
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

บริษัท โรงพมิพล้์านค า จ ากดั           482,024.30

บริษัท เอดิส 247 จ ากดั           491,665.00

บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั           518,950.00

2 จ้างเหมาบริการพน่น้ ายาฆ่าเชื้อไวรัส จ านวน 1 งาน 25,000.00                        25,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อาร์ เอช อาร์ จ ากดั             24,600.00 บริษัท อาร์ เอช อาร์ จ ากดั             24,600.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-184/2563 ลว. 1/4/63

3 สเปรย์ฆ่าเชื้อ จ านวน 12 กระป๋อง 6,000.00                            6,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั              6,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั              6,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-185/2563 ลว. 3/4/63

4 สเปรย์แอลกอฮอล์ จ านวน 30 ชิ้น 2,500.00                            2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นายณธีพงศ์ ภักดีเลิศรัตนชัย              1,500.00 นายณธีพงศ์ ภักดีเลิศรัตนชัย              1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-187/2563 ลว. 3/4/63

5 นามบัตร จ านวน 3 กล่อง 1,500.00                              642.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 642.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 642.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-188/2563 ลว. 7/4/63

6
ผลิต Standee วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ค่านิยม บสย. 

จ านวน 6 ชุด
25,000.00                          5,457.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอดิส 247 จ ากดั              5,457.00 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั              5,457.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-189/2563 ลว. 7/4/63

บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  11.42 บาท /แผ่น

บริษัท พ.ีเอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  14.10 บาท/ แผ่น

8 แปลรายงานประจ าปี 2562 จ านวน 1 งาน 90,000.00            85,600.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั             85,600.00 บริษัท แกรนด์ เมอร์แคนไทล์ จ ากดั             85,600.00 ราคาต  าสุด 1025/2563 ลว. 8/4/63

บริษัท เดอะ ซีเคร็ด ฟาร์ม จ ากดั           488,981.44

บริษัท คิดสร้างสรรค์ จ ากดั           541,420.00

10 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,800.00              2,800.00              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,771.30             บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,771.30             ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-197/2563 ลว. 13/4/63

11
บริการบ ารุงรักษาระบบ Call Center และอปุกรณ์

Hardware ระยะเวลา 1 ปี
          110,000.00           105,180.67

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั 105,180.67          บริษัท ริช คอมมูนิเคชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั 105,180.67          ราคาต  าสุด บง. 028/2563 ลว. 14/4/63

บริษัท เอดิส 247 จ ากดั                 460.10 บริษัท เอดิส 247 จ ากดั                 460.10

บริษัท โชคนที (1984) จ ากดั             98,975.00 บริษัท โชคนที (1984) จ ากดั             98,975.00

13 เครื องเขียนและวัสดุส้ินเปลือง จ านวน 6 รายการ 7,400.00              6,644.97              
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,644.97             บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 6,644.97             ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-200/2563 ลว. 14/4/63

14 เครื องแบบพนักงานชาย จ านวน 1 คน 2,000.00                            1,658.50
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั              1,658.50 บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากดั              1,658.50 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-201/2563 ลว. 14/4/63

15 แจกนัดอกไม้ จ านวน 2 แจกนั 3,000.00                            3,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              3,000.00 บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จ ากดั              3,000.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-203/2563 ลว. 15/4/63

498,000.00                    603,408.67
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ของที ระลึก จ านวน 6 รายการ1 บริษัท โรงพมิพล้์านค า จ ากดั           482,024.30 ราคาต  าสุด 1024/2563 ลว. 1/4/63

9

7

500,000.00                    515,200.72
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เดอะ ซีเคร็ด ฟาร์ม จ ากดั           488,981.44 ราคาต  าสุด บง. 029/2563 ลว. 8/4/63

บง.จซ. 1-199/2563 ลว. 15/4/63

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
          174,960.00174,960.00          

บริการบ ารุงรักษาเครื องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟงักช์ั น

และอปุกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี

พฒันาเนื้อหาสร้างการรับรู้ตามมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน

SMEs สร้างไทยผ่านเฟสบุ๊ก บสย. จ านวน 1 งาน

ราคาต  าสุด

บง. 025/2563 ลว. 7/4/63ราคาต  าสุดบริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  11.42 บาท/แผ่น

100,000.00                    100,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

12
ชุดป้องกนัเชื้อ PPE จ านวน 100 ชุด , หน้ากาก N95

จ านวน 400 ชิ้น และป้ายพธีิมอบ จ านวน 1 ชิ้น



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

16
หนังสือพมิพป์ระจ าส่วนกลาง ประจ าเดือนพฤษภาคม

จ านวน 46 ฉบับ
865.00                                865.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั                 865.00 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั                 865.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-204/2563 ลว. 15/4/63

17 ค่ารับรอง 1,500.00                            1,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั                 960.00 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จ ากดั                 960.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-206/2563 ลว. 16/4/63

18 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 500.00                                428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-207/2563 ลว. 16/4/63

19

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ Dreamweaver for teams All 

Multiple Platform จ านวน 1 License

และ DevExpress Universal จ านวน 1 License

            70,000.00             64,093.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั             64,093.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั             64,093.00 ราคาต  าสุด 1026/2563 ลว. 16/4/63

20
พฒันาระบบการติดตามหนี้ และการรับช าระหนี้ของลูกหนี้ 

(เพิ มเติม) จ านวน 1 งาน
            30,000.00             30,000.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั             30,000.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั             30,000.00 ราคาต  าสุด 2004/2563 ลว. 16/4/63

21
บริการบ ารุงรักษาระบบงบประมาณภาครัฐ

ระยะเวลา 1 ปี
50,000.00                        41,730.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั             41,730.00 บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากดั             41,730.00 ราคาต  าสุด บง. 031/2563 ลว. 16/4/63

22 เครื องวัดอณุหภูมิแบบยิงหน้าผาก จ านวน 2 เครื อง 4,000.00                            4,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางจันทา พทุธจันทร์              3,800.00 นางจันทา พทุธจันทร์              3,800.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-208/2563 ลว. 17/4/63

23
บริการบ ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

Dell PowerEdge R510 ระยะเวลา 1 ปี
30,000.00                        28,355.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั             28,355.00 บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั             28,355.00 ราคาต  าสุด บง. 030/2563 ลว. 17/4/63

24

บริการบ ารุงรักษาระบบการวัดและวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินการและระบบสารสนเทศแจ้งเตือนภัยความเสี ยง

ระยะเวลา 1 ปี

100,000.00          99,510.00            
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั 99,510.00 บริษัท อนิเตอร์ฟนิส์ แอดไวเซอรี  จ ากดั 99,510.00 ราคาต  าสุด บง. 032/2563 ลว. 17/4/63

25 ดอกไม้สด พร้อมผูกโบว์ จ านวน 30 ดอก 2,000.00                            2,000.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านพโีอนี              1,500.00 ร้านพโีอนี              1,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-209/2563 ลว. 21/4/63

บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั           300,000.05

บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จ ากดั           346,680.00

27 บริการใบรับรอง SSL ระบบ Chatbot จ านวน 1 งาน 7,000.00                            5,992.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั              5,992.00 บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั              5,992.00 ราคาต  าสุด บง. 1-013/2563 ลว. 21/4/63

28 เค้กวุ้นมะพร้าว จ านวน 1 ชุด (24 ชิ้น) 2,750.00                            2,750.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
นางสาวภัทรานิษฐ์ สาดรุ่ง              2,750.00 นางสาวภัทรานิษฐ์ สาดรุ่ง              2,750.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-210/2563 ลว. 22/4/63

29 เครื องแบบปกติขาว จ านวน 1 ชุด 3,000.00                            2,500.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,500.00 ร้านครุยนิชา โดยนางสาวนัฎฐิกา จริตรัมย์              2,500.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-214/2563 ลว. 22/4/63

30 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,800.00                            2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              2,771.30 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              2,771.30 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-216/2563 ลว. 22/4/63

26 330,000.00                    323,340.03
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั           300,000.05 ราคาต  าสุด บง. 034/2563 ลว. 21/4/63บริการคลิปข่าวออนไลน์ ระยะเวลา 1 ปี



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

31 โทรศัพท์เคลื อนที  จ านวน 1 เครื อง 4,000.00                            3,386.55
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั              3,386.55 บริษัท เอสเอม็ทีวี โฮมอเีล็คทริค จ ากดั              3,386.55 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-218/2563 ลว. 22/4/63

บริษัท ไอที กรุ๊ปเซอร์วิส จ ากดั 212,716.00          

บริษัท รีซอร์ส เทคโนโลยี จ ากดั           250,380.00

33 กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 2,800.00                            2,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              2,771.30 บริษัท บาสเกต็เทียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั              2,771.30 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-219/2563 ลว. 23/4/63

34 ที ปรึกษาด้าน Technical Assessment for TCG SOC 500,000.00                    669,272.00
จ้างที ปรึกษา

