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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔ /๖๑ ลว. ๑/๒/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ ๑,๑๗๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕ /๖๑ ลว. ๒/๒/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโทรศัพท์ภายในลิฟต์โดยสาร ๕,๓๕๐.๐๐ ๕,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ลิฟท์ไทยเทค บจก.ลิฟท์ไทยเทค ราคาต  าสุด บจ. ๒๖ /๖๑ ลว. ๒/๒/๖๑
๔ ขออนุมติัซ่อมแซมห้องรองเลขาธกิาร ๔๙๕,๘๐๒.๙๕ ๔๙๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.สภัสสรา ดีไซน์ บจก.สภัสสรา ดีไซน์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗ /๖๑ ลว. ๕/๒/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าจ านวน ๑,๕๐๐ ใบ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘ /๖๑ ลว. ๖/๒/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๕,๔๓๕.๖๐ ๕,๔๓๕.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙ /๖๑ ลว. ๗/๒/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์กพ ๙๔๖๑ นบ ๓,๖๕๙.๔๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐ /๖๑ ลว. ๗/๒/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ นบ ๖,๘๙๒.๙๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑ /๖๑ ลว. ๘/๒/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒ /๖๑ ลว. ๙/๒/๖๑

๑๐ ขออนุมติัซ่อมเครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๓,๓๑๗.๐๐ ๓,๓๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทค บจก.พี.ซี.เทค ราคาต  าสุด บจ. ๓๓ /๖๑ ลว. ๙/๒/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๕ รายการ ๖,๐๒๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔ /๖๑ ลว. ๙/๒/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตราบาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๔๒๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕ /๖๑ ลว. ๙/๒/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๗๐ นบ ๑,๔๙๑.๕๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖ /๖๑ ลว. ๙/๒/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๓ นบ ๔,๑๕๙.๐๙ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗ /๖๑ ลว. ๑๒/๒/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๒๗๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘ /๖๑ ลว. ๑๓/๒/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๙๑๕ ใบ ๖๔,๐๕๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙ /๖๑ ลว. ๑๓/๒/๖๑
๑๗ ขออนุมติัซ่อมท่อน้ าทิ้งอา่งล้างจาน ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐ /๖๑ ลว. ๑๕/๒/๖๑
๑๘ ขออนุมติัซ่อมเครื องปรับอากาส ๙๖,๘๒๔.๓๐ ๙๖,๘๒๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑ /๖๑ ลว. ๑๖/๒/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑,๕๕๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๒ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ ๓,๖๙๑.๕๐ ๓,๖๙๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทค บจก.พี.ซี.เทค ราคาต  าสุด บจ. ๔๓ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๒,๐๓๘.๓๕ ๒,๐๓๘.๓๕ เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทค บจก.พี.ซี.เทค ราคาต  าสุด บจ. ๔๔ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๑๑,๘๒๘.๐๐ ๑๑,๘๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ไขยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง บจก.ไขยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง ราคาต  าสุด บจ. ๔๕ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๗๑๙ นบ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๖ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๒๖,๑๕๔.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ ปร้ีน ร้านกอ็ปปี้ ปร้ีน ราคาต  าสุด บจ. ๔๗ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๘ /๖๑ ลว. ๒๐/๒/๖๑
๒๖ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดยค์ลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดยค์ลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๙ /๖๑ ลว. ๒๑/๒/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๑๓,๘๐๐.๖๐ ๑๓,๘๐๐.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๐ /๖๑ ลว. ๒๑/๒/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๓๕,๑๔๙.๕๐ ๓๕,๑๔๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๑ /๖๑ ลว. ๒๒/๒/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือฯ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๒/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๓๗,๐๙๖.๙๐ ๓๙,๐๙๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๕๓ /๖๑ ลว. ๒๗/๒/๖๑

