
ชือ่งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงนิทีจ่ะซือ้

หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผูท้ ีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ราคาทีต่กลงซือ้

หรอืจา้ง

เหตผุลทีค่ดัเลอืก

โดยสรปุ

เลขทีข่อง

สญัญา หรอื 

ขอ้ตกลงใน

การซือ้หรอื

จา้ง

วนัทีข่องสญัญา

 หรอื ขอ้ตกลง

ในการซือ้หรอื

จา้ง

บรษัิท โอวาท โปร แอนด ์ควกิ จ ากดั           3,250,607.76

บรษัิท อนิเตอรค์ลนีนิง่ซพัพลายส ์จ ากดั           3,900,960.00

จา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย อาคารศนูยอ์นุรักษ์ อาคาร

คลงัแรกรับ อาคารเก็บรักษา พืน้ทีห่อภาพยนตร ์จ านวน 1 งาน
    2,700,480.00    2,700,480.00 เฉพาะเจาะจง

ส านักงานรักษาความปลอดภัย องคก์าร

สงเคราะหท์หารผา่นศกึ ในพระบรมราชปูถัมภ์
          2,700,480.00

ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัย องคก์ารสงเคราะห์

ทหารผา่นศกึ ในพระบรม

ราชปูถัมภ์

      2,700,480.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ส.002/2564 1 ต.ค. 63

บรษัิท ทติาราม คอนซลัแตนท ์จ ากดั           8,750,000.00

หา้งหุน้สว่นจ ากดั สาม เอ เพาเวอร์           8,900,000.00

เชา่ตกึแถวหอ้งแถว ทาวนเ์ฮา้สแ์ละโกดงัเก็บสนิคา้     2,040,000.00    2,040,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสภุาภรณ์ จนิานุวัฒนา           2,040,000.00 นางสภุาภรณ์ จนิานุวัฒนา       2,040,000.00 เชา่ตอ่เนื่อง ส.004/2564 1 ต.ค. 63

เชา่ทีด่นิ ส าหรับทีจ่อดรถ        600,000.00       600,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตฤษณะ ทังสบุตุร              600,000.00 นายตฤษณะ ทังสบุตุร          600,000.00 เชา่ทีด่นิเฉพาะที่ ส.005/2564 1 ต.ค. 63

น ้ามันเชือ้เพลงิ เดอืน กนัยายน            7,384.00           7,384.00 เฉพาะเจาะจง สถานบีรกิารเชือ้เพลงิเพือ่การสวัสดกิาร ยศ.ทร.                  7,384.00
สถานบีรกิารเชือ้เพลงิเพือ่

การสวัสดกิาร ยศ.ทร.
             7,384.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

หนังสอืแจง้

ยอดน ้ามัน

เชือ้เพลงิ ที ่

ชพ.665/2563

1 ต.ค. 63

พมิพโ์ปสเตอรท์ึง่หนังโลก เดอืนตลุาคม               796.00              796.00 เฉพาะเจาะจง รา้นควิ ซ ีสปีด เอ็กซเ์พรส                     796.00 รา้นควิ ซ ีสปีด เอ็กซเ์พรส                 796.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

บลิเงนิสด 

เลม่ที ่043 

เลขที ่02107

5 ต.ค. 63

ผลติบอรด์ทึง่หนังโลก เดอืนตลุาคม            6,751.70           6,751.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั (ส านักงานใหญ)่                  6,751.70
บรษัิท ซซีา่ เวริค์ชอ็ป จ ากดั 

(ส านักงานใหญ)่
             6,751.70

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

IV01-20-4647

6 ต.ค. 63

สติ๊กเกอร์               509.75              509.75 เฉพาะเจาะจง รา้นHouse.Wares                     509.75 รา้นHouse.Wares                 509.75

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็รับเงนิ 

เลขที ่08/63
6 ต.ค. 63

วัสดอุเิล็คโทรนกิส์            3,835.95           3,835.95 เฉพาะเจาะจง รา้นสวทีโฮมฮารด์แวร์                  3,835.95 รา้นสวทีโฮมฮารด์แวร์              3,835.95

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลม่ที ่279 

เลขที ่13939

6 ต.ค. 63

วัสดทุอ่พวีซีี               652.70              652.70 เฉพาะเจาะจง รา้นสวทีโฮมฮารด์แวร์                     652.70 รา้นสวทีโฮมฮารด์แวร์                 652.70

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลม่ที ่279 

เลขที ่13939

6 ต.ค. 63

เชา่ใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงู (Internet Leased Line)

