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1 จัดซ้ือคูลเลอร์ประจ ำห้องประชุม จ ำนวน 8 ถัง 20,000.00 13,120.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีบร้ำมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 13,120.00          บริษัท ซีบร้ำมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 13,120.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเข้ำคลัง จ ำนวน 4 รำยกำร 18,032.84 18,031.75 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยวัฒนำ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด 16,588.64          ร้ำนอำทรพำณิชย์ 15,345.94         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ทะเบยีนหนังสือ - รับ จ ำนวน 100 เล่ม ร้ำนอำทรพำณิชย์ 15,345.94          

 - ทะเบยีนหนังสือ - ส่ง จ ำนวน 100 เล่ม

 - ปำกกำไวท์บอร์ด (น้ ำเงิน,แดง,ด ำ) จ ำนวน 288 ด้ำม

 - เทปใส 1 นิ้วx36 หลำ แกน 1 นิ้ว จ ำนวน 300 ม้วน

3 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ือง Printer HP Color Laser Jet CP5525 จ ำนวน 3 รำยกำร 42,000.00 40,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 31,886.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 31,500.80         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - หมึกพิมพ์ CE270A (Back) (สีด ำ) บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 31,500.80          

 - หมึกพิมพ์ CE271A (Cyan) (สีฟ้ำ)

 - หมึกพิมพ์ CE273A (Magenta) (สีชมพ)ู

4 จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ฯ เก้ำอี้จัดเล้ียง และเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 3 รำยกำร 300,000.00 298,530.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยืนยงค์เฟอร์นิเจอร์ 296,604.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยืนยงค์เฟอร์นิเจอร์ 296,604.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ง. 003/2562

(โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ ำนวน 100 ตัว, เก้ำอี้จัดเล้ียง จ ำนวน 200 ตัว, เก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 100 ตัว) ร้ำนก้ำวหน้ำเฟอร์นิเจอร์ 299,600.00        

5 จัดซ้ือหมึกพิมพ,์ ตลับหัวแม่พิมพ์ (Drum) และลูกยำงชุดควำมร้อน ส ำหรับเคร่ือง Brother รุ่น DR8910W 25,525.68 25,525.68 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 30,688.00          บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 24,686.03         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำนวน 3 รำยกำร บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 24,686.03          

6 จัดซ้ือเส้ือโปโลสีเหลืองประดับตรำสัญลักษณ์ฯ  จ ำนวน 1,671 ตัว 484,590.00 484,590.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จ ำกัด 482,751.90        บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จ ำกัด 482,751.90       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

7 จัดซ้ือเคร่ืองค ำนวณเลข  จ ำนวน 2 เคร่ือง 6,505.60          6,505.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ 6,302.30 ร้ำนอำทรพำณิชย์ 6,302.30           คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ชัยวัฒนำ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด 6,999.94           

8 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์โดยสำร หมำยเลข 1 อำคำรปฏบิติักำรฯ 42,800.00        42,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วอสอัพ จ ำกัด 41,730.00          บริษัท วอสอัพ จ ำกัด 41,730.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

9 จัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์และถำดรองหมึก 6,809.93          6,809.93 เฉพำะเจำะจง บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 6,595.93           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 6,595.93          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

10 จัดซ้ือซองสีน้ ำตำล ไม่ขยำยข้ำง ขนำด 11x16 นิ้ว จ ำนวน 200 ซอง 1,000.00  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยวัฒนำ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด 481.50              บริษัท ชัยวัฒนำ ออฟฟิศ ซัพพลำย จ ำกัด 481.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

11 จัดซ้ือวัสดุช่ำงเข้ำคลัง จ ำนวน 8 รำยกำร 89,342.33        89,342.33 เฉพำะเจำะจง                             

 - แบตเตอร่ี 1.5V  AAA (ก้อนด ำ) จ ำนวน 50 ก้อน บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 526.98              บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 526.98             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด  588.50              

 - แบตเตอร่ี 9V  ALKALINE  (ก้อนส่ีเหล่ียม)  จ ำนวน 300 ก้อน บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 29,532.00          บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 29,532.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 31,779.00          

