
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1
จัดซื�อพัดลมไอเย็น ของฝ่ายบรหิารอาคาร
ศูนยป์ระชมุ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย

    3 ชดุ 52,874.99        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มาสเตอรค์ูล อนิเตอร์

เนชั3นแนล จํากัด
52,874.99      บาท

บรษิัท มาสเตอรค์ูล อนิเตอร์
เนชั3นแนล จํากัด

52,874.99      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180223 01.06.2018

2
จัดซื�อเครื3องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต ิ
(AED : Automated External Defibrillator)
สําหรับอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

   2 เครื3อง 199,800.01      199,800.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากัด 199,800.01    บาท บรษิัท แอลโคเทค จํากัด 199,800.01    บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180224 06.06.2018

3
จัดซื�อเครื3องดื3มเพื3อใชส้ําหรับบรกิารหอ้ง
ประชมุภายในอาคาร INC1 และอาคารINC2
 และอาคาร IncubatorWing

 5 รายการ 7,996.11         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 7,996.11       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 7,996.11        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180225 06.06.2018

4 ซื�อเครื3อง Projector 2 เครื3อง 7,490.00         เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร์

 ซสิเต็ม จํากัด
7,490.00       บาท

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิเต็ม จํากัด

7,490.00        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180226 06.06.2018

5
จัดซื�อหนังสอื INFOGRAPHIC Design 
ฉบับ Quick Start + EasyWorkshop + 
Make Money

 60 เล่ม 10,992.00        เฉพาะเจาะจง สํานักพมิพ ์วติตี�กรุ๊ป 10,992.00      บาท  สํานักพมิพ ์วติตี�กรุ๊ป 10,992.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180227 06.06.2018

6
เชา่ Notebook เพื3อใชง้านวันที3 21 ม.ิย 61
 ฝ่ายสถาบันวทิยาการ สวทช.

50 เครื3อง 21,400.00        เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ ีจ ีกรุ๊ป จํากัด 21,400.00      บาท บรษิัท บ ีจ ีกรุ๊ป จํากัด 21,400.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180228 07.06.2018

7
ซื�อเครื3องฉายภาพ LCD Projector เพื3อใช ้
สําหรับหอ้งประชมุของสถาบันวทิยาการ 
สวทช.

1 เครื3อง 25,680.00        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 25,680.00      บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 25,680.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180229 11.06.2018

8 เชา่ Laser Projector พรอ้มตดิตั�ง  1 รายการ 34,240.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 

จํากัด
34,240.00      บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

34,240.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180230 11.06.2018

9 ซื�อหนังสอื Sparks From The Spirit 15 เล่ม 16,740.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คโินะคูนยิะ บุค๊สโต 

จํากัด
16,740.00      บาท

บรษิัท คโินะคูนยิะ บุค๊สโต 
จํากัด

16,740.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180231 11.06.2018

10
จา้งซอ่ม Inverter อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 
(INC2) อาคาร E

2 เครื3อง 36,380.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคเอ็นเอช เอ็นจเินยีริ3ง 

(ประเทศไทย) จํากัด
36,380.00      บาท

บรษิัท เคเอ็นเอช เอ็นจิ
เนยีริ3ง (ประเทศไทย) จํากัด

36,380.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180232 11.06.2018

11
จา้งทําโล่อะครลีคิใส สถาบันวทิยาการ 
สวทช.

6 ชิ�น 6,741.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาโต เดอ อารต์ จํากัด 6,741.00       บาท
บรษิัท ชาโต เดอ อารต์ 

จํากัด
6,741.00        บาท

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180234 12.06.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมถินุายน 2561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

ระหวา่งวนัที" 1-30 มถินุายน 2561

ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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12
จา้งสอบเทยีบเครื3องตรวจวัดกา๊ซรั3วไวไฟ 
LPG

 1 รายการ 2,140.00         เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิอนิ

สตรูเมนท ์จํากัด
2,140.00       บาท

บรษิัท แสนโชต ิอเิล็กทรคิ
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

2,140.00        บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180235 12.06.2018

13
จา้งจัดทําบอรด์นทิรรศการเพื3อ
ประชาสัมพันธ ์EECi 1 รายการ 214,000.00      214,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 214,000.00    บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 214,000.00    บาท

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180236 13.06.2018

14
จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรมการสรา้ง 
infographic อย่างมอือาชพี รุ่นที3 19 ใน
วันที3 20-21 ม.ิย.61

1 หลักสตูร 117,700.00      117,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00    บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00    บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180237 13.06.2018

15
จา้งจัดทําแผน่พับสําหรับประชาสัมพันธ ์
เขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวันออก (EECi)

 5,000 ใบ 66,875.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร ์ปริ�นท ์

จํากัด
66,875.00      บาท

บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร ์ปริ�นท์
 จํากัด

66,875.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180239 13.06.2018

16

เชา่เครื3องคอมพวิเตอร ์Notebook สําหรับผู ้
เขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิารหลักสตูร 
DOC004:Word Advanced 
Documentsand Techniques ในวันที3 
25-26 ม.ิย.61

