
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างท่ีปรึกษาพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงและก ากับด้านเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล
5,000,000.00          4,450,000.00      วิธีคัดเลือก

บ. อีวาย คอร้ปอเรท เซอร้วิสเซส จ ากัด 4,450,000 บาท

บริษัท ไพร้ซวอเตอร้เฮาส้คูเปอร้ส เอบีเอเอส จ ากัด 4,651,000.00 

บาท

บ. อีวาย คอร้ปอเรท เซอร้วิสเซส จ ากัด

4,450,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-40/2565

ลว. 6 พ.ค. 65

2
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ้และโปรแกรมพ้ืนฐานระบบบริหารฐานข้อมูลการเรียนรู้

ออนไลน้
800,000.00            800,000.00        วิธีคัดเลือก

บ. จี แกรททิจูด จ ากัด 800,000 บาท

บริษัท ส่ีจุดศูนย้ จ ากัด 900,000 บาท

บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส้ จ ากัด 950,000 บาท

บ. จี แกรททิจูด จ ากัด

800,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-49/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

3
จ้างท่ีปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 เร่ือง

สัญญาประกันภัย
27,250,000.00        23,900,000.00    วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. ไพร้ซวอเตอร้เฮาส้คูเปอร้ส เอบีเอเอส จ ากัด

23,900,000 บาท บาท

บ. ไพร้ซวอเตอร้เฮาส้คูเปอร้ส เอบีเอเอส จ ากัด

23,900,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-41/2565

ลว. 11 พ.ค. 65

4
จ้างสร้างสรรค้ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้

ธนาคาร
864,000.00            864,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

นายนรินทร้ เสาธง

864,000 บาท

นายนรินทร้ เสาธง

864,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-59/2565

ลว. 6 พ.ค. 65

5
จ้างท าใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL ส าหรับเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ ย่ีห้อ 

WINCOR NIXDORF PROCASH 280
607,500.00            583,650.00        วิธีสอบราคาเพ่ือการพานิชย้

บ. วินเปเปอร้โปรดักส้ จ ากัด

583,650 บาท

บ. วินเปเปอร้โปรดักส้ จ ากัด

583,650 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ส.03-45/2565

ลว. 11 พ.ค. 65

6
จ้างตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลผู้สมัครบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสด

ธนาคารออมสิน แบบราคาคงท่ีไม้จ ากัดปริมาณ
16,200,000.00        16,200,000.00    วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์ บ. วันทูวัน คอนแทคส้ จ ากัด (มหาชน) บ. วันทูวัน คอนแทคส้ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ป.03-48/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

7
จ้างท่ีปรึกษาส าหรับการบริหารความต้อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบ

แผนความต้อเน่ืองทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wind BCP Testing Exercise) ป้ 

2565

7,000,000.00          4,708,000.00      วิธีจ้างท่ีปรึกษา
บ. เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร้ จ ากัด 4,708,000 บาท

บริษัท อีวาย คอร้ปอเรท เซอร้วิสเซส จ ากัด 6,741,000 บาท	

บ. เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร้ จ ากัด 

4,708,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-59/2565

ลว. 17 พ.ค. 65

8
จ้างออกแบบและผลิตและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน้ ชุดหลักสูตรด้าน Credit 

Academy ป้ 2565
1,992,982.00          1,992,982.00      วิธีคัดเลือก

บ. พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ัน จ ากัด 1,992,982 บาท

บริษัท เยส ไอ แคน ดู จ ากัด 1,998,760 บาท

บริษัท จี แกรททิจูด จ ากัด 2,000,000 บาท

บ. พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ัน จ ากัด

1,992,982 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-61/2565

ลว. 13 พ.ค. 65

9 ซ้ือเคร่ืองนับคัดเหรียญ 3,225,000.00          1,883,400.00      วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย้ บ. ไทยพิมพ้สัมผัส จ ากัด 1,883,400 บาท
บ. ไทยพิมพ้สัมผัส จ ากัด

1,883,400 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ส.02-4/2565

ลว. 17 พ.ค. 65

10
จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส้วนบุคคล

ของธนาคารออมสิน (Data Protection Officer : DPO)
3,000,000.00          2,100,000.48      วิธีคัดเลือก

บ. โอ เอส ดี จ ากัด 2,199,196.62	 บาท

บริษัท แชนด้เล้อร้ เอ็มเอชเอ็ม จ ากัด 2,980,000 บาท

บ. โอ เอส ดี จ ากัด

2,100,000.48 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-50/2565

ลว. 17 พ.ค. 65

11 จ้างท านาฬิกาแขวงผนังให้ส าหรับมอบให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย้ 429,300.00            429,300.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้
บ. พีอาร้เอ็น เอ็นเตอร้ไพร้ส จ ากัด (ส านักงานใหญ้)