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเสียบ 220V 18W  DAYLIGHT  จ ำนวน 50 ดวง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 4,494.00           บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 4,494.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 5,082.50           

 - หลอดไฟตะเกียบ แบบขั่วเสียบ 220V 18W COOL WHITE  จ ำนวน 50 ดวง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 4,494.00            บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 4,494.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 5,082.50           

 - น้ ำยำกัดสนิม แบบสเปรย์ #315  จ ำนวน 24 กระปอ๋ง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 5,392.80           บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 5,392.80          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 6,291.60           

 - น้ ำยำล้ำงคอนแทค ชนิดแห้งเร็ว แบบสเปรย์ #303  บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 6,548.40           บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 6,420.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 6,420.00           

 - หลอดไฟ FLUORE SCENT 36W COOL WHITE  บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 18,939.00          บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 18,939.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - ดักเทป ขนำด 2 นิ้ว  บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 7,704.00           บริษัท ทูซีบรอดคำส จ ำกัด 7,704.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำงผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562

วันที่ 31 มีนำคม 2562

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)
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12 จัดซ้ือหมึกพิมพ์และ Drum ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 40,000.00 33,177.49 เฉพำะเจำะจง

 - หมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint P355d สีด ำ (ชนิดเทียบเท่ำ) บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 2,396.78           บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จ ำกัด 2,396.78          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำนวน 3 กล่อง บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 2,889.00           

 - Drum ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint P355d (ชนิดเทียบเท่ำ) จ ำนวน 1 กล่อง บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 4,066.00           บริษัท ฮำวำดี จ ำกัด 4,066.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - หมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio SP C820DN PS จ ำนวน 1 รำยกำร

         - หมึกพิมพ์สีด ำ จ ำนวน 1 ตลับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,089.71           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,089.71          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 2,129.30           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 2,193.50           

         - หมึกพิมพ์สีฟ้ำ จ ำนวน 1 ตลับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 8,126.65           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 8,260.40           

         - หมึกพิมพ์สีแดง จ ำนวน 1 ตลับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 8,126.65           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 8,260.40           

         - หมึกพิมพ์สีเหลือง จ ำนวน 1 ตลับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26           บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,044.26          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด 8,126.65           

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 8,260.40           

13 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั จ. สงขลำ (2 คน) จ ำนวน 1 งำน ระยะเวลำ 24 เดือน 

(วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564)

672,000.00 672,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภยั เมืองใต้ จ ำกัด 672,000.00        บริษัท รักษำควำมปลอดภยั เมืองใต้ จ ำกัด 672,000.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 012/2562 

14 จ้ำงบริกำรประดับตกแต่งสถำนที่เนื่องในพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษก (ติดต้ังพระบรมฉำยำลักษณ์ประดับไฟ 

และผูกผ้ำประดับสถำนที)่ จ ำนวน 1 งำน

284,000.00 283,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.ดับบลิว. คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 283,550.00        บริษัท เจ.ดับบลิว. คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 283,550.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.027/2562

15 จ้ำงท ำนำมบตัร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,070.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 1,070.00           ร้ำน คิว ปร้ินท์ต้ิง แอนด์ บสิซิเนส ประชำสงเครำะห์ 1,070.00          คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

16 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 256.50 - เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพิมพ์ 256.50 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพิมพ์ 256.50 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

17 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 481.50 - เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพิมพ์ 481.50              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธรรกมลกำรพิมพ์ 481.50             คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

18 จ้ำงพิมพ์บตัรเชิญพร้อมซอง  งำนครบรอบ 67 ป ีอสมท    จ ำนวน 500 ใบ 13,000.00        10,165.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 10,165.00          บริษัท แกรนด์พ้อยท์ จ ำกัด 10,165.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

19 จัดจ้ำงบริกำรจอ Digital Signage : i-Magix  งำนครบรอบ 67 ป ีอสมท  จ ำนวน 1 งำน 17,000.00        16,585.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเมจิกซ์ อีเว้นท์ จ ำกัด 16,585.00          บริษัท ไอเมจิกซ์ อีเว้นท์ จ ำกัด 16,585.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

