๕ มิ.ย.๖๑

๕๙

จัดซ้ือวสัดุงานช่าง ของศูนย์ประชุมและแสดง

สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

๘๗,๔๖๐.๐๐

๖๖,๑๖๗.๐๐

เฉพาะเจาะจง หจก. เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๖๒,๘๙๘.๒๐ หจก. เอี่ยมเส็งโลหะกจิ ๖๒,๘๙๘.๒๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๐ ลว.๖ มิ.ย.๖๑

๖๐

จัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การจัดการประชุมวชิาการระดับ

ภูมิภาค คร้ังที่ ๑๙

๒๕,๐๐๐.๐๐

๒๑,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๑ ลว.๘ มิ.ย.๖๑

๖๑ จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ าระบบสปิงเกอร์ ๒๖,๘๐๐.๐๐ ๒๖,๗๙๒.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากดั ๒๖,๗๙๒.๘๐ บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากดั ๒๖,๗๙๒.๘๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๒ ลว.๑๒ มิ.ย.๖๑

๖๒ จัดซ้ือวสัดุ อะไหล่ไฟฟ้าแรงสูง ๓๑๐,๓๒๐.๐๐ ๒๘๑,๖๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เคไอที การไฟฟ้า ๒๗๗,๓๔๔.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เคไอที การไฟฟ้า ๒๗๗,๓๔๔.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๓ ลว.๑๒ มิ.ย.๖๑

๖๓

จัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การจัดเล้ียงครบรอบ ๑๐  ปี คุ้ม

เสือ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๘,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๘,๔๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๔ ลว.๑๕ มิ.ย.๖๑

๖๔
จัดซ้ือน้ าด่ืมศูนย์ประชุม ฯ ปริมาณสุทธ ิ๕๐๐ 

มล.
๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๙,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมนิวไลฟ์ดี ๓๙,๐๐๐.๐๐ น้ าด่ืมนิวไลฟ์ดี ๓๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๕ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๑

๖๕
จัดจ้างซ่อมแซมภายในห้อง BUSINESSS 

CENTER อาคารศูนย์ประชุม ฯ
๔๘,๑๐๐.๐๐

๔๘,๑๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น
๔๘,๐๐๐.๐๐

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิล. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น
๔๘,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๖ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๑

๖๖

จัดจ้างจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่การจัดงาน “Lanna Expo 

2018”

๖๕,๐๐๐.๐๐

๕๔,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ สิงห์ไพร  การ์เด้นท์ ๕๔,๖๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๖๐/๐๐๙๗ ลว.๑๙ มิ.ย.๖๑

๖๗
จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์

 จ านวน ๒ รายการ
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เดอะ ฟิวชั่น มีเดีย จ ากดั

บริษัท ประดิษฐ์เจริญซาวด์ จ ากดั 

บริษัท เซ๊าธส์ตาร์ เน็ทเวร์ิค จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชิน มาร์เกต็ต้ิง

๒,๕๘๐,๖๒๖

๒,๕๙๑,๕๔๐

๒,๕๙๙,๓๐๘.๒

๒,๑๑๓,๐๐๐

บริษัท เดอะ ฟิวชั่น มีเดีย จ ากดั

บริษัท ประดิษฐ์เจริญซาวด์ จ ากดั 

บริษัท เซ๊าธส์ตาร์ เน็ทเวร์ิค จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชิน มาร์เกต็ต้ิง

๒,๔๕๐,๐๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL๔๖/๒๕๖๑ ลว.๒๕ มิ.ย.๖๑



NO งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตผุลที่คัดเลือก โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรอื 

ข้อตกลงในการซ้ือ หรอืจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

๖๘
จัดซ้ือเคร่ืองตรวจอาวธุ และวตัถุระเบิดแบบ

เดินผ่านจ านวน ๒ ชุด
๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๙๓,๓๖๐.๐๐

ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จ ากดั

บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริต้ี ไอ.ที 

จ ากดั

๕๗๖,๘๐๐

๕๕๐,๐๐๐

๖๔๒,๐๐๐

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี 

จ ากดั
๔๗๖,๘๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด HAL๔๗/๒๕๖๑ ลว.๒๗ มิ.ย.๖๑

๖๙
จัดจ้างออกแบบพร้อมพิมพ์คู่มือการขาย

บ้านพักและพืน้ที่
๙,๐๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๘,๐๒๕.๐๐ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จ ากดั ๘,๐๒๕.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๑๖ ลว.๑๙ มิ.ย.๖๑

๗๐ จัดซ้ือวสัดุส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒๗๖,๐๒๘.๐๐

๒๗๖,๐๒๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่มานะพานิช

๒๗๖,๐๐๘.๐๐

๒๖๖,๗๓๕.๐๐ บริษัท เด่นชัยเทค จ ากดั ๒๗๖,๐๐๘.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๑๗ ลว.๒๐ มิ.ย.๖๑

๗๑
จัดซ้ือเส้ือยืดคอกลม (สกรีน I LOVE 

CHIANGMAI NIGHT SAFARI)
๓๙,๐๐๐.๐๐

๓๙,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง เจ.พ.ีซูวเีนียร์ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เจ.พ.ีซูวเีนียร์ ๓๙,๐๐๐.๐๐ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด PO๔๒/๐๐๑๘ ลว.๒๕ มิ.ย.๖๑


