
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จ้างส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 400,000.00           399,645.00      คัดเลือก บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 399,645.00      บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร่ี จ ากัด 390,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 18/2563 ลว 8 ม.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริษัท อิปซอสส์ จ ากัด 414,625.00      และราคาต่ าสุด

2 ซ้ือพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ ระยะท่ี 1 450,000.00           450,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00      บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 450,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 19/2563 ลว 13 ม.ค. 63

3 จ้างนักเขียนเพ่ือเขียนบทความเผยแพร่ภารกิจ ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ของสถาบันฯ ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 151,500.00           151,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกวินลดา หินอ่อน 151,500.00      นางสาวกวินลดา หินอ่อน 151,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 20/2563 ลว 16 ม.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 จ้างจัดท าและผลิตช้ินงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับบริหารจัดการระบบลงทะเบียน 850,000.00           849,580.00      คัดเลือก บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 849,580.00      บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 849,580.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 21/2563 ลว 16 ม.ค. 63

ออนไลน์การจัดหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักวิจัยและนักวิชาการ  และหลักสูตรระยะส้ันส าหรับ บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 896,660.00      และราคาต่ าสุด

กลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา บริษัท โลละห้า จ ากัด 907,146.00      

5 จ้างประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 500,000.00           500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู โอเช่ียน คอนซัลต้ิง จ ากัด 500,000.00      บริษัท ทรู โอเช่ียน คอนซัลต้ิง จ ากัด 500,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด สญ. 22/2563 ลว 30 ม.ค. 63

6 จ้างตกแต่งสถานท่ีและบันทึกภาพ การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ 170,000.00           169,595.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 169,595.00      บริษัท คอม อาร์ต โปรดักช่ัน จ ากัด 169,595.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 60/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 2

7 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 172,000.00           171,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 171,200.00      บริษัท เอเอ็นพีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 171,200.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 61/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

คร้ังท่ี 4

8 จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงองค์กรและการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 850,000.00           850,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 850,000.00      บริษัท เอสเต้ ฮอลิเดย์ จ ากัด 850,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 62/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

การท างานอย่างรอบด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 จ้างผลิตและถ่ายท าวีดิทัศน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 150,000.00           117,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิอายส์ จ ากัด 117,700.00      บริษัท ดิอายส์ จ ากัด 117,700.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 63/2563 ลว. 10 ม.ค. 63

มหาวัชรราชธิดา ในวโรกาสอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครบรอบ 30 ปี 

10 จ้างถ่ายภาพผู้บริหารของสถาบันเพ่ือการยุติธรรรมแห่งประเทศไทย 4,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายวิลเล่ียม คอรนีลิช เดนิค 3,900.00         นายวิลเล่ียม คอรนีลิช เดนิค 3,900.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 64/2563 ลว. 13 ม.ค. 63

11 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 2,500.00              -                เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.จันทรเกษม 2,475.98         ร้าน เค.พี.จันทรเกษม 2,475.98         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 65/2563 ลว. 13 ม.ค. 63

12 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 5 150,000.00           144,878.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไวเต็ก จ ากัด 144,878.00      บริษัท นิวไวเต็ก จ ากัด 144,878.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 66/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

13 จ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมส ารองบนCloud ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 190,000.00           187,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ันจ ากัด 187,250.00      บริษัท เน็ตแคร์ โซลูช่ันจ ากัด 187,250.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 67/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 50,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 48,555.53       บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 48,555.53       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 68/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 45,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 44,533.40       บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 44,533.40       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 69/2563 ลว. 15 ม.ค. 63

16 จ้างแปลงานทบทวนวรรณกรรมเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 75,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 75,000.00       ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 75,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 70/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 จ้างแปลงาน Legislative Framework จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 10,200.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 10,200.00       นางสาวมิงค์  สวัสดีผล 10,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 71/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 32,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 31,990.86       บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 31,990.86       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 72/2563 ลว. 16 ม.ค. 63

19 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 20 - 22 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเลย 5,400.00              -                เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์  นันทะวิจิตร 5,400.00         นายชัยณรงค์  นันทะวิจิตร 5,400.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 73/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

ส าหรับ รับ - ส่ง เจ้าหน้าท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 

20 จ้างล่ามแปลภาษาเขมร - ไทย การจัดฝึกอบรมเฉพาะทางว่าด้วยการฝึกอาชีพและการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหญิง 90,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย์ 90,000.00       นายตรีวัฒน์  ศรีนพวิทย์ 90,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 74/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

ในวันท่ี 21 - 24 มกราคม 2563 

21 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิง ในวันท่ี 20 มกราคม 2563 จ านวน 2 คัน 19,200.00             -                เฉพาะเจาะจง นายอัยวีณ์  โอภาสสุริยัน 19,200.00       นายอัยวีณ์  โอภาสสุริยัน 19,200.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 75/2563 ลว. 17 ม.ค. 63

และระหว่างวันท่ี 21 - 24 มกราคม 2563 จ านวน 1 คัน ไปกลับกรุงเทพ - จังหวัดนครศรีอยุธยา 

22 จ้างเปล่ียนถังพักน้ าเสียใต้อ่างซิงค์ล้างจานห้องรับประทานอาหาร ช้ัน 15 13,375.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 13,375.00       บริษัท วี.เอ.เอฟ. เอ็นจิเนียร่ิง 1984 จ ากัด 13,375.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 76/2563 ลว. 20 ม.ค. 63

23 จ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายระบบส านักงานอัตโนมัติ(e-Office) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 140,000.00           134,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 134,820.00      บริษัท เทิร์นออน โซลูช่ัน จ ากัด 134,820.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 77/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

