
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1 ค�ารับรอง ฝ�าย ทบ. 2,000.00                      2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เบเกอรี่ เทเรเซอรี่ จํากัด          1,065.00 บริษัท เบเกอรี่ เทเรเซอรี่ จํากัด          1,065.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-700/2562 ลว. 2/12/62

ร.าน 1,000,000 ป1าย Design            370.00 ร.าน 1,000,000 ป1าย Design            370.00

นายชาคริต ริมพิสอน          3,600.00 นายชาคริต ริมพิสอน          3,600.00

3
ซองหนังใส�บัตรพนักงาน จํานวน 100 ชิ้น และ

สายคล.องบัตรพนักงาน จํานวน 100 เส.น
           8,500.00 7,490.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บางกอก เอ การAด จํากัด          7,490.00 บริษัท บางกอก เอ การAด จํากัด          7,490.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-703/2562 ลว. 2/12/62

4 ไส.กรองน้ําดื่ม จํานวน 2 ชุด            1,500.00            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟEลเตอรA มารAท จํากัด          1,380.00 บริษัท ฟEลเตอรA มารAท จํากัด          1,380.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-704/2562 ลว. 2/12/62

5 หนังสือ จํานวน 3 เล�ม          19,700.00          19,700.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
สมาคมผู.ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย 19,700.00       สมาคมผู.ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย 19,700.00       ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-705/2562 ลว. 2/12/62

6 เครื่องอ�านบัตรประชาชน จํานวน 13 เครื่อง 32,500.00                    6,955.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอ็นเตอรAไพรสA โซลูชั่น จํากัด          6,955.00 บริษัท วัน เอ็นเตอรAไพรสA โซลูชั่น จํากัด          6,955.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-706/2562 ลว. 2/12/62

           5,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

บร.จซ. 1-702/2562 ลว. 2/12/62ราคาต่ําสุดป1ายไวนิล จํานวน 1 ป1าย  และเช�ารถตู. จํานวน 1 คัน2            5,000.00

7 บัตรพนักงาน จํานวน 200 ใบ 12,000.00                  11,770.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ดาต.าโปรดักสA ทอปปMง ฟอรAม จํากัด        11,770.00 บริษัท ดาต.าโปรดักสA ทอปปMง ฟอรAม จํากัด        11,770.00 ราคาต่ําสุด 1108/2562 ลว. 2/12/62

8 ป1ายไวนิล จํานวน 1 ป1าย 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โรงพิมพAล.านคํา จํากัด            535.00 บริษัท โรงพิมพAล.านคํา จํากัด            535.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-708/2562 ลว. 3/12/62

บริษัท สปอรAต เดยA แอนดA อีเวนตA เซอรAวิส จํากัด       460,275.48

บริษัท การะเกด เอ็นเทอรAเทนเม.นทA จํากัด       759,700.00

Ikano (Thailand) Limited            798.00 Ikano (Thailand) Limited            798.00

บริษัท ฟู1ดแลนดAซุปเปอรAมารAเก็ต จํากัด          1,486.25 บริษัท ฟู1ดแลนดAซุปเปอรAมารAเก็ต จํากัด          1,486.25

11 เช�าพัดลมไอเย็น จํานวน 12 เครื่อง 30,000.00                  27,820.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มาสเตอรAคูล อินเตอรAเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)        27,820.00 บริษัท มาสเตอรAคูล อินเตอรAเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)        27,820.00 ราคาต่ําสุด 1110/2562 ลว. 6/12/62

12 ชุดของขวัญผลิตภัณฑAจากน้ํามันมะพร.าว จํานวน 50 ชุด 30,000.00                  28,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ทรอปEคานา ออยลA จํากัด        28,000.00 บริษัท ทรอปEคานา ออยลA จํากัด        28,000.00 ราคาต่ําสุด 1111/2562 ลว. 9/12/62

นายณัฎฐวุฒิ อินพาเพียน        10,000.00 นายณัฎฐวุฒิ อินพาเพียน        10,000.00

นายสกลวัฒนA จักรบุญญารักษA        10,000.00 นายสกลวัฒนA จักรบุญญารักษA        10,000.00