429,300 บาท

บ. พีอาร้เอ็น เอ็นเตอร้ไพร้ส จ ากัด (ส านักงานใหญ้)

429,300 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-64/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

12
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร KM Role Model 

Practitioner (ระดับท่ี 1) ส าหรับผู้จัดการสาขา
224,700.00            224,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

224,700 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

224,700 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-54/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

13
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร KM Role Model 

Practitioner (ระดับท่ี 2) ส าหรับผู้จัดการสาขา
224,700.00            224,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

224,700 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

224,700 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-52/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

14
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร KM Role Model Innovator 

(ระดับท่ี 3) ส าหรับผู้จัดการสาขา
112,350.00            112,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

112,350 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

112,350 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-53/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

15
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพ KM-IM Team 

ส าหรับสายงานกิจการสาขา ระดับ 2 Facilitator
449,400.00            449,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

494,400 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห้งชาติ

494,400 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-51/2565

ลว. 9 พ.ค. 65

16
จ้างท่ีปรึกษาสอบทานการค านวนส ารองประกันภัย รายไตรมาส และการก าหนด

สมมติฐานท่ีเป้นค้าประมาณการท่ีดีท่ีสุด ประจ าป้ 2565
1,912,400.00          1,908,652.59      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. ทีม เอ็กซ้เซลเลนซ้ คอนซัลต้ิง จ ากัด

1,908,652.59 บาท

บ. ทีม เอ็กซ้เซลเลนซ้ คอนซัลต้ิง จ ากัด

1,908,652.59 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-57/2565

ลว. 17 พ.ค. 65

17
จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ้และอุปกรณ้คอมพิวเตอร้ ส าหรับโครงการขยายช้อง

ทางการให้บริการส าหรับการตรวจรับมอบท่ี 8
302,510.40            302,510.40        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้

บ. คอมพิวเตอร้ยูเน่ียน จ ากัด

302,510.40 บาท

บ. คอมพิวเตอร้ยูเน่ียน จ ากัด

302,510.40 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.03-55/2565

ลว. 13 พ.ค. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

18
จ้างเหมาบริการกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู้บทบาทการเป้นธนาคาร

เพ่ือสังคม (Social Bank Business Case Challenge)
4,000,000.00          4,000,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร้

4,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร้

4,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-56/2565

ลว. 10 พ.ค. 65

19
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้ธนาคารทางโทรทัศน้ 

รายการ กัลยายล โดยโครงการป้นฝ้นป้นย้ิม
1,460,550.00          1,460,550.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. ป้นฝ้น วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด

1,460,550 บาท

บ. ป้นฝ้น วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด

1,460,550 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-69/2565

ลว. 19 พ.ค. 65

20 จ้างจัดหาพ้ืนท่ีออกบูธงาน Money Expo ประจ าป้ 2565 13,993,219.25        13,993,219.25    วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

1,399,219.25 บาท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

1,399,219.25 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-62/2565

ลว. 10 พ.ค. 65

21 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม Software ระบบงาน Internet Banking ระยะเวลา 2 ป้ 5,495,000.00          5,495,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

5,495,000 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

5,495,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-65/2565

ลว. 12 พ.ค. 65

22 เช้าเคร่ืองคอมพิวเตอร้แม้ข้ายทดแทนเคร่ือง PromptPay Gateway 40,785,800.00        40,785,800.00    วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

40,785,800 บาท

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

40,785,800 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.04-5/2565

ลว. 24 พ.ค. 65

23 จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน Chatbot ระยะเวลา 2 ป้ 4,400,279.96          4,400,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

4,400,000 บาท

บ. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

4,400,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-62/2565

ลว. 23 พ.ค. 65

24
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้ธนาคาร ทางส่ือ 

Social Media ของ ThaiQuote
500,000.00            500,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้

บ. ส านึกดี จ ากัด

500,000 บาท

บ. ส านึกดี จ ากัด

500,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-68/2565

ลว. 13 พ.ค. 65

25 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้และสนับสนุนคอนเสิร้ต "กาลคร้ังห้า หนีกรุง" 800,000.00            800,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. หนีกรุง คอนเน็ค จ ากัด

800,000 บาท

บ. หนีกรุง คอนเน็ค จ ากัด

800,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-67/2565

ลว. 10 พ.ค. 65

26
เช้าบริการ "การให้บริการลูกค้าผ้านเคร่ือง Smart Device พร้อมอุปกรณ้ Smart

 Card Reader" (Sales and Services Unit On Mobile : SUMO) จ านวน 

1,100 ชุด ระยะเวลา 3 ป้

44,066,880.00        44,066,880.00    วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. ที.เอ็น อินคอร้ปอเรช่ัน จ ากัด