20 จ้ำงท ำอินทรธนู จ ำนวน 59 ชุด 74,258.00        74,258.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนันต์จิตติมำ 74,258.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อนันต์จิตติมำ 74,258.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

21 จ้ำงท ำกระดุมเส้ือ จ ำนวน 65 คู่ , เคร่ืองหมำยติดปกเส้ือ จ ำนวน 73 ชุด 37,343.00        37,343.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณประดิษฐ์ 37,343.00          ร้ำนสุวรรณประดิษฐ์ 37,343.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

22 จ้ำงท ำหมวกขำว ตรำ อสมท  จ ำนวน 61 ใบ 58,743.00        48,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุธรรมโลหะกิจ 48,800.00          ร้ำนบญุธรรมโลหะกิจ 48,800.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

23 จ้ำงลงโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 1 งำน 40,000.00 33,384.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บรูพำทัศน์ (1999) จ ำกัด 33,384.00 บริษัท บรูพำทัศน์ (1999) จ ำกัด 33,384.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.022/2562

24 จ้ำงบริกำรใช้พื้นที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1 งำน 150,000.00 80,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี เอ ซี จ ำกัด 80,250.00          บริษัท ซี เอ ซี จ ำกัด 80,250.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ ท.026/2562

เช่ำใช้บริกำร (AIRTIME) โทรศัพท์เคล่ือนที่ จ ำนวน 520 เลขหมำย ระยะเวลำ 12 เดือน 1,996,363.20 1,996,363.20 คัดเลือก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด   1,522,310.40      บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด    1,522,310.40     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด สัญญำจ้ำงเลขที่ 011/2562  

(วันที่ 1 เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2563) บริษัท เรียล มูฟ 1,595,755.20      

ฝ่ำยคล่ืนวิทยุ FM 99 MHz         

26 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet P1102 จ ำนวน 1 ชิ้น 856.00 856.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) 749.00 บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) 749.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

จ ำกัด จ ำกัด

ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ

27 จัดซ้ือน้ ำด่ืม (เปล่ียนขวด24x500CC) จ ำนวน 16 ลัง 880.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท สิงห์พัฒนำเชียงใหม่ จ ำกัด 880.00 บริษัท สิงห์พัฒนำเชียงใหม่ จ ำกัด 880.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

28 จ้ำงท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ำกัด 3,210.00 บริษัท แจสมิน อะเมนนิต้ี จ ำกัด 3,210.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 จัดซ้ือกระดำษช ำระ, น้ ำยำดันฝุ่น, น้ ำด่ืม 318.00 318.00 เฉพำะเจำะจง

 - กระดำษช ำระ แพ๊คละ 24 ม้วน ฟรี 6 ม้วน จ ำนวน 2 แพ๊ค บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 186.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 186.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

 - น้ ำยำดันฝุ่น ขนำด 1000 มล. จ ำนวน 1 แกลลอน บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 132.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทรีบวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด 132.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

25



ล ำดบั งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รวมภำษี)

รำคำกลำง

(รวมภำษี)
วิธีจัดซ้ือ/จ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่/วันที่ของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่จัดซ้ือ/จ้ำงผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

30 จัดซ้ือน้ ำด่ืมขนำด 18.9 ลิตร จ ำนวน 12 ถัง 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 360.00 บริษัท น้ ำแข็งโคโรลิส จ ำกัด 360.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

31 จ้ำงล้ำงและเติมน้ ำยำเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 5 เคร่ือง 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิชิตแอร์ (สำขำ 2) 4,601.00 ร้ำนพิชิตแอร์ (สำขำ 2) 4,601.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อภยัแอร์ 6,420.00

อภรัิกษ์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,222.50

32 จ้ำงท ำควำมสะอำด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงส ำรำญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 นำงส ำรำญ  พงษ์โคกสี 2,200.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)

ศูนย์ข่ำวภำคใต้        

33 จ้ำงท ำควำมสะอำด 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00 นำงสำวสุคนธ ์ ขุนบญุทอง 3,000.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ไม่มี

(ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ) (ไม่มีภำษีฯ)