14 ค�าเช�าสนามฟุตบอล ประจําเดือนพฤศจิกายน 12,000.00                  12,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม.นทA จํากัด          8,250.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม.นทA จํากัด          8,250.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-718/2562 ลว. 11/12/62

15 ค�ารับรอง ฝ�าย ปชส. 3,000.00           3,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห.างหุ.นส�วนจํากัด มนตAมอนเต. 175.00           ห.างหุ.นส�วนจํากัด มนตAมอนเต. 175.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-719/2562 ลว. 11/12/62

         20,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-717/2562 ลว. 25/12/62

เช�าเครื่องแต�งกาย สําหรับพนักงานที่ทําหน.าที่ผู.นําเชียรA

จํานวนไม�เกิน 10 ชุด
13 20,000.00         

1109/2562 ลว. 4/12/62        609,987.74
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สปอรAต เดยA แอนดA อีเวนตA เซอรAวิส จํากัด       460,275.48 ราคาต่ําสุด

ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-711/2562 ลว. 6/12/62
โคมไฟตั้งพื้น จํานวน 2 ชิ้น และกระเช.าผลไม. 

จํานวน 1 กระเช.า
10 2,500.00                      2,500.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

จัดกิจกรรม TCG Sport Day & Party 20199 500,000.00        



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 บัตรของขวัญ มูลค�า 200 บาท จํานวน 20 ใบ            4,000.00            4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตารAบัคสA คอฟฟhi (ประเทศไทย) จํากัด          4,000.00 บริษัท สตารAบัคสA คอฟฟhi (ประเทศไทย) จํากัด          4,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-720/2562 ลว. 12/12/62

17 ค�ารับรอง ฝ�าย สค. 5,000.00           5,000.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร.านซุ.มกระดังงา 1,160.00         ร.านซุ.มกระดังงา 1,160.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-721/2562 ลว. 12/12/62

นัฐพรการค.า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล        19,500.00 นัฐพรการค.า โดยนางสาวนัฐพร ไตรยะมูล        19,500.00 1112/2562 ลว. 12/12/62

บริษัท ทรอปEคานา ออยลA จํากัด        56,000.00 บริษัท ทรอปEคานา ออยลA จํากัด        56,000.00 1113/2562 ลว. 12/12/62

บริษัท กรีนเดยA โกบอล จํากัด        10,700.00 บริษัท กรีนเดยA โกบอล จํากัด        10,700.00 1114/2562 ลว. 12/12/62

บริษัท ล็อก แอนดA ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด        57,245.00 บริษัท ล็อก แอนดA ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด        57,245.00 1115/2562 ลว. 12/12/62

19 สมุดโนjต จํานวน 430 เล�ม 30,000.00                  22,360.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร.านภูฟ1า (ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)        22,360.00 ร.านภูฟ1า (ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร)        22,360.00 ราคาต่ําสุด 1116/2562 ลว. 12/12/62

20
ช�างภาพ พร.อมอุปกรณAการถ�ายภาพ และอุปกรณAไฟ

จํานวน 1 งาน
30,000.00                  30,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายวสันตA วณิชชากร        30,000.00 นายวสันตA วณิชชากร        30,000.00 ราคาต่ําสุด 1117/2562 ลว. 12/12/62

บริษัท วิซสA เอนเตอรAไพซซA กรุjป จํากัด       171,200.00

ของที่ระลึกสําหรับสื่อมวลชน จํานวน 100 ชุด18 ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
        154,772.50166,000.00        

220,800.00        บร. 105/2562 ลว. 12/12/62
บริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยAคอมพิวเตอรA

21         205,707.50
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท วิซสA เอนเตอรAไพซซA กรุjป จํากัด       171,200.00 ราคาต่ําสุด
บริษัท วิซสA เอนเตอรAไพซซA กรุjป จํากัด       171,200.00

บริษัท ไอที กรุjป เซอรAวิส จํากัด       197,415.00

22 เครื่องแบบพนักงานหญิง จํานวน 1 ชุด 2,000.00                      1,754.80
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอรA นาว จํากัด          1,754.80 บริษัท เพาเวอรA นาว จํากัด          1,754.80 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-722/2562 ลว. 13/12/62

23 นามบัตร จํานวน 2 กล�อง 800.00                          642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟวA ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 บริษัท วัน โอ ไฟวA ดิจิตอลพริ้นติ้ง จํากัด            642.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-723/2562 ลว. 13/12/62