26 เครื3อง 16,692.00        เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีมเีดยี เซน็เตอร ์จํากัด 16,692.00      บาท
บรษิัท พ ีมเีดยี เซน็เตอร ์

จํากัด
16,692.00      บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180242 15.06.2018

17

จัดซื�อสาย High-Definition Multimedia 
Interface (HDMI) สําหรับหอ้งประชมุของ
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

35 ชดุ 96,440.12        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก ป.วัฒนาโอเอ 96,440.12      บาท
หา้งหุน้สว่นจําก ป.วัฒนาโอ

เอ
96,440.12      บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180243 19.06.2018

18 จา้งทําเสื�อแจก๊เก็ต 50 ตัว 31,565.00        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว-ีฮารโ์มน ีจํากัด 31,565.00      บาท บรษิัท ว-ีฮารโ์มน ีจํากัด 31,565.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180245 19.06.2018

19
เชา่ DLP Laser Projector พรอ้มตดิตั�ง
สําหรับหอ้ง Auditorium อาคารศูนยป์ระชมุ
อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

    1 ชดุ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 

จํากัด
8,560.00       บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

8,560.00        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180246 21.06.2018

20
จัดซื�อกระดาษฟลปิชารท์ปรู๊ฟ ของฝ่าย
บรหิารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์

    7 รมี 5,136.00         เฉพาะเจาะจง รา้น เจรญิพาณชิย์ 5,136.00       บาท รา้น เจรญิพาณชิย์ 5,136.00        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180247 20.06.2018

21
จา้งออกแบบ Infographic (ภาพนิ3ง) และ
จัดหนา้หนังสอื “สวทช. กับการสนับสนุน
ภาคเอกชน”

 1 รายการ 299,600.00      299,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีสโคป สตูดโิอ จํากัด 299,600.00    บาท
บรษิัท ซ ีสโคป สตูดโิอ 

จํากัด
299,600.00    บาท

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180248 20.06.2018

22 ซื�อเกา้อี�บาร ์  10 ตัว 32,900.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ศรินิาถ สมารท์โฮม 

เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
32,900.00      บาท

บรษิัท ศรินิาถ สมารท์โฮม 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

32,900.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180249 27.06.2018

23 ซื�อแบตเตอรี3ไฟสํารอง   6 ลูก 3,884.10         เฉพาะเจาะจง รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 3,884.10       บาท รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 3,884.10        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะ
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

5041180251 21.06.2018
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24
จา้งพมิพห์นังสอื Shopping Innovative 
Products Thailand Tech Show 2018

 3,000 เล่ม 47,829.00        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 47,829.00      บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์

จํากัด
47,829.00      บาท

มคีุณสมบัตและ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180252 22.06.2018

25
ซื�อกรอบอะครลิกิสําหรับใสใ่บประกาศขนาด
 A4

12 ชิ�น 9,630.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาโต เดอ อารต์ จํากัด 9,630.00       บาท
บรษิัท ชาโต เดอ อารต์ 

จํากัด
9,630.00        บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะ
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

5041180253 22.06.2018

26
จา้งพมิพห์นังสอื Thailand Tech Show 
2018

3,000 เล่ม 426,930.00      426,930.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 

กราฟฟิค
426,930.00    บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

426,930.00    บาท
มคีุณสมบัตและ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180254 26.06.2018

27
เชา่เครื3อง Laser Projector พรอ้มตดิตั�ง ณ
 อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

6 วัน 51,360.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 

จํากัด
51,360.00      บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

51,360.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180256 27.06.2018

28
ซื�อแบตเตอรี3 ขนาดแรงดัน 12V 150Ah
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 งวด 12,305.00        เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรี3อเิลคทรอนคิส์

12,305.00      บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรี3อเิลคทรอนคิส์

12,305.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180257 27.06.2018

29 ซื�อตูส้ําหรับใสเ่อกสารของศูนยล์งทนุ 3 ใบ 24,652.80        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
24,652.80      บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

24,652.80      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180258 27.06.2018

30
จา้งเปลี3ยน Cap.bankและงานเดนิสายไฟ 
INC2

 1 รายการ 499,679.30      499,679.30 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 

เพาเวอร ์วศิวกรรม
499,679.30    บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

499,679.30    บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180259 27.06.2018

31
จา้งเหมาเปลี3ยนเครื3องสบูนํ�าดับเพลงิของ 
INC 2

 1 รายการ 1,380,300.00   1,380,300.00
ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด

ราคา
บรษิัท เนโร เอ็นจเินยีริ3ง จํากัด 1,278,222.00 บาท

บรษิัท เนโร เอ็นจเินยีริ3ง 
จํากัด

1,278,222.00  บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด มผีูย้ื3นรายเดยีว