24 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาและอัพเกรดเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมติดต้ังเวอร์ชวลไลเซช่ัน (Virtualization) 430,000.00           423,185.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 423,185.00      บริษัท ไทยทรานสมิชช่ัน อินดัสทรี จ ากัด 423,185.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 78/2563 ลว. 21 ม.ค. 63

ของระบบห้องสมุดออนไลน์(e-library) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 จ้างถ่ายภาพน่ิง ณ ศาลฎีกา ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 8,500.00              -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 8,500.00         นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 8,500.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 79/2563 ลว. 22 ม.ค. 63

26 จ้างเหมาบริการขนย้ายและพ้ืนท่ีเก็บครุภัณฑ์ส านักงาน และเอกสารบัญชี 75,000.00             -                เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 66,340.00       บริษัท บางกอก ขนย้าย จ ากัด 66,340.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 80/2563 ลว. 23 ม.ค. 63

27 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ในระหว่างวันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ ศาลฎีกา 2,000.00              -                เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  อ่อนลมูล 2,000.00         นายสุทิน  อ่อนลมูล 2,000.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 81/2563 ลว. 23 ม.ค. 63

28 จ้างจัดท ารายงานเร่ืองแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท าในลักษณะองค์กรประเทศกัมพูชา 300,000.00           8,217 USD เฉพาะเจาะจง Mr. Dom Vannak 8,217 USD Mr. Dom Vannak 8,217 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 82/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

29 จ้างจัดท ารายงานเร่ืองแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท าในลักษณะองค์กรประเทศเมียนมาร์ 300,000.00           9,229 USD เฉพาะเจาะจง Ms. Khine Myat Chit 9,229 USD Ms. Khine Myat Chit 9,229 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 83/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

30 จ้างจัดท ารายงานเร่ืองแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท าในลักษณะองค์กรประเทศเวียดนาม 300,000.00           9,229 USD เฉพาะเจาะจง Ms. Nguyen Thi Thuy Trang 9,229 USD Ms. Nguyen Thi Thuy Trang 9,229 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 84/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

31 จ้างจัดท ารายงานเร่ืองแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท าในลักษณะองค์กรประเทศอินโดนีเซีย 300,000.00           9,217.50 USD เฉพาะเจาะจง Mr. Anugerah Rizki Akbari 9,217.50 USD Mr. Anugerah Rizki Akbari 9,217.50 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 85/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

32 จ้างจัดท ารายงานเร่ืองแนวทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท าในลักษณะองค์กรประเทศฟิลิปปินส์ 300,000.00           9,217.50 USD เฉพาะเจาะจง Mr. Roberto V. Oliva 9,217.50 USD Mr. Roberto V. Oliva 9,217.50 USD คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 86/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

33 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network monitoring system) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 170,000.00           160,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 160,500.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 160,500.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 87/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือกและรำคำท่ีจัดซ้ือ/จำง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือขอตกลงในกำรซ้ือ

34 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์Vitrual Privage Network (VPN) 280,000.00           272,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 272,850.00      บริษัท นิวเทคโนโลย่ี อินฟอร์เมช่ัน จ ากัด 272,850.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 88/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

35 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายบัญญัติ  ตาเดอิน 10,500.00       นายบัญญัติ  ตาเดอิน 10,500.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 89/2563 ลว. 28 ม.ค. 63

36 ซ้ือพ้ืนท่ีส่ือออนไลน์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สนับสนุนงาน โครงการ TIJ Workshop for Emerging Leaders on the 200,000.00           190,727.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท สเฟียร์ วัน จ ากัด 190,727.50      บริษัท สเฟียร์ วัน จ ากัด 190,727.50      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 90/2563 ลว. 29 ม.ค. 63

Rule of Law and Policy 

37 จ้างถ่ายภาพน่ิงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG PRINCESS CUP 2020 ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์10,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 10,000.00       นางสาวปูรณ์ภัสสร  กิจจินดารักษ์ 10,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 91/2563 ลว. 29 ม.ค. 63

38 จ้างผลิตกระเป๋าใส่นามบัตรเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง (เพ่ิมเติม) จ านวน 500 ช้ิน 150,000.00           150,000.00      เฉพาะเจาะจง เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 150,000.00      เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 150,000.00      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 92/2563 ลว. 30 ม.ค. 63

39 จ้างผลิตส่ิงของเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง ทัณฑสถานหญิงกลาง 11,000.00       ทัณฑสถานหญิงกลาง 11,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 93/2563 ลว. 31 ม.ค. 63

คร้ังท่ี 7 

40 จ้างถอดเทปการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องขังจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 12,000.00       นางสาวกุลภัทรา  ภัทรพงศธร 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 93(1)/2563 ลว. 31 ม.ค. 63

41 จ้างผลิตเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,000.00              -                เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 2,996.00         บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ (๑๙๙๒) จ ากัด 2,996.00         คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 94/2563 ลว. 31 ม.ค. 63

42 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จ านวน 1 คัน ระหว่างวันท่ี 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 12,000.00             -                เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์  บุญศรี 12,000.00       นายสิรวิชญ์  บุญศรี 12,000.00       คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 95/2563 ลว. 31 ม.ค. 63

43 จ้างจัดกิจกรรมในงานประชุม The Centre of Excellence Regional Advisory Group คร้ังท่ี 1 150,000.00           145,909.09      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเต้ ฮอลลิเดย์ จ ากัด 145,909.09      บริษัท เอสเต้ ฮอลลิเดย์ จ ากัด 145,909.09      คุณสมบัติตรงตามขอก าหนด บส. 96/2563 ลว. 31 ม.ค. 63