24 กระเช.าผลไม. จํานวน 5 กระเช.า 10,000.00                  10,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เซ็นทรัลฟู1ดรีเทล จํากัด          9,179.57 บริษัท เซ็นทรัลฟู1ดรีเทล จํากัด          9,179.57 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-724/2562 ลว. 13/12/62

25 ของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น 2,563.00                      2,563.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พรีม�าโกลดA อินเตอรAเนชั่นแนล จํากัด          2,563.00 บริษัท พรีม�าโกลดA อินเตอรAเนชั่นแนล จํากัด          2,563.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-725/2562 ลว. 13/12/62

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรAจี จํากัด       452,995.20

ห.างหุ.นส�วนจํากัด เปเปอรA แอนดA ออฟฟEศ โปรดักสA       525,798.00

27
เช�าสถานที่ทําการสํานักงานเขตนครหลวง

ระยะเวลา 36 เดือน
2,555,000.00          2,555,000.00

การเช�า

อสังหาริมทรัพยA

ข.อ 93 (2)

นายวิชัย กิจคุณาเสถียร    2,555,000.00 นายวิชัย กิจคุณาเสถียร    2,555,000.00 ราคาต่ําสุด บร. 1-024/2562 ลว. 13/12/62

บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด       490,060.00

บริษัท ไอ ทรานฟอรAม จํากัด       599,200.00

29 เลเซอรAพอยเตอรA จํานวน 1 อัน            3,000.00            2,889.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท พี แอนดA พี โปรดักสA ลีดเดอรAชิพ จํากัด          2,889.00 บริษัท พี แอนดA พี โปรดักสA ลีดเดอรAชิพ จํากัด          2,889.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-726/2562 ลว. 17/12/62

กระดาษถ�ายเอกสาร ขนาด A4 จํานวน 5,040 รีม26 475,000.00        บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรAจี จํากัด       452,995.20 ราคาต่ําสุด บร. 106/2562 ลว. 13/12/62

      490,060.00 ราคาต่ําสุด

220,800.00        

บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จํากัด

        490,744.80
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บร. 105/2562 ลว. 12/12/62

28
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)

เพื่อรองรับการปรับโครงสร.างองคAกร จํานวน 1 งาน
500,000.00                549,600.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยAคอมพิวเตอรA

ระยะเวลา 1 ปh
21

บร. 107/2562 ลว. 16/12/62

        205,707.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วิซสA เอนเตอรAไพซซA กรุjป จํากัด       171,200.00 ราคาต่ําสุด
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วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

30
โอวัลติน จํานวน 15 แพ็ค และกาแฟ 3 in 1 

จํานวน 15 แพ็ค
4,200.00           3,835.95           

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ห.างหุ.นส�วนจํากัด เปเปอรA แอนดA ออฟฟEศ โปรดักสA 3,835.95 ห.างหุ.นส�วนจํากัด เปเปอรA แอนดA ออฟฟEศ โปรดักสA 3,835.95 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-727/2562 ลว. 17/12/62

31 หนังสือพิมพAประจําส�วนกลาง ประจําเดือนมกราคม 2563            1,930.00            1,930.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ�งโรฒณAบริการ (2525) จํากัด          1,930.00 บริษัท รุ�งโรฒณAบริการ (2525) จํากัด          1,930.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-728/2562 ลว. 17/12/62

นางสาวณัชชารียA ตระกูลวีรศักดิ์ 26,000.00       นางสาวณัชชารียA ตระกูลวีรศักดิ์ 26,000.00       

นางสาวอารียA โพธิ์ขวัญ 13,000.00       นางสาวอารียA โพธิ์ขวัญ 13,000.00       

33 รูป พร.อมใส�กรอบ ขนาด A3 จํานวน 1 รูป 1,100.00           1,100.00           
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
Hermes Fishery Co.,Ltd. 1,070.00         Hermes Fishery Co.,Ltd. 1,070.00         ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-730/2562 ลว. 17/12/62

34 แจกันดอกไม. 1 แจกัน 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอรA) จํากัด          1,500.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอรA) จํากัด          1,500.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-732/2562 ลว. 18/12/62