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์ ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  มีนำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๔ รายการ ๓,๐๗๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๔ /๖๑ ลว. ๒๘/๒/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕ /๖๑ ลว. ๕/๒/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องโทรสาร จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๑๑๑.๕๐ ๑๐,๑๑๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๖ /๖๑ ลว. ๖/๒/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องพิมพ์ฯ ๔,๐๖๖.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๗ /๖๑ ลว. ๖/๒/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๒,๙๙๐.๐๐ ๒,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.อาร์.ซี ร้าน เอน็.อาร์.ซี ราคาต  าสุด บช. ๒๗ /๖๑ ลว. ๖/๒/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๔,๘๓๗.๕๐ ๔,๘๓๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง นางสมพร มกักะลีผล นางสมพร มกักะลีผล ราคาต  าสุด บช. ๒๗ /๖๑ ลว. ๗/๒/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๔,๘๖๐.๐๐ ๔,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๒๘ /๖๑ ลว. ๘/๒/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต  าสุด บช. ๒๙ /๖๑ ลว. ๑๒/๒/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือสารานุกรมไทย จ านวน ๒๐ เล่ม ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ ราคาต  าสุด บช. ๓๐ /๖๑ ลว. ๑๓/๒/๖๑

และสวสัดิภาพครูฯ และสวสัดิภาพครูฯ ราคาต  าสุด
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยา ๔๑,๙๑๓,๖๒๒.๘๘ ๔๔,๘๔๗,๕๗๖.๔๘ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๑ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๙ รายการ ๔๘๙,๗๗๓.๒๔ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด ราคาต  าสุด บช. ๓๒ /๖๑ ลว. ๒๓/๒/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๓ /๖๑ ลว. ๒๘/๒/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๒๒๔,๕๗๑.๖๐ ๒๒๔,๕๗๑.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๔ /๖๑ ลว. ๒๘/๒/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๔ รายการ ๔๘๙,๒๐๔.๐๐ ๔๘๙,๒๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๕ /๖๑ ลว. ๒๘/๒/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๒ รายการ ๓,๐๔๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ ราคาต  าสุด บช. ๓๖ /๖๑ ลว. ๒๘/๒/๖๑

และสวสัดิภาพครูฯ และสวสัดิภาพครูฯ ราคาต  าสุด
๔๖ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนประกันสังคม ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ากดั บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๓ /๖๑ ลว. ๑/๒/๖๑

ผ่านสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ เอกสารถกูต้อง
๔๗ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนประกันสังคม ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ากดั บริษัท บลู โอเชยีน อมิเมจ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๔ /๖๑ ลว. ๑/๒/๖๑

ผ่านสื อวทิยุ เอกสารถกูต้อง
๔๘ จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบแจง้เตือนไฟไหม้ ๗๙๗,๐๐๐.๐๐ ๘๐๘,๔๐๐.๐๐ e-bidding บริษทั พรีซีสชั นเทคโนโลยแีอนด์เอน็จิเนยีริ ง จ ากดั บริษทั พรีซีสชั นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๔๕ /๖๑ ลว. ๗/๒/๖๑

ภายในส านักงานประกนัสังคม เอกสารถกูต้อง
๔๙ จา้งที ปรึกษา (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๔๑๒,๕๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางเมธนิี จติติชานนท์ นางเมธนิี จติติชานนท์ ราคาต  าสุด จ ๔๖ /๖๑ ลว. ๑๓/๒/๖๑

ของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง
๕๐ จา้งพิมพ์ใบแจง้ยอดเงินสมทบกรณีชราภาพ ๑๑,๗๘๖,๗๐๑.๕๐ ๑๔,๑๕๘,๓๐๓.๒๐ e-bidding บริษัท พ.ีเค.เอน็. ซีสเต็มส์ จ ากดั บริษัท พ.ีเค.เอน็. ซีสเต็มส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๗ /๖๑ ลว. ๑๓/๒/๖๑

ของผู้ประกนัตน ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ เอกสารถกูต้อง
๕๑ จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษา ๔๕,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๓๔๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี  จ ากดั (มหาชน) บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี  จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๔๘ /๖๑ ลว. ๑๖/๒/๖๑

ความมั นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย เอกสารถกูต้อง
๕๒ จา้งวเิคราะห์ขา่ว และผลิตขา่วประชาสัมพันธ ์ ๔๒๘,๙๕๘.๕๗ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding นายพริษฐ์ เอี ยมพงษ์ไพบูลย์ นายพริษฐ์ เอี ยมพงษ์ไพบูลย์ ราคาต  าสุด จ ๔๙ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑

ผลิตขา่วตอบโต้ (แกข้า่วที มผีลกระทบ) เอกสารถกูต้อง
๕๓ จา้งตรวจตัดขา่วจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ ๔๒๙,๖๐๘.๘๒ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๐ /๖๑ ลว. ๑๙/๒/๖๑

ประจ าปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง