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ระบบ
468,660.00 468,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน)              468,660.00

บรษัิท ซเีอส ล็อกซอนิโฟ 

จ ากดั (มหาชน)
         468,660.00 เชา่ตอ่เนื่อง ส.006/2564 6 ต.ค. 64

เทยีนไข                 30.00                30.00 เฉพาะเจาะจง รา้นสงัฆภัณฑ ์(ตลาดพทุธ)                       30.00 รา้นสงัฆภัณฑ ์(ตลาดพทุธ)                   30.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

บลิเงนิสด 

เลม่ที ่051 

เลขที ่755

7 ต.ค. 63

เทยีนหอม               990.00              990.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อคิาโน (ประเทศไทย) จ ากดั                     990.00
บรษัิท อคิาโน่ (ประเทศไทย)

 จ ากดั
                990.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

YSI2019947

7 ต.ค. 63

จา้งท าเสือ้ยดืทีร่ะลกึนทิรรศการ “มติรศกึษา” เพือ่จ าหน่ายใน

รา้นมายาพาณชิย ์จ านวน ๒๐๐ ตวั
         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง คณุศวุลกัษณ์ ใสดี                30,000.00 คณุศวุลกัษณ์ ใสดี            30,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.001/2564 7 ต.ค. 63

      8,750,000.00 ราคาต า่สดุ ส.003/2564 1 ต.ค. 63
จา้งเหมาบรกิารเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานในหอภาพยนตร ์

(องคก์ารมหาชน) จ านวน 1 งาน
    9,128,501.27    9,128,501.27 คดัเลอืก

บรษัิท ทติาราม คอนซลั

แตนท ์จ ากดั

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ปี 2563

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สขร1

จา้งบรกิารท าความสะอาด อาคาศนูยอ์นุรักษ์ อาคารคลงัแรก

รับ อาคารเก็บรักษา พืน้ทีห่อภาพยนตร ์และโกดงั จ านวน 1 

งาน

    3,250,700.00    3,250,700.00 คดัเลอืก
บรษัิท โอวาท โปร แอนด ์

ควกิ จ ากดั
      3,245,000.00 ไดค้ะแนนสงูสดุ ส.001/2564 1 ต.ค. 63



เชา่โปรแกรมการจัดการส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

 จ านวน 4 ระบบ
410,880 410,880 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ด ีโซลลชูั่น ดอท คอม จ ากดั 410,880

บรษัิท ด ีโซลลชูั่น ดอท คอม

 จ ากดั
410,880 เชา่ตอ่เนื่อง ส.007/2564 9 ต.ค. 64

วัสดอุปุกรณ์ตกแตง่สถานที่            1,545.00           1,545.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั                  1,545.00
บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จ ากดั
             1,545.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่

00521021020

133712

10 ต.ค. 63

จา้งพสิจูนอ์กัษรจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่๖๐ 

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ งาน
           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ                  5,000.00 นางสาวชนเนตร ลอยครุฑ              5,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.002/2564 12 ต.ค. 63

จา้งพมิพแ์ผน่พับประชาสมัพันธช์ดุนทิรรศการ จ านวน 10,000

 ชดุ
         30,000.00         29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยากร พริน้ติง้ จ ากดั                29,960.00 บรษัิท ชยากร พริน้ติง้ จ ากดั            29,960.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.004/2564 14 ต.ค. 63

จา้งเหมาผูป้ฏบิตังิาน เพือ่สนับสนุนงานพพิธิภัณฑแ์ละ

นทิรรศการของหอภาพยนตร ์งานจา้ง ๑ อตัรา
         49,700.00         49,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกนัต ์สมประสงค์                49,700.00 นายณัฐกนัต ์สมประสงค์            49,700.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.005/2564 14 ต.ค. 63

จา้งเหมาผูป้ฏบิตังิานเพือ่สนับสนุนงานพพิธิภัณฑแ์ละ

นทิรรศการของหอภาพยนตร ์งานจา้ง ๑ อตัรา
         49,700.00         49,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลนา ตนัสถติย์                49,700.00 นางสาวลลนา ตนัสถติย์            49,700.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.006/2564 14 ต.ค. 63

จา้งออกแบบรูปเลม่จดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่59 

ประจ าเดอืนกนัยายน – ตลุาคม 2563 จ านวน 1 งาน
         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง                15,000.00 นางสาวพัชรนิทร ์เอกออ่นแสง            15,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.007/2564 19 ต.ค. 63

จา้งบ ารุงรักษาเครือ่งท าความเย็นหอ้งเย็นเก็บฟิลม์ จ านวน 1 

งาน
         55,000.00         53,072.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คลูลิง่ คอนเซพ็ชั่น จ ากดั                53,072.00

บรษัิท คลูลิง่ คอนเซพ็ชั่น 

จ ากดั
           53,072.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.008/2564 21 ต.ค. 63

บรกิารระบบสารสนเทศดา้นธรุการบคุคลและการจัดท า

รายงานเงนิเดอืน ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 งาน
       125,190.00       125,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดโูอ การบญัชแีละบรกิาร จ ากดั              125,190.00

บรษัิท ดโูอ การบญัชแีละ

บรกิาร จ ากดั
         125,190.00 เชา่ตอ่เนื่อง ส.008/2564 21 ต.ค. 64

เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 2 เครือ่ง
         84,000.00         84,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็น.เอ็น.พ.ีเซน็เตอร ์จ ากดั                84,000.00

บรษัิท เอ็น.เอ็น.พ.ีเซน็เตอร ์

จ ากดั
           84,000.00 เชา่ตอ่เนื่อง ส.009/2564 22 ต.ค. 64

จา้งโรงพมิพผ์ลติจดหมายขา่วหอภาพยนตร ์ฉบบัที ่60 

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2563 จ านวน 10,000 เลม่
         70,000.00         64,735.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรนี ไลฟ์ พริน้ติง้ เฮา้ส ์จ ากดั                64,735.00

บรษัิท กรนี ไลฟ์ พริน้ติง้ 

เฮา้ส ์จ ากดั
           64,735.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.009/2564 22 ต.ค. 63

จา้งพมิพส์มดุดดีภาพส ี“เรอืเหาะทะลมุติ”ิ เพือ่จ าหน่ายใน

รา้นมายาพาณชิย ์จ านวน 2,000 เลม่
         11,770.00         11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยากร พริน้ติง้ จ ากดั                11,770.00 บรษัิท ชยากร พริน้ติง้ จ ากดั            11,770.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.010/2564 22 ต.ค. 63

จา้งซอ่มอปุกรณ์เครือ่งเสยีงในโรงภาพยนตรศ์รศีาลายา 

จ านวน 1 งาน
         16,906.00         16,906.00 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท โกลเดน้ดั๊ก อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

(สนญ.)
               16,906.00

บรษัิท โกลเดน้ดั๊ก อนิเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั (สนญ.)
           16,906.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.011/2564 22 ต.ค. 63

จา้งบรกิารป้องกนั ก าจัดแมลงและสตัวร์บกวนปลวก มด 

แมลงสาบ หนู  และยงุ หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

       498,620.00       498,620.00 เฉพาะเจาะจง
บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล (ประเทศไทย) 

จ ากดั
             498,620.00

บรษัิท เร็นโทคลิ อนินเิชยีล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
         498,620.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ส.010/2564 28 ต.ค. 64

จา้งเหมาบรกิาร ตดัแตง่บ ารุงรักษาตน้ไม ้บรเิวณพืน้ทีห่อ

ภาพยนตร ์จ านวน 1 งาน
       132,000.00       132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อนิตรา              132,000.00 นายธวัช อนิตรา          132,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ส.011/2564 30 ต.ค. 64

โคมไฟ 6 ชดุ               834.00              834.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มัลต ิอเิล็คทรคิ จ ากดั                     834.00 บรษัิท มัลต ิอเิล็คทรคิ จ ากดั                 834.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ

 HS6310087
20 ต.ค. 63

หลอดไฟ 85 ดวง            7,944.75           7,944.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มัลต ิอเิล็คทรคิ จ ากดั                  7,944.75 บรษัิท มัลต ิอเิล็คทรคิ จ ากดั              7,944.75

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงนิ

 HS6310087
20 ต.ค. 63

ครุภัณฑส์ าหรับระบบออกตั๋วเพือ่ใหบ้รกิารในฝ่ายเผยแพร ่

จ านวน 2 รายการ
         44,170.00         44,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วอเรกซ ์บารโ์คต (ประเทศไทย) จ ากดั                44,170.00

บรษัิท วอเรกซ ์บารโ์คต 

(ประเทศไทย) จ ากดั
           44,170.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.001/2564 21 ต.ค. 63

เครือ่งวัดอณุหภมู ิจ านวน 4 เครือ่ง            8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟารม์าฮอฟ จ ากดั สาขาศริริาช                  8,000.00
บรษัิท ฟารม์าฮอฟ จ ากดั 

สาขาศริริาช
             8,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบเร็จรับเงนิ 

TX-

631000345

22 ต.ค. 63

จัดท าและกดซบัไตเตลิภาพยนตร ์ทึง่หนังโลก เดอืนตลุาคม            2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐธ์ร กงัวาลไกล                  2,000.00 นายณัฏฐธ์ร กงัวาลไกล              2,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ใบส าคญัรับเงนิ 24 ต.ค. 63



โปรแกรมบรหิารจัดการการขาย และอปุกรณ์ครุภัณฑ์

ประกอบการใชง้าน
         99,838.76         99,838.76 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซเีนยีรซ์อฟท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั                99,838.76

บรษัิท ซเีนยีรซ์อฟท ์ดเีวลล

อปเมน้ท ์จ ากดั
           99,838.76

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.002/2564 26 ต.ค. 63

กระดาษช าระมว้นเล็ก กระดาษเชด็มอื และแอลกอฮอล ์

จ านวน 4 รายการ
         35,160.20         35,160.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เบอเดนซพัพลาย                35,160.20

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เบอเดน

ซพัพลาย
           35,160.20

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.003/2564 27 ต.ค. 63

ถังขยะเพือ่รองรับการใหบ้รกิารในหอภาพยนตร ์จ านวน 50 ใบ          38,520.00         38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มันดดู ีจ ากดั (ส านักงานใหญ)่                38,520.00
บรษัิท มันดดู ีจ ากดั 

(ส านักงานใหญ)่
           35,820.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.004/2564 27 ต.ค. 63

หนังสอืดา้นภาพยนตรแ์ละดา้นประวัตศิาสตรไ์ทย จ านวน 107

 เรือ่ง
       117,755.10       117,755.10 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั
             117,755.10

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั
         117,755.10

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.005/2564 27 ต.ค. 63

จา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต ์ยีห่อ้ โตโยตา้ หมายเลขทะเบยีน 

นค-๔๕๖๔ นฐ จ านวน ๖ รายการ
           4,724.59           4,724.59 เฉพาะเจาะจง

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ 

จ ากดั
                 4,724.59

บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผู ้

จ าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั
             4,724.59

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.012/2564 28 ต.ค. 63

จา้งปลกูตน้ไมร้มิถนนทางเขา้อาคารบรุฉัตร ไชยากร จ านวน 

๑ งาน
         31,175.00         31,175.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัช อนิตรา                31,175.00 นายธวัช อนิตรา            31,175.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.013/2564 28 ต.ค. 63

จา้งปรับปรุงพืน้ทีแ่ล็บพมิพ ์– ลา้งฟิลม์ภาพยนตรส์ ีจ านวน ๑

 งาน
         55,700.00         55,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชยั ชาญจริกติติ                55,700.00 นายสมชยั ชาญจริกติติ            55,700.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.014/2564 28 ต.ค. 63

จา้งคารเิบรตเครือ่งวัดอณุหภมูแิละความชืน้ จ านวน ๑ งาน          10,700.00         10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อมัเบรลลา่ คาลเิบรชั่น จ ากดั                10,700.00
บรษัิท อมัเบรลลา่ คาลเิบรชั่น

 จ ากดั
           10,700.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.015/2564 29 ต.ค. 63

จา้งท าความสะอาดและขนยา้ยวัตถสุ ิง่เกีย่วเนื่องดา้น

ภาพยนตร ์จ านวน ๑ งาน
         18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชยั ชาญจริกติติ                18,000.00 นายสมชยั ชาญจริกติติ            18,000.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.016/2564 29 ต.ค. 63

จา้งซอ่มเครือ่งแมข่า่ยส าหรับกระจายสญัญาณวดิโีอแบบ

ยอ้นหลงับนระบบเครอืขา่ย (Video on Demand Server) 

จ านวน ๑ งาน

         46,010.00         46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ คอนเนอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั                46,010.00
บรษัิท โอ คอนเนอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั
           46,010.00

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

จ.017/2564 29 ต.ค. 63

หนังสอืภาษาองักฤษดา้นภาพยนตร ์จ านวน 104 ชือ่เรือ่ง          82,459.80         82,459.80 เฉพาะเจาะจง
บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั
               82,459.80

บรษัิท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั
           82,459.80

ราคาทีเ่สนอ

เหมาะสมกบั

งบประมาณ

ซ.006/2564 30 ต.ค. 63