5043180042 07.06.2018

32
จา้งบํารุงรักษาเครื3องสบูนํ�าดับเพลงิ อาคาร
ศูนยป์ระชมุฯ

12 เดอืน 53,500.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์เซอรว์สิ

 จํากัด
40,125.00      บาท

บรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์
เซอรว์สิ จํากัด

40,125.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180043 14.06.2018

33
จา้งบํารุงรักษาชดุเครื3องกําเนดิไฟฟ้า 
อาคารศูนยปืระชมุฯ

12 เดอืน 58,850.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์เซอรว์สิ

 จํากัด
13,375.00      บาท

บรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์
เซอรว์สิ จํากัด

13,375.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180044 14.06.2018

34
จา้งจัดนทิรรศการและการจัดงาน Thailand
 Tech Show 2018

1 งวด 4,850,000.00   4,850,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ จํากัด 4,850,000.00 บาท
บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ 

จํากัด
4,850,000.00  บาท

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180045 23.06.2018

35
จา้งเหมาบรกิารกําจัดแมลง ปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง ภายในอาคารกลุ่ม
นวัตกรรม 2

24 งวด 246,000.00      246,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บั}ค บ ีกอน จํากัด 246,000.00 บาท บรษิัท บั}ค บ ีกอน จํากัด 246,000.00 บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180046 25.06.2018

36 จา้งเหมาบรกิารดา้นดูแลและบรหิารเว็บไซต์ 12 เดอืน 295,320.00      295,320.00     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนัเด โซลูชนัส ์จํากัด 295,320.00    บาท บรษิัท ซนัเด โซลูชนัส ์จํากัด 295,320.00    บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180047 29.06.2018

37 จา้งเหมาบรกิารจัดการหอ้งประชมุ INC1 12 งวด 287,616.00      287,616.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล 

จํากัด
287,616.00 บาท

บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล
 จํากัด

287,616.00 บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180048 29.06.2018

38
ซื�อปั�มนํ�าเครื3องปรับอากาศ ชั �น 3 หอ้ง 303
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศ
ไทย

1 ชดุ 3,745.00         เฉพาะเจาะจง รา้น นวิาสแอรบ์า้น 3,500.00       บาท รา้น นวิาสแอรบ์า้น 3,500.00        บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180032 14.06.2018

39
ซื�อแบตเตอรี3เครื3องสํารองไฟฟ้าหอ้ง Server
 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์

1 งวด 183,740.40      183,740.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคทที ีโททอล จํากัด 183,740.40 บาท
บรษิัท ดเีคทที ีโททอล 

จํากัด
183,740.40 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180033 18.06.2018
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40 ซื�อโทรทัศน ์แอล อ ีด ีดจิติอล (LEDTV) 3 ชดุ 49,969.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กูด๊ ดลี คอรป์อเรชนั 

จํากัด
49,969.00      บาท

บรษิัท กูด๊ ดลี คอรป์อเรชนั 
จํากัด

49,969.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180034 19.06.2018

41 เชา่บรกิารรับฝากวางเครื3องแม่ขา่ย 1/2 Rack 12 เดอืน 231,120.00      231,120.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด
231,120.00    บาท

บรษิัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด

231,120.00    บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1241180039 05.06.2018

42 ซื�อ HDD 4TB (Enterprise Grage) 2 ตัว 16,000.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไวส ์โซลูชั3น แอนด ์

จํากัด
13,514.02      บาท

บรษิัท ไวส ์โซลูชั3น แอนด ์
จํากัด

13,514.02      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1241180040 06.06.2018

43 จา้งซอ่มและเปลี3ยนอะไหล่เครื3องปรับอากาศ 1 ชดุ 2,800.00         เฉพาะเจาะจง  รา้นชา่งทองแอร ์เซอรว์สิ 2,800.00       บาท  รา้นชา่งทองแอร ์เซอรว์สิ 2,800.00        บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180041 12.06.2018

44
ซื�อหมกึดํา สําหรับเครื3องพมิพ ์Canon และ
 HP LaserJet

4 กล่อง 13,000.50        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอเทค 

จํากัด
11,355.14      บาท

บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอเทค
 จํากัด

11,355.14      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1241180042 22.06.2018

45 จา้งผลติหัวเชื�อจลุนิทรยีช์นดิผงผสมเสร็จ 500 กก 75,000.00        เฉพาะเจาะจง นาย ศุภคม คลา้ยโตนด 75,000.00      บาท นาย ศุภคม  คลา้ยโตนด 75,000.00      บาท
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180043 29.06.2018

46 ซื�อร่มหมวก พรอ้มสกรนีโลโก ้ 300 คัน 33,705.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โพ อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
33,705.00      บาท

บรษิัท โพ อนิเตอรเ์นชั3น
แนล จํากัด

33,705.00      บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180255 29.06.2018
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