
แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

1 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องบนัทกึ

ข้อมลูสว่นกลาง Western 

Cloud EX2 Personal Cloud

 Storage จํานวน 1 เครื่อง 

ให้กบัฝ่ายบริหารสํานกังาน

และกิจการสาขา โดยวิธีตก

ลงราคา

20,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 19,581.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 19,581.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)230/2558

ลงวนัที่ 3/8/2558

2 ขออนมุตัจิดัจ้างย้ายอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์

สื่อสาร ของสายงาน

ตรวจสอบ โดยวิธีตกลงราคา

30,000.00            _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที 

เนทเวิร์ค เซอร์วิส 

28,890.00 / บริษัท 

ทริปเปิล้ เอ็ม ซิสเตม็ 

เทคโนโลยี จํากดั 

35,631.00 / บริษัท 

อินเตอร์เน็ท คอมมิวนิ

เคชัน่ จํากดั 144,450.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีที

 เนทเวิร์ค เซอร์วิส 

28,890.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)231/2558

ลงวนัที่ 3/8/2558

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

3 ขออนมุตัจิดัจ้างตรวจสอบ

ชอ่งโหวแ่ละทดสอบบกุรุก

ระบบสารสนเทศสําคญัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC27001 

(Vulnerability Scanning & 

Penetration Testing) โดย

วิธีสอบราคา

1,500,000.00       972,646.00 วิธีสอบราคา บริษัท เอซิส โปร

เฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ 

จํากดั 827,217.00 / 

บริษัท ที-เน็ต จํากดั 

708,262.00 / บริษัท เอ

ซีอินโฟเทค จํากดั 

2,000,000.00/ บริษัท 

อี-ซี.โอ.พี.(ประเทศไทย)

 จํากดั 700,000.00/ 

บริษัท โอเพน่วิชัน่ 

จํากดั 749,500.00/ 

บริษัท อีซีควิริตี ้(ไทย

แลนด์) จํากดั 

บริษัท อี-ซี.โอ.พี.

(ประเทศไทย) จํากดั 

700,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)232/2558

ลงวนัที่ 4/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

4 ขออนมุตัวิา่จ้างบํารุงรักษา

และซอ่มแซมแก้ไข Server 

สําหรับการทดสอบและ

ฝึกอบรมเพื่อรองรับระบบ 

CBS และ Software License

 Veritas Storage 

Foundation 2 CPU and 

Veritas Netbackup Client 

โดยวิธีพิเศษ

4,982,325.00       4,982,325.00 วิธีพิเศษ บริษัท ยิบอินซอย จํากดั

 4,982,325.00

บริษัท ยิบอินซอย 

จํากดั 4,950,000.00

วา่จ้างตอ่เนื่อง

จากบริษัทเดมิ

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)233/2558

ลงวนัที่ 5/8/2558

5 ขออนมุตัจิ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบเช็คโดยใช้ภาพ

แทนตวัเช็ค (Image Cheque

 Clearing and Archive 

System : ICAS)

5,193,622.00       5,193,622.00 วิธีพิเศษ บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี่ยน จํากดั 

5,193,622.50

บริษัท คอมพิวเตอร์ยู

เนี่ยน จํากดั 

5,160,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)236/2558

ลงวนัที่ 6/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

6 ขออนมุตัวิา่จ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขอปุกรณ์สื่อสารข้อมลู 

Router Cisco 11 เครื่อง 

Ethernet Switch Cisco 

Catalysts 40 เครื่อง 3 ปี 

โดยวิธีพิเศษ

1,392,000.00       1,392,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แอ็ดวานซ์อิน

ฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี 

จํากดั (มหาชน) 

3,303,090.00 / บริษัท 

อินเตอร์เนชัน่แนล

เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ จํากดั 

1,392,000.00

บริษัท อินเตอร์เนชัน่

แนลเน็ตเวิร์ค ซิสเตม็

 จํากดั 1,392,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)238/2558

ลงวนัที่ 7/8/2558

7 ขออนมุตัจิดัซือ้ Thumb 

Drive ความจ ุ16 GB จํานวน

 5 อนั ของฝ่ายสาขา

ภาคเหนือ โดยวิธีตกลงราคา

1,100.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 1,070.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 1,070.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)239/2558

ลงวนัที่ 7/8/2558

8 ขออนมุตัจิดัซือ้ Flash Drive

 ความจ ุ32 GB จํานวน 11 

อนั ของฝ่ายปฏิบตักิาร

สารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา

4,300.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 4,279.00

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 4,279.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)240/2558

ลงวนัที่ 11/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

9 ขออนมุตัจิดัซือ้หมกึพิมพ์

สําหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP 

รุ่น Color LaserJet CP2025

 จํานวน 10 ตลบั โดยวิธีตก

ลงราคา

36,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

35,066.04

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 35,066.04

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)241/2558

ลงวนัที่ 13/8/2558

10 ขออนมุตัวิา่จ้าง บริษัท เอชพี

 อิงค์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ซอ่มแซมแก้ไขจอภาพ (LCD

 MONITOR) ยี่ห้อ HP รุ่น 

L1710 ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

6,500.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

6,481.40

บริษัท เอชพี อิงค์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

6,481.40

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)242/2558

ลงวนัที่ 13/8/2558

11 ขออนมุตัจิดัซือ้ External 

Harddisk ยี่ห้อ Western 

Digital ขนาด 2.5"  ความจ ุ1

 TB จํานวน 4 เครื่อง ของ

ฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยวิธีตกลงราคา

9,500.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท ลีก้า บสิสิเนส 

จํากดั 9,373.20

บริษัท ลีก้า บสิสิเนส

 จํากดั 9,373.20

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)243/2558

ลงวนัที่ 13/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

12 ขออนมุตัดิําเนินการและ

แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกวดราคา

จดัซือ้และวา่จ้างบริการ

บํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบ WAN สาขา ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

189,000,000.00   189,000,000.00 e-Auction บริษัท อินเตอร์เนชัน่

แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็ 

จํากดั 185,400,000.00/

 บริษัท กนกสิน เอ๊กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

187,720,000.00 / 

บริษัท เอ็นอีซี คอร์

ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

จํากดั 188,400,000.00

บริษัท อินเตอร์เนชัน่

แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเตม็

 จํากดั 

185,400,000.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่ซือ้สัง่จ้างเลขที่    

 จพ.(สจส.)247/2558

ลงวนัที่ 14/8/2558

13 ขออนมุตัจิดัจ้างปรับปรุงสี

เครื่องบริการเงินดว่น

อตัโนมตั ิ(ATM) ณ ที่ทําการ

สาขาของธนาคาร จํานวน 3 

สาขา โดยวิธีตกลงราคา 

(สาขาสระบรุี, สาขา

นครราชสีมา, สาขาบรุีรัมย์)

42,265.00            _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั มณี

วฒันา ลอจิสตกิ 

42,265.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

มณีวฒันา ลอจิสตกิ 

42,265.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)248/2558

ลงวนัที่ 19/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

14 ขออนมุตัจิดัจ้างปรับปรุงสี

เครื่องบริการเงินดว่น

อตัโนมตั ิ(ATM) ณ ที่ทําการ

สาขาของธนาคาร จํานวน 4 

สาขา โดยวิธีตกลงราคา 

(สาขาสรุาษฎร์ธานี, สาขา

ภเูก็ต, สาขากระบี่, สาขาตรัง)

78,110.00            _ วิธีตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

พร้อมเซอร์วิสแอนด์ซพั

พลาย 78,110.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

พร้อมเซอร์วิสแอนด์

ซพัพลาย 78,110.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)249/2558

ลงวนัที่ 19/8/2558

15 ขออนมุตัจิ้าง บริษัท พร้อม

เซอร์วิสแอนด์ซพัพลาย 

จํากดั ขนย้ายพร้อมปรับปรุง

สีเครื่อง ATM ที่ห้างเทสโก้ 

โลตสั สาขาพระราม 2 โดย

วิธีตกลงราคา

14,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย จํากดั 

13,375.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส

 แอนด์ ซพัพลาย 

จํากดั 13,375.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)250/2558

ลงวนัที่ 21/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

16 ขออนมุตัจิดัซือ้อปุกรณ์

สํารองข้อมลูแบบแถบ

แมเ่หล็ก LTO5 จํานวน 350

 ม้วน โดยวิธีพิเศษ

300,000.00          264,022.50 วิธีพิเศษ บริษัท กนกสิน เอ๊กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต จํากดั 

260,652.00 /บริษัท 

สหธุรกิจ จํากดั 

282,373.00/ บริษัท 

ลีก้า บสิสิเนส จํากดั 

314,580.00

บริษัท กนกสิน เอ๊กซ

ปอร์ต อิมปอร์ต 

จํากดั 260,652.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาตํ่าสดุ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)251/2558

ลงวนัที่ 20/8/2558

17 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่อง Printer

 สี จํานวน 2 เครื่อง ให้กบั

ฝ่ายตรวจสอบสํานกังาน

ใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

9,500.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากดั 

9,309.00

บริษัท สหธุรกิจ 

จํากดั 9,309.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)254/2558

ลงวนัที่ 21/8/2558

18 ขออนมุตัจิดัซือ้เครื่องพิมพ์

บตัรชําระหนีเ้งินกู้  จํานวน 2 

เครื่อง ของสาขายอ่ยตาก

และสาขายอ่ยแมส่อด โดย

วิธีตกลงราคา

97,000.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซล จํากดั 

96,899.96

บริษัท แอดวานซ์ บสิ

ซิเนส โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิสเซล จํากดั 

96,899.96

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)257/2558

ลงวนัที่ 25/8/2558



แบบสขร.1

ลาํดับ

ที่

งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซือ้

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 3 กันยายน 2558

19 ขออนมุตัวิา่จ้าง บริษัท เวิลด์

ไวด์ ซิสเตม็ส์ จํากดั ซอ่ม

เครื่อง Tablet PC ยี่ห้อ 

Samsung ATIV Smart PC 

รุ่น XE500T1C-HO1TH 

ของฝ่ายพฒันาและบริหาร

การเรียนรู้

10,165.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 10,165.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส

เตม็ส์ จํากดั 

10,165.00

ต้นเรื่องแจ้งให้

ดําเนินการ

ใบสัง่จ้างเลขที่          

จพ.(สจส.)258/2558

ลงวนัที่ 25/8/2558

20 ขออนมุตัจิดัซือ้ Thumb 

Drive ความจ ุ32 GB จํานวน

 10 อนั ของฝ่ายสาขาภาค

ตะวนัออกและภาคกลาง 

โดยวิธีตกลงราคา

3,210.00              _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั 

3,210.00

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

3,210.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)259/2558

ลงวนัที่ 25/8/2558

21 ขออนมุตัจิดัซือ้ตลบัหมกึ

พิมพ์สําหรับเครื่อง

สแกนเนอร์มลัตฟิังก์ชัน่ ยี่ห้อ 

 Brother

13,696.00            _ วิธีตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั 

13,696.00

บริษัท ที.เอ็น.แม็ค

เน็ท เซ็นเตอร์ จํากดั 

13,696.00

บริษัทเสนอตรง

ตามข้อกําหนด

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสัง่ซือ้เลขที่            

จพ.(สจส.)260/2558

ลงวนัที่ 25/8/2558