35 เครื่องแบบพนักงานหญิง จํานวน 4 ชุด 8,000.00                      7,340.20
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอรA นาว จํากัด          7,340.20 บริษัท เพาเวอรA นาว จํากัด          7,340.20 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-733/2562 ลว. 18/12/62

เฉพาะเจาะจง 

ซุ.มอาหาร จํานวน 3 ซุ.ม32 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-729/2562 ลว. 17/12/62
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
39,000.00         39,000.00         

36 กระดาษอารAตมันเลเซอรA A4 จํานวน 1 แพ็ค 200.00             170.00             
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 170.00           บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 170.00           ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-734/2562 ลว. 18/12/62

37
แพ็คเกจการรับประกันการใช.งานโปรแกรมเงินเดือน และ

ระบบลาออนไลนA จํานวน 1 แพ็คเกจ
30,000.00                  24,348.60

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด        24,348.60 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด        24,348.60 ราคาต่ําสุด 1118/2562 ลว. 18/12/62

38
ซอฟตAแวรAลิขสิทธิ์ VisualSVN Server แบบ Enterprise

License จํานวน 1 License
20,000.00                  13,803.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        13,803.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        13,803.00 ราคาต่ําสุด 2032/2562 ลว. 18/12/62

39 กระเช.าผลไม. จํานวน 1 กระเช.า 1,500.00                      1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ฟู1ดแลนดAซุปเปอรAมารAเก็ต จํากัด          1,412.50 บริษัท ฟู1ดแลนดAซุปเปอรAมารAเก็ต จํากัด          1,412.50 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-735/2562 ลว. 19/12/62

40 คอมพิวเตอรA All in One จํานวน 3 เครื่อง 90,000.00                  75,756.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        75,756.00 บริษัท อี แพลนเน็ท จํากัด        75,756.00 ราคาต่ําสุด 2033/2562 ลว. 19/12/62

บริษัท ธาดารีเซิรAส แอนดA คอมมิวนิเคชั่น จํากัด       219,350.00

ห.างหุ.นส�วนจํากัด ทีเอ็น โปรเจคทA ซิสเท็ม       231,976.00

42 ค�ารถขนส�งของชําร�วย จํานวน 9 สํานักงานเขต 38,000.00                  38,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายคณิจ แผ�นเงิน        38,000.00 นายคณิจ แผ�นเงิน        38,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 737/2562 ลว. 20/12/62

43 ถุงผ.า จํานวน 370 ใบ 60,000.00                  37,214.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพอรAเฟค พลัส ดีไซนA แอนดA พริ้นทA จํากัด        37,214.00 บริษัท เพอรAเฟค พลัส ดีไซนA แอนดA พริ้นทA จํากัด        37,214.00 ราคาต่ําสุด 1119/2562 ลว. 23/12/62

44 ค�าเช�าสนามฟุตบอล ประจําเดือนธันวาคม 6,000.00                      6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม.นทA จํากัด          3,000.00 บริษัท ซีดับบลิวที แมเนจเม.นทA จํากัด          3,000.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-741/2562 ลว. 25/12/62

บร. 108/2562 ลว. 19/12/62
จ.างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนระบบสัญญาณภาพและอุปกรณA

สําหรับห.องประชุมผู.บริหารชั้น 18 จํานวน 1 งาน
41 223,000.00                227,161.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ธาดารีเซิรAส แอนดA คอมมิวนิเคชั่น จํากัด       219,350.00 ราคาต่ําสุด



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรือข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย.อม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ!าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ!าง ผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 ค�าบริการซักทําความสะอาดพรมปูพื้น จํานวน 1 ผืน 1,200.00                      1,200.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายประทีบ โทนทอง          1,200.00 นายประทีบ โทนทอง          1,200.00 ราคาต่ําสุด บร.จซ. 1-743/2562 ลว. 25/12/62

บริษัท เอ็ทเอ็กสA จํากัด       157,825.00

บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี จํากัด       251,450.00
ปรับปรุงเว็บไซตA ของ บสย. จํานวน 1 งาน46 165,000.00                204,637.50

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอ็ทเอ็กสA จํากัด       157,825.00 ราคาต่ําสุด บร. 109/2562 ลว. 27/12/62