44,066,880 บาท

บ. ที.เอ็น อินคอร้ปอเรช่ัน จ ากัด

44,066,880 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.04-4/2565

ลว. 27 พ.ค. 65

27 จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร้ชุดสาขา ระยะเวลา 1 ป้ 21,495,146.00        14,464,900.00    วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย้ บ. วิซ อินโนเวช่ัน จ ากัด 14,464,900 บาท บ. วิซ อินโนเวช่ัน จ ากัด 14,464,900 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ป.03-63/2565

ลว. 19 พ.ค. 65

28
ซ้ือสิทธิการใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห้ข้อมูล Tableau (เช้า Licence Data 

Analitic)
4,015,000.00          4,012,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. พี อี ที แซด จ ากัด

4,012,000  บาท

บ. พี อี ที แซด จ ากัด

4,012,000  บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.02-5/2565

ลว. 24 พ.ค. 65

29
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้ธนาคารทางวารสาร

การเงินธนาคาร
601,250.00            601,250.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

601,250 บาท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

601,250 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-71/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

30 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ้ถวายพระพร 321,000.00            321,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้
บ. อสมท จ ากัด (มหาชน)

321,000 บาท

บ. อสมท จ ากัด (มหาชน)

321,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-72/2565

ลว. 18 พ.ค. 65

31
จ้างผลิตจดหมาย ส าหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสดธนาคาร

ออมสิน
481,500.00            481,500.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้

บ. ศิริวัฒนาอินเตอร้พร้ินท้ จ ากัด (มหาชน)

481,500  บาท

บ. ศิริวัฒนาอินเตอร้พร้ินท้ จ ากัด (มหาชน)

481,500  บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-73/2565

ลว. 25 พ.ค. 65

32
จ้างบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน้วงจรป้ด IP camera แบบรวมอะไหล้ ธนาคารออม

สินส านักงานใหญ้ แบบรวมอะไหล้ ระยะเวลา 1 ป้
3,600,000.00          3,550,000.00      วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด

บ. จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด

3,550,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-67/2565

ลว. 30 พ.ค. 65

33
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้ธนาคารทางโทรทัศน้ใน

รายการ ซุปตาร้พารวย
1,755,000.00          1,755,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้

บ.อาวเวอร้กลาส จ ากัด

1,755,000 บาท

บ.อาวเวอร้กลาส จ ากัด

1,755,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-75/2565

ลว. 23 พ.ค. 65

34 จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาสภาพการขายฝากท่ีดิน 1,160,000.00          1,160,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
จุฬาลงกรณ้มหาวิทยาลัย

1,160,000 บาท

จุฬาลงกรณ้มหาวิทยาลัย

1,160,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-70/2565

ลว. 30 พ.ค. 65

35 ออกแบบจัดท าบูธ งาน Thailand smart money ประจ าป้ 2565 7,995,571.64          7,995,571.64      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย้
บ. เอชไอโอ คอนเนคช่ัน จ ากัด

7,995,571.64 บาท

บ. เอชไอโอ คอนเนคช่ัน จ ากัด

7,995,571.64 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-77/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

36 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูป Teammate 4,700,000.00          4,686,708.86      วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด

4,686,708.86 บาท

บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด

4,686,708.86 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-74/2565

ลว. 27 พ.ค. 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

37
จ้างท าบูธจัดกิจกรรมงาน OTOP Midyear 2022 ภายใต้ธีมงาน OTOP Midyear

 ฟ้้นฟูเศรษฐกิจไทย รวมใจสร้างชาติ
250,000.00            250,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย้

บ. มายด้ เอ็กซ้ซิบิท จ ากัด

250,000 บาท

บ. มายด้ เอ็กซ้ซิบิท จ ากัด

250,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-79/2565

ลว. 31 พ.ค. 65

38 ซ้ือสิทธิการใช้งาน Microsoft Online Service ระยะเวลา 3 ป้ 453,535,600.00       445,340,410.00  วิธีคัดเลือก

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 445,423,210 บาท

บริษัท แอดวานซ้ ไวร้เลส เน็ทเวอร้ค จ ากัด 

482,923,474.50 บาท	 

บริษัท เอ็นทีที โซลูช่ันส้ (ประเทศไทย) จ ากัด

445,423,210 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

445,340,410 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.02-7/2565

ลว. 27 พ.ค. 65


