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1 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ๒๗,๕00.00  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.234/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๗,๕00.00 ๒๗,๕00.00 มีคุณสมบัติ 6 ก.ย. ๖๔

2 จ้างเหมาจัดท าโล่ส าหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๔,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงตะวันโทรฟี ร้านแสงตะวันโทรฟี มีคุณสมบัติ บจ.235/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๔,๘๐๐.๐๐ ๔๔,๘๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข 6 ก.ย. ๖๔

3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00  - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ แอนด์ ดี ปร้ินท์เตอร์ หจก. เอ แอนด์ ดี ปร้ินท์เตอร์ มีคุณสมบัติ บซ.236/๒๕๖๔
เซอร์วิส  9,630.00 เซอร์วิส  9,630.00 ตรงตามเง่ือนไข 8 ก.ย. ๖๔

4 จ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค มีคุณสมบัติ บจ.237/๒๕๖๔
(ทีเอ็นเอ็น)  จ ากัด (ทีเอ็นเอ็น)  จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข 8 ก.ย. ๖๔

50,000.0๐ 50,000.0๐

5
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,819.0๐  - เฉพาะเจาะจง
บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด

มีคุณสมบัติ บจ.238/๒๕๖๔

1,819.0๐ 1,819.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 13 ก.ย. ๖๔

6
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฮ-๓๕๔๘ (กบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,819.0๐  - เฉพาะเจาะจง

บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด
ตรงตามเง่ือนไข บจ.239/๒๕๖๔

1,819.0๐ 1,819.0๐ มีคุณสมบัติ 13 ก.ย. ๖๔

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๖,๗00.0๐  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ มีคุณสมบัติ บจ.240/๒๕๖๔
๖๖,๗00.0๐ ๖๖,๗00.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 13 ก.ย. ๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานอุตุนิยมวิทยา ๔ อาคารพสัดุ 1,391.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา ตรงตามเง่ือนไข บจ.241/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอ็นจิเนียร่ิง 1,391.00  เอ็นจิเนียร่ิง 1,391.00 มีคุณสมบัติ 14 ก.ย. ๖๔

9 จ้างเหมาซ่อมล้างเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ ของกองพยากรณ์อากาศ 24,503.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเดล โซลูชั่น บริษัท ควอเดล โซลูชั่น มีคุณสมบัติ บจ.242/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินต้ิง จ ากัด 24,503.0๐  พร้ินต้ิง จ ากัด 24,503.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 14 ก.ย. ๖๔

10 ซ้ือเก้าอี้บุนวมของกลุ่มการเงินและบัญชี จ านวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติ บซ.243/๒๕๖๔
8,988.00 8,988.00 ตรงตามเง่ือนไข 1๔ ก.ย. ๖๔

11
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา (จ านวน ๒ เคร่ือง) 17,120.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.244/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,120.0๐ 17,120.0๐ ตรงตามเง่ือนไข 1๕ ก.ย. ๖๔

12 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,810.6๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน คอนเซาท์ บริษัท วิน คอนเซาท์ มีคุณสมบัติ บจ.245/๒๕๖๔
แอนด์ซัพพลาย จ ากัด แอนด์ซัพพลาย จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข 15 ก.ย. ๖๔

18,810.6๐ 18,810.6๐

13 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศและซ่อมชุดปั๊มน้ าทิ้ง จ านวน ๒ เคร่ือง ชั้น ๑๒ (ตอ.) ๖,9๕๕.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด ตรงตามเง่ือนไข บจ.246/๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖,9๕๕.๐๐ ๖,9๕๕.๐๐ มีคุณสมบัติ ๑๕ ส.ค. ๖๔

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐,๘9๕.๑๘  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติ บซ.247/๒๕๖๔
๓๐,๘9๕.๑๘ ๓๐,๘9๕.๑๘ ตรงตามเง่ือนไข ๑๖ ส.ค. ๖๔
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15 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,๔๐1.๗0  - เฉพาะเจาะจง อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.24๘/๒๕๖๔
1,๔๐1.๗0 1,๔๐1.๗0 มีคุณสมบัติ 1๖ ก.ย. ๖๔

16 ซ้ือข้อความส้ัน (SMS) เพือ่งานแจ้งภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๓,50๐.0๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.24๙/๒๕๖๔
๕๓,50๐.0๐ ๕๓,50๐.0๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒1 ก.ย. ๖๔

17 ซ้ือกล้องดิจิตอลของกลุ่มประชาสัมพนัธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙8,8๐๐.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ากัด บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จ ากัด มีคุณสมบัติ บซ.2๕๐/๒๕๖๔
๙8,8๐๐.00 ๙8,8๐๐.00 ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ ก.ย. ๖๔

18
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ ๓,๒๑0.0๐  - เฉพาะเจาะจง

บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด บริษัท พระโขนง เบรค-คลัช จ ากัด
มีคุณสมบัติ บจ.2๕๑/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๒๑0.0๐ ๓,๒๑0.0๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ ก.ย. ๖๔

19
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น ๑๖ อาคาร ๕๐ ปี กรมฯ 1๒,1๙๘.๐๐  - เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด บริษัท นิวต้ันนครินทร์ จ ากัด
มีคุณสมบัติ บจ.25๒/๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1๒,1๙๘.๐๐ 1๒,1๙๘.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ ก.ย. ๖๔

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์โอโซนและรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๑,๘๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ รุ่งเรืองแอร์ ตรงตามเง่ือนไข บจ.2๕๓/๒๕๖๔
๑๑,๘๐๐.๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐ มีคุณสมบัติ ๒๓ ก.ย. ๖๔

21 จ้างเหมาเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๕,๐๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด มีคุณสมบัติ บจ.2๕4/๒๕๖๔
๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๓ ก.ย. ๖๔
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22 จ้างซ่อมแซมห้องน้ า อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘๖,๑3๕.00  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คงคาไกรสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คงคาไกรสวัสด์ิ ตรงตามเง่ือนไข บจ.2๕๕/๒๕๖๔
๘๖,๑3๕.00 ๘๖,๑3๕.00 มีคุณสมบัติ ๒๘ ก.ย. ๖๔

23 จ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๗๔5.0๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอพ ีเน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง ร้านเอพ ีเน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติ บจ.2๕๖/๒๕๖๔
๓,๗๔5.0๐ ๓,๗๔5.0๐ ตรงตามเง่ือนไข ๒๘ ก.ย. ๖๔

24 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙,๑๐๔.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล มีคุณสมบัติ บจ.2๕๗/๒๕๖๔
ซิสเท็ม จ ากัด ๒๙,๑๐๔.00 ซิสเท็ม จ ากัด ๒๙,๑๐๔.00 ตรงตามเง่ือนไข ๓๐ ก.ย. ๖๔

25 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ UPS ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ๖,๙0๑.๕๐  - เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีกรุ๊ป ไทย บริษัท พ ีกรุ๊ป ไทย มีคุณสมบัติ บซ.2๕๘/๒๕๖๔
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อินเตอร์เทรด จ ากัด๖,๙0๑.๕๐ อินเตอร์เทรด จ ากัด๖,๙0๑.๕๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓๐ ก.ย. ๖๔

26 จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๙,๕10.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา มีคุณสมบัติ บจ.2๕๙/๒๕๖๔
 เอ็นจิเนียร่ิง ๙๙,๕10.๐๐  เอ็นจิเนียร่ิง ๙๙,๕10.๐๐ ตรงตามเง่ือนไข ๓๐ ก.ย. ๖๔

27 จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ที่ห้องกลุ่มการเงิน ๕,๕๖๔.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รสา ตรงตามเง่ือนไข บจ.2๖๐/๒๕๖๔
และบัญชี จ านวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นจิเนียร่ิง ๕,๕๖๔.๐๐ เอ็นจิเนียร่ิง ๕,๕๖๔.๐๐ มีคุณสมบัติ ๓๐ ก.ย. ๖๔



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สัญญาจา้งเหมาบริการเอกชนปฏิบติังาน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจยั โครงการวิเคราะห์
อทิธิพลของลมที่มีผลต่อ PM 2.5 ชั้น
บรรยากาศที่มีแรงเสียดทานและการ
คาดการณ์คุณภาพอากาศระยะที่ 1

15,000.00 บาท 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ สินเมฆา เสนอราคา 
15,000.00 บาท

นายอภิสิทธ์ิ สินเมฆา ราคา 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สจ.๑๐๖/๒๕๖๔  
ลว. 1 ก.ย. 64

2 สัญญาจา้งเหมาบริการเอกชนปฏิบติังาน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจยั โครงการวิเคราะห์
อทิธิพลของลมที่มีผลต่อ PM 2.5 ชั้น
บรรยากาศที่มีแรงเสียดทานและการ
คาดการณ์คุณภาพอากาศระยะที่ 1

15,000.00 บาท 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนภเกตน์ แจง้ใจ เสนอราคา 
15,000.00 บาท

นางสาวนภเกตน์ แจง้ใจ ราคา 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สจ.๑๐๗/๒๕๖๔  
ลว. 1 ก.ย. 64

3 สัญญาจา้งซ่อมแซมสาเหตุของน้ าร่ัวซึม อาคาร
 ๕๐ ป ีอตุุนิยมวิทยา

๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง    หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี .พ.ีสหกจิ เสนอ
ราคา ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท

   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี .พ.ีสหกจิ 
ราคา ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สจ.๑๐๘/๒๕๖๔ ลว.
 ๑๓ ก.ย. ๖๔

4 สัญญาซ้ือแบตเตอร่ี เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS)
 พร้อมติดต้ังของโครงการพฒันาระบบการ
พยากรณ์ด้วยคอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง 
(ระยะที่ 1)

600,000.00 บาท 813,200.00 บาท E-bidding 1. บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเจ
เมนท์ จ ากดั เสนอราคา 
800,000.00 บาท                      
 2. บริษทั ดีเอก็ซ์พ ี(ไทยแลนด์)จ ากดั 
เสนอราคา 600,000.00 บาท       
 3. บริษทั เอน็เนอร์ย่ี เวฟ จ ากดั 
เสนอราคา 622,205.00 บาท        
 4. บริษทั ใยตาวิศวกรรมแอนด์ 
เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากดั เสนอรคา 
740,000.00 บาท

บริษทั ดีเอก็ซ์พ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั
 ราคา 600,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สข.๑๐๙/๒๕๖๔  
ลว. 22 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2564
กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ประจ ำเดือน กันยำยน 2564



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศและฆา่เชื้อในอากาศ 
จ านวน ๒ เคร่ือง

278,200.00 บาท 278,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั สแกน ไอซีที จ ากดั เสนอราคา 
278,200.00 บาท

บริษทั สแกน ไอซีที จ ากดั ราคา 
278,200.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สข.110/2564  
ลว. 28 ก.ย. 64

6 ซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมติดต้ังส าหรับเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ต่อเนื่อง (UPS) กองพยากรณ์อากาศ ชั้น
 ๑๑

109,140.00 บาท 109,140.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั เสนอ
ราคา 109,140.00 บาท

บริษทั รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั 
ราคา 109,140.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

  สข.๑11/๒๕๖๔    
ลว. 27 ก.ย. 64

7 จา้งเหมาจดัส่งวัสดุและอปุกรณ์ตรวจอากาศ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

220,000.00 บาท 220,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดมอนด์ ชิปปิง้ เซอร์วิส จ ากดั 
เสนอราคา 220,000.00 บาท

บริษทั ไดมอนด์ ชิปปิง้ เซอร์วิส 
จ ากดั ราคา 220,000.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

  สข.๑12/๒๕๖๔    
ลว. 27 ก.ย. 64

8 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๖ เคร่ือง 257,204.00 บาท 275,204.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง 
ราคา 257,204.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง
 ราคา 257,204.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

   สข.๑13/๒๕๖๔   
ลว. 29 ก.ย. 64

9 จา้งซ่อมแซมช่องแสงอลูมิเนียมพร้อมประตู
เปดิ/ปดิ และงานซ่อมโพรงขา้ง/หน้า อาคาร
กองส่ือสาร (อาคารหลังใหม่)

135,890.00 บาท 135,890.00 บาท เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง 
ราคา 135,890.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รสา เอน็จเินียร่ิง
 ราคา135,890.00 บาท

มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และภายในวงเงิน
งบประมาณ

    สข.๑14/๒๕๖๔    
 ลว. 29 ก.ย. 64