มาตรา 70 (3)(ข)
บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิทเท็ม จ ากดั           484,030.00 บริษัท เอส.ซี.พ.ี ซิทเท็ม จ ากดั           484,030.00 ราคาต  าสุด บง. 036/2563 ลว. 23/4/63

35 จอคอมพวิเตอร์ จ านวน 16 จอ 110,000.00                      96,728.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท คอมพวิเตอร์ยูเนี ยน จ ากดั             96,728.00 บริษัท คอมพวิเตอร์ยูเนี ยน จ ากดั             96,728.00 ราคาต  าสุด 2005/2563 ลว. 23/4/63

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั         3,775,200.00

บริษัท เอน็.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากดั         3,858,676.80

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากดั         3,984,000.00

37 ค่ารับรอง 1,800.00                            1,800.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน                 720.00 บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน                 720.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-226/2563 ลว. 28/4/63

38 หน้ากากผ้า จ านวน 1,700 ชิ้น 93,500.00                        87,312.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท จ.ีเอก็ซ์. จ ากดั             87,312.00 บริษัท จ.ีเอก็ซ์. จ ากดั             87,312.00 ราคาต  าสุด 1028/2563 ลว. 28/4/63

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  95.28 คะแนน

บริษัท ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั น ไฮเวย์ จ ากดั  94.36 คะแนน

40
บริการบ ารุงรักษาเครื องกรองน้ าดื ม จ านวน 7 เครื อง

ระยะเวลา 1 ปี
38,000.00                        37,250.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ากดั             37,250.00 บริษัท บี บี เค โซลูชั น จ ากดั             37,250.00 ราคาต  าสุด บง. 037/2563 ลว. 28/4/63

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           459,030.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั           492,200.00

บริษัท วัน เอน็เตอร์ไพรส์ โซลูชั นส์ จ ากดั           499,155.00

42 นามบัตร จ านวน 2 กล่อง 500.00                                428.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 428.00 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพร้ินต้ิง จ ากดั                 428.00 ราคาต  าสุด บง.จซ. 1-229/2563 ลว. 29/4/63

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           498,941.00

บริษัท เน็ตซอฟต์ อนิโนเวชั น จ ากดั 503,100.00

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั           235,400.00

บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จ ากดั           251,664.00
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั น แอนด์ เทคโนโลยี  จ ากดั           235,400.00 ราคาต  าสุด บง. 039/2563 ลว. 30/4/63

บริการบ ารุงรักษาเครื องส ารองไฟ ส าหรับห้อง Data

Center ระยะเวลา 1 ปี
44 245,000.00                    239,680.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           498,941.00 ราคาต  าสุด

บริการบ ารุงรักษาอปุกรณ์การส ารองข้อมูลของศูนย์

คอมพวิเตอร์ (Data Center) ระยะเวลา 1 ปี
41 500,000.00                    499,476.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)           719,040.00 คะแนนสูงสุด บง. 035/2563 ลว. 28/4/63เช่าใช้พื้นที  Co-location พร้อมบริการ และ Private Link39 800,000.00                  1,362,966.00

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท อ ีแพลนเน็ท จ ากดั           459,030.00

32 220,000.00          231,548.00          1027/2563 ลว. 22/4/63

พนักงานท าความสะอาดประจ าส านักงานเขต 11 เขต36

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ข)
บริษัท ไอที กรุ๊ปเซอร์วิส จ ากดั 212,716.00          ราคาต  าสุด

2006/2563 ลว. 29/4/63

บง. 033/2563 ลว. 27/4/63

จ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังระบบระบายความร้อน

เครื องปรับอากาศ ส าหรับห้อง Server Room 

จ านวน 1 งาน

ราคาต  าสุด บง. 038/2563 ลว. 28/4/63

43 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ จ านวน 5 รายการ 500,000.00                    498,941.00
เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ซ)

ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อนิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั         3,775,200.00 ราคาต  าสุด        4,068,996.003,900,000.00        



วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

งบประมาณ โดยสังเขป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

บริษัท มายวอลเล็ต จ ากดั           500,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอเดีย เควสท์ 791,800.00
45

บริการระบบบัตรดิจิทัล ส าหรับลูกค้า บสย.

จ านวน 1 งาน
500,000.00                    645,900.00

เฉพาะเจาะจง 

มาตรา 56(2)(ซ)
บริษัท มายวอลเล็ต จ ากดั           500,000.00 ราคาต  าสุด บง. 040/2563 ลว. 30/4/63


