
แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ (ไม่รวม VAT7%) ราคากลาง    (ไม่รวม VAT7%)      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที,เสนอ    (ไม่รวม VAT7%)         ผู้ที,ได้รับการคดัเลือกและราคา    (ไม่รวม VAT7%)           เหตุผลที,คดัเลือก เลขที,เอกสาร วันที,เอกสาร

1 จา้งติดตั�งเสริมกรอบวงกบช่องแสงฯ           8 จุด  45,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ  45,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 45,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160117 19/02/2016

   

2 ซื�อหลอดไฟเพื>อใชใ้นอาคารศูนยป์ระชุมอุทยานฯ         216 ดวง  44,110.00        ตกลงราคา บริษทั ที.จี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ�ง  จาํกดั  44,110.00 บาท บริษทั ที.จี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ�ง  จาํกดั 44,110.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160118 15/02/2016

   

3 ซื�อตูล้ิ�นชกั 3 ชั>น แบบมีลอ้เลื>อน          10 ตู ้  31,800.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั  31,800.00 บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 31,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160119 2/02/2016

   

4 จา้งจดัทาํ Backdrop Pull Frame ฯ          5 ชิ�น  12,840.00        ตกลงราคา บริษทั เมเจอร์ พริRนท ์จาํกดั  12,000.00 บาท บริษทั เมเจอร์ พริRนท ์จาํกดั 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160120 1/03/2016

   

5 เช่าอุปกรณ์เพื>อใชใ้นงานสมัมนาฯ       7 เครื>อง  39,000.00        ตกลงราคา บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จาํกดั  39,000.00 บาท บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จาํกดั 39,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160121 3/02/2016

   

6 จดัซื�อแบตเตอรี>ของระบบต่างๆของ TCC          21 ลูก  13,084.05        ตกลงราคา ร้าน เอส.แซด.ซพัพลาย  12,910.00 บาท ร้าน เอส.แซด.ซพัพลาย 12,910.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160122 24/02/2016

   

7 จา้งเหมาทาํความสะอาดพื�นที>สูง อาคาร TCC        1 รายการ  120,000.00  120,000.00     ตกลงราคา นาย ฉนั�น พานโถม  120,000.00 บาท นาย ฉนั�น พานโถม 120,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160123 3/02/2016

   

8 ซื�อเครื>อง Digimatic       3 เครื>อง  12,771.95        ตกลงราคา บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั>น จาํกดั  11,936.40 บาท บริษทั สุมิพล คอร์ปอเรชั>น จาํกดั 11,936.40 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160124 3/02/2016

   

9 จา้งทาํกระเป๋าผา้600D ลายริ�ว          300 ใบ  20,865.00        ตกลงราคา บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั  19,500.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 19,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160125 3/02/2016

   

10 จา้งพิมพซ์องและกระดาษหวัจดหมาย สวทช.      40,000 ซอง  75,970.00        ตกลงราคา บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั  71,000.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จาํกดั 71,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160126 3/02/2016

   

11 จา้งออกแบบและจดัพิมพแ์ผน่พบัสื>อโฆษณาฯ        500 แผน่  45,000.00        ตกลงราคา นาย สุรพงษ ์แดงผอ่งศรี  45,000.00 บาท นาย สุรพงษ ์แดงผอ่งศรี 45,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160127 5/02/2016

   

12 จา้งบริการปลัRกไฟพร้อมอุปกรณ์และเดินสายฯ         110 จุด  32,000.00        ตกลงราคา ร้าน เค เอ็คซิท เอ็กซ์ซิบิชั>น  32,000.00 บาท ร้าน เค เอ็คซิท เอ็กซ์ซิบิชั>น 32,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160128 15/02/2016

   

13 ซื�อโต๊ะกลมพลาสติก          30 ตวั  116,700.19  116,700.19     ตกลงราคา บริษทั อาบอจิ จาํกดั  109,065.42 บาท บริษทั อาบอจิ จาํกดั 109,065.42 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160129 17/02/2016

   

14 ซื�อสายฉีดชาํระ เพื>อสาํรองใชใ้นอาคาร 120 ชุด  35,952.00        ตกลงราคา บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จาํกดั  33,600.00 บาท บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จาํกดั 33,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160130 8/02/2016

กลุ่มนวตักรรม 2    

   

15 จดัซื�อวสัดุเพื>อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร       10 รายการ  55,650.70        ตกลงราคา บริษทั วีเจวิน โปรดกัส์ จาํกดั  52,010.00 บาท บริษทั วีเจวิน โปรดกัส์ จาํกดั 52,010.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160132 23/02/2016

   

16 เช่าเครื>องคอมพิวเตอร์ Notebook           6 ชุด  15,000.00        ตกลงราคา บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั  15,000.00 บาท บริษทั ออมนิ ซิสเตมส์ จาํกดั 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160133 9/02/2016

   

17 จา้งจดัทาํกระเป๋าสาํหรับใส่เอกสาร 310 ใบ  24,801.21        ตกลงราคา บริษทั สหพลการกระเป๋า จาํกดั  23,178.70 บาท บริษทั สหพลการกระเป๋า จาํกดั 23,178.70 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160134 9/02/2016

   

18 ซื�อกลอ้งวงจรปิดพร้อมติดตั�ง ณ อาคาร INC2           1 งาน  148,626.18  148,626.18     ตกลงราคา บริษทั กนกวรรณ กรุ๊ป (2012) จาํกดั  138,902.97 บาท บริษทั กนกวรรณ กรุ๊ป (2012) จาํกดั 138,902.97 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160135 10/02/2016

ระหวา่งทางเชื>องทาวเวอร์ C และทาวเวอร์ D    

   

19 จา้งดาํเนินงานศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล          2 ผลงาน  6,000.00     ตกลงราคา นางสาว สมชุลี  ธนานุรัตน์  6,000.00 บาท นางสาว สมชุลี  ธนานุรัตน์ 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160136 10/02/2016

ในดา้นธุรกิจฯ  2 ผลงาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพนัธ์ 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

วันที, 29 กมุภาพนัธ์ 2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ (ไม่รวม VAT7%) ราคากลาง    (ไม่รวม VAT7%)      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที,เสนอ    (ไม่รวม VAT7%)         ผู้ที,ได้รับการคดัเลือกและราคา    (ไม่รวม VAT7%)           เหตุผลที,คดัเลือก เลขที,เอกสาร วันที,เอกสาร

20 จา้งดาํเนินงานศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล  1 ผลงาน  3,000.00     ตกลงราคา นางสาว มิ>งขวญั  สุนทรศร  3,000.00 บาท นางสาว มิ>งขวญั  สุนทรศร 3,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160137 10/02/2016

ในดา้นธุรกิจฯ  1 ผลงาน

21 จา้งดาํเนินงานศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล 4 ผลงาน  12,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปาณิสรา  กอ้งพานิชก  12,000.00 บาท นางสาว ปาณิสรา  กอ้งพานิชก 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160138 10/02/2016

ในดา้นธุรกิจฯ  4 ผลงาน    

   

22 จา้งพฒันาหลกัสูตรและฝึกอบรมการสร้าง           1 งาน  128,400.00  128,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไลค ์มี จาํกดั  120,000.00 บาท บริษทั ไลค ์มี จาํกดั 120,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160139 10/02/2016

Infographic  อยา่งมืออาชีพ รุ่นที> 5    

   

23 จา้งปรับปรุงหอ้งประชุม INC1-101 ชั�น 1 1 งาน  191,515.02  191,515.02     ตกลงราคา บริษทั 800 ทบั 5 เด็คคอเรชั>น จาํกดั  178,986.00 บาท บริษทั 800 ทบั 5 เด็คคอเรชั>น จาํกดั 178,986.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160140 12/02/2016

   

24 จา้งเหมาติดตั�งประตูหอ้ง CC-206และCC-411 1 งาน  14,600.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ  14,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ประพนัธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 14,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160141 17/02/2016

   

25 เช่าเครื>องคอมพิวเตอร์ PC      10 เครื>อง  6,000.00        ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดีย จาํกดั  6,000.00 บาท บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดีย จาํกดั 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160142 17/02/2016

   

26 ซื�อเครื>อง POWER SUPPLY       1 เครื>อง  9,250.64        ตกลงราคา บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั  9,250.00 บาท บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั 9,250.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160143 29/02/2016

   

27 ซื�อเครื>องวดัรูปคลื>นสญัญาณ 1 เครื>อง  909,500.00  909,500.00       พิเศษ บริษทั พีทีเอส คอมบิเนชั>น จาํกดั  843,600.00 บาท บริษทั พีทีเอส คอมบิเนชั>น จาