
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างวางส่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร บน
ป้ายโฆษณา จอ LED กลางซอยทองหล่อ 13

360,000 360,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด
บ. อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด

360,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-138/2564
ลงวันท่ี 9 ส.ค. 64

2
ซ้ืออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS 
ส าหรับ DC และ DR

28,195,200 28,195,200 ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1. บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
27,720,000

2. บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)
27,918,000 บาท

3. บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)
28,142,400 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
20,750,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-34/2564
ลงวันท่ี 5 ส.ค. 64

3
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Innovative
 Talent Development Program รุ่น 4 ปีท่ี 3

1,012,000 1,012,000 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,012,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,012,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-95/2564
ลงวันท่ี 5 ส.ค. 64

4 จ้างท าแฟ้ม ก.22 จ านวน 800,000 แฟ้ม (แฟ้มละ 3.35 บาท) 2,752,000 2,752,000 สอบราคาเพ่ือการพาณิชย์

1. บ. ประชุมช่าง จ ากัด
2,680,000 บาท

2. บ. ทีเอส อินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด 
2,744,000 บาท

3. หจก. ธนาพร้ินต้ิง
3,180,000 บาท

4. บ. คอมมานต์ เอ็น ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
3,552,000 บาท

5. บ. เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จ ากัด
4,240,000 บาท

บ. ประชุมช่าง จ ากัด
2,680,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-101/2564
ลงวันท่ี 13 ส.ค. 64

5 เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) 9,360,000 9,360,000 ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1. บ. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด
9,090,000 บาท

2. บ. ยิบอินซอย จ ากัด
9,126,000 บาท

3. บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
9,180,000 บาท

บ. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

8,856,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.04-14/2564
ลงวันท่ี 13 ส.ค. 64

6
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภาพลักษณ์ธนาคารทาง ผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

3,138,310 3,138,310 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด

3,138,310 บาท
บ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด

3,138,310 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-154/2564
ลงวันท่ี 9 ส.ค. 64

7
จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยธนาคารออม
สิน ปี 2564

195,000 195,000 เฉพาะเจาะจง
บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด

195,000 บาท
บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด

195,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-99/2564
ลงวันท่ี 2 ส.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

8
จ้างผลิต Content เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านช่องทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน

4,494,000 4,494,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 

สาขาบีพีเอ็น
4,494,000 บาท

บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด สาขาบีพีเอ็น

4,494,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-155/2564
ลงวันท่ี 13 ส.ค. 64

9
จ้างท่ีปรึกษาส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเส่ียงธนาคารออมสิน

3,000,000 2,001,456.25 คัดเลือก

1. บ. อินโฟเสิร์ช จ ากัด
1,600,000 บาทx

2. บ. รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด
1,716,171.66 บาท

-3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,603,000 บาท

บ. อินโฟเสิร์ช จ ากัด
1,600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-103/2564
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 64

10 จ้างท่ีปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารอัตราก าลัง 4,000,000 4,000,000 คัดเลือก

1. บ. ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท์ จ ากัด
3,500,000 บาท

2.  บ. ดิสคัฟเวอร์ จ ากัด
3,500,826 บาท

บ. ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจ
เมนท์ จ ากัด

3,372,022 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-106/2564
ลงวันท่ี 13 ส.ค. 64

11
จ้างบริการทดสอบและประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Drill)

600,000 600,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จ ากัด

590,000 บาท
บ. ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จ ากัด

590,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-104/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

12
เช่าใช้บริการระบบเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Enlite) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี

49,500,000 49,500,000 เฉพาะเจาะจง
บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)

49,500,000 บาท
บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)

49,500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-16/2564
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 64

13
ซ้ือเคร่ืองนับธนบัตรชนิดต้ังพ้ืน จ านวน 186 เคร่ือง (รายการท่ี
 1)

ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1. บ. อินติเกรด ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) จ ากัด
6,450,480 บาท

2. บ. คอลล่ีย์ อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด
7,216,800 บาท

3. บ. ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด
7,960,800 บาท

4. บ. โมชดารา จ ากัด
9,135,018 บาท

5. บ. ครีเอตุสคอร์โปเรช่ัน จ ากัด
11,150,700 บาท

บ. อินติเกรด ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

6,450,480 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-35/2564
ลงวันท่ี 20 ส.ค. 64

20,187,500 20,187,500



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

14
ซ้ือเคร่ืองนับธนบัตรชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน 125 เคร่ือง (รายการท่ี
 2)

ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1. บ. อินติเกรด ซิสเต้ม (ไทยแลนด์) จ ากัด
4,910,000 บาท

2. บ. คอลล่ีย์ อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด
5,400,000 บาท

3. บ. ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด
2,937,500 บาท

4. บ. โมชดารา จ ากัด
3,597,875 บาท

บ. ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด
2,937,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-36/2564
ลงวันท่ี 17 ส.ค. 64

15
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร KM Role 
Model Facilitator (ระดับท่ี 2)

112,350 112,350 เฉพาะเจาะจง
มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

112,350 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ

112,350 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-156/2564
ลงวันท่ี 5 ส.ค. 64

16
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร เสริม
ศักยภาพ KM-IM Team ส าหรับสายงานกิจการสาขา ระดับ 1
 Practitioner

337,050 337,050 เฉพาะเจาะจง
มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

337,050 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ

337,050 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-158/2564
ลงวันท่ี 20 ส.ค. 64

17
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ "The List" 
อัศจรรย์ความรู้

3,600,000 3,600,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด

3,600,000 บาท
บ. ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด

3,600,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-161/2564
ลงวันท่ี 6 ส.ค. 64

20,187,500 20,187,500



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

18
จ้างปรับปรุงอาคาร 2 ช้ัน 6 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพฯ

1,152,000 1,152,000 e-bidding

1.  หจก. พลเฟอร์นิเจอร์
1,101,266.88 บาท

2. บ. อาชว์บดินฑณ์ุ จ ากัด
1,085,300 บาท

3. บ. เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
1,036,800 บาท

4.  ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนช่ันแนล
1,128,000 บาท

5. บ. พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง จ ากัด
1,150,000 บาท

6. บ. สาธุ ดีไซน์ จ ากัด
1,005,200 บาท

7. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากัด
1,050,000 บาท

8. บ. วีพี มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
1,087,000 บาท

9. บ. ธนามงคลวัฒน์ การช่าง จ ากัด
1,094,400 บาท

บ. สาธุดีไซน์ จ ากัด
1,005,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-13/2564
ลงวันท่ี 27 ส.ค. 64

19

จ้างเหมาบริการขนย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูล
สงคราม

37,771,000 37,771,000 คัดเลือก

1. บ. คอม เทรดด้ิง จ ากัด
37,621,000 บาท

2. บ. โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จ ากัด
37,710,000 บาท

บ. คอม เทรดด้ิง จ ากัด
37,400,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-102/2564
ลงวันท่ี 23 ส.ค. 64

20
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ TFRS 9 เพ่ือรองรับการ
ปรับปรุงแบบจ าลองการด้อยค่า (ECL Model)

17,917,479.66 17,917,479.66 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ยิบอินซอย จ ากัด

17,501,406.68 บาท
บ.ยิบอินซอย จ ากัด

17,501,406.68 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-105/2564
ลงวันท่ี 19 ส.ค. 64

21
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ทางวิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ

3,466,800 3,466,800 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด

3,466,800 บาท
บ.ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด

3,466,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-164/2564
ลงวันท่ี 16 ส.ค. 64

22 จ้างบ ารุงรักษาระบบบงาน pinpad 4,470,000 4,470,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด

4,470,000 บาท
บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด

4,470,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-107/2564
ลงวันท่ี 19 ส.ค. 64

23
จ้างบริหารจัดการ ผลิตคอนเทนต์ และส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage ออมสินห่วงใย ส่ง
ก าลังใจให้สังคม

986,540 986,540 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จ ากัด

986,540 บาท
บ. ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จ ากัด

986,540 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-163/2564
ลงวันท่ี 10 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

24 ซ้ือสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 273,706 273,706 เฉพาะเจาะจง
บ. ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

273,706 บาท

บ. ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด
273,706 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-23/2564

ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

25 ซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ค จ านวน 6 ชุด 203,621 203,621 เฉพาะเจาะจง
บ. สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด

203,621 บาท
บ. สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด

203,621 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-22/2564
ลงวันท่ี 25 ส.ค. 64

27 จ้างท าเคร่ืองออกรางวัลแบบวงล้อหมุนด้วยมือ 414,000 414,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
นายเมธา อ่ึงทอง
414,000 บาท

นายเมธา อ่ึงทอง
414,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-169/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

28 จ้างออกแบบและจัดท า GSB Magazine 1,980,000 1,980,000 เฉพาะเจาะจง
บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด

1,980,000 บาท
บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด

1,980,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-115/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

29
จ้างท าพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Musem) หอวชิราวุธา
นุสรณ์ (เว็บไซต์)

5,000,000 5,000,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เดอะเรียลวัน จ ากัด

5,000,000 บาท
บ. เดอะเรียลวัน จ ากัด

5,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-112/2564
ลงวันท่ี 30 ส.ค. 64

30 จ้างผลิตเต็นท์แบบพับเก็บได้ จ านวน 700 หลัง 2,354,000 2,354,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ล๊ักก้ีเพนท์ จ ากัด
2,354,000 บาท

บ. ล๊ักก้ีเพนท์ จ ากัด
2,354,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-113/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

31
จ้างผลิตส่ือการเรียนรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีขายผ่าน
ธนาคาร (Bancassurance)

160,500 160,500 เฉพาะเจาะจง
บ. คิดลึก จ ากัด
160,500 บาท

บ. คิดลึก จ ากัด
160,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-166/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

32
จ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์บัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงิน
สดธนาคารออมสิน

489,204 489,204 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. บี.ดี อินเตอร์ไพรส์ จ ากัด

489,204 บาท
บ. บี.ดี อินเตอร์ไพรส์ จ ากัด

489,204 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-168/2564
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 64

33
จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับพนักงานเกษียณอายุ
ประจ าปี 2564

299,120 299,120 เฉพาะเจาะจง
บ. ไอเดีย ไลบราร่ี จ ากัด

299,120 บาท
บ. ไอเดีย ไลบราร่ี จ ากัด

299,120 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-167/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64

34
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบจอ LED Display ระบบ
ควบคุม าหรับหอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่
 เป็นระยะเวลา 1 ปี

234,972 234,972 เฉพาะเจาะจง
บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด

234,972 บาท
บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด

234,972 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-116/2564
ลงวันท่ี 31 ส.ค. 64


