
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

......................................... 
  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการของรัฐอันเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
วันที่    เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร แบตเตอรี่

ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
หมายเลขครภุัณฑ์ 054 61 
0003 และเครื่องพ่นหมอกควัน 
หมายเลขครภุัณฑ์ 054 61 
0004 จ านวน 2 ลูก 

2,400 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ขันสาคร 
2,400.-บาท 

นายธวัชชัย ขันสาคร 
2,400.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0020/64 
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2563 

2 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

18,000 - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พิจิตร 
18,000.-บาท 

นางปราณี พิจิตร 
18,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0021/64 
ลงวันท่ี 3 พ.ย.2563 

3 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี (กองคลัง) 

36,300 - เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤทัย สะทองขน 
36,300.-บาท 

น.ส.สมฤทัย สะทองขน 
36,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0022/64 
ลงวันท่ี 3 พ.ย.2563 

4 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานด้าน
งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 

36,300 - เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุัตรา จันทร์ภมู ิ
36,300.-บาท 

น.ส.สภุัตรา จันทร์ภมู ิ
36,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0004/64 
ลงวันท่ี 3 พ.ย.2563 

5 จ้างเหมารถยนต์โดยสารตาม
โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคณุภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน 

12,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.สันตสิุขทัวร ์
12,000.-บาท 

หจก.สันตสิุขทัวร ์
12,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0024/64 
ลงวันท่ี 4 พ.ย.2563 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 

5,750 - เฉพาะเจาะจง บุญมากเคมีคอลซัพพลาย 
5,750.-บาท 

บุญมากเคมีคอลซัพพลาย 
5,750.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0025/64 
ลงวันท่ี 9 พ.ย.2563 

7 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีขาด
ช ารุดเสยีหายถูกน้ ากดัเซาะไม่
สามารถสัญจรไป-มาได ้

203,000 204,000 เฉพาะเจาะจง นายมานะ แซเ่ฮง 
203,000.-บาท 

. 

นายมานะ แซเ่ฮง 
203,000.-บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0026/64 
ลงวันท่ี 10 พ.ย.2563 

 

แบบ สขร.๑ 

 



 
 
 

-2- 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
8 จ้างเหมา(เช่า)เครื่องถ่ายเอกสาร 

กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น 

34,467.90 - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบุรดีิจิตอล 
พริ้นติ้ง 

34,467.90บาท 

หจก.ราชบุรดีิจิตอล 
พริ้นติ้ง 

34,467.90บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0027/64 
ลงวันท่ี 12 พ.ย.2563 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตาม
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

345  - เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ์แอนด์
อิงค์เจ็ท 

345.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ์แอนด์
อิงค์เจ็ท 

345.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0028/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 

1,750  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 
1,750.-บาท 

ร้านไอเดีย 
1,750.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0029/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

11 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการสร้างสรรค์
อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนรัก 
3,000.-บาท 

ร้านเรือนรัก 
3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0030/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตาม
โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

345  เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ์แอนด์
อิงค์เจ็ท 

345.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ์แอนด์
อิงค์เจ็ท 

345.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0031/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

13 จ้างท างานโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นซอยทุ่งรตี่อจากเส้นเดิม 
หมู่ที่1 บ้านทุ่งแฝก 

411,000 412,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พิชชาพร2556 
411,000.-บาท 

หจก.พิชชาพร2556 
411,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0032/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

14 จ้างท างานก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยกลางบ้าน ม.15 บ้านห้วยตา
ม่วง 

464,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.พิชชาพร2556 
464,000.-บาท 

หจก.พิชชาพร2556 
464,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0033/64 
ลงวันท่ี 16 พ.ย.2563 

15 จ้างเหมาท าอาหารตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 

20,000 - เฉพาะเจาะจง นางดรุณยี์ เดชมาก 
20,000.-บาท 

นางดรุณยี์ เดชมาก 
20,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0034/64 
ลงวันท่ี 17 พ.ย.2563 
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ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
16 จ้างท างานก่อสร้างถนน คสล.สาย

ซอยบ้านนายศิริ เจียมค าม.7 
บ้านพุม่วง 

487,000  เฉพาะเจาะจง หจก.มนัสวีศริิสถาปตัย ์
487,000.-บาท 

หจก.มนัสวีศริิสถาปตัย ์
487,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0035/64 
ลงวันท่ี 18 พ.ย.2563 

17 จ้างท างานก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยบ้านนายทัน เชื้อดี หมู่ที่10 
บ้านทุ่งเคล็ด 

487,000  488,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มนัสวีศริิสถาปตัย ์
487,000.-บาท 

หจก.มนัสวีศริิสถาปตัย ์
487,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0036/64 
ลงวันท่ี 18 พ.ย.2563 

18 จ้างท ากระเป๋าผ้าตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3,375 - เฉพาะเจาะจง นางส ารวม พรมศิร ิ
3,375.-บาท 

นางส ารวม พรมศิร ิ
3,375.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0037/64 
ลงวันท่ี 23 พ.ย.2563 
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จ้างเหมา(เช่า)รถประจ าทาง ตาม
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

16,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ครูเสนห่์จอมบึง
จ ากัด 

16,000.-บาท 

บริษัท ครูเสนห่์จอมบึง
จ ากัด 

16,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0038/64 
ลงวันท่ี 23 พ.ย.2563 

20 จ้างท างานก่อสร้างถนน คสล. 
สายล าภาชี เชื่อมต่อเส้นเดิม 
(ซอยบ้านผู้ใหญ่)ม.5บ้านวังปลา 

477,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.มนัสวสีิรสิถาปัตย ์
477,000.-บาท 

หจก.มนัสวสีิรสิถาปัตย ์
477,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0039/64 
ลงวันท่ี 25 พ.ย.2563 

21 จ้างท างานก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จ านวน 1 จุด สาย
ซอยสามัคคีธรรม ม.2บ้านทุ่งแจง 

509,600 703,000 (e-bidding) หจก.มนัสวสีิรสิถาปัตย ์
509,600.-บาท 

หจก.พิชชาพร2556 
685,000.-บาท 

บ.ดี.เอส.วี.ธรุกิจจ ากดั 
543,432.-บาท 

หจก.มนัสวสีิรสิถาปัตย ์
509,600.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0040/64 
ลงวันท่ี 25 พ.ย.2563 



22 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

15,300 - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พิจิตร 
15,300.-บาท 

นางปราณี พิจิตร 
15,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0041/64 
ลงวันท่ี 25 พ.ย.2563 

23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 19,246.50 - เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์
จ ากัด 

19,246.50บาท 

บ.แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์
จ ากัด 

19,246.50บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0042/64 
ลงวันท่ี 30 พ.ย.2563 

 

 


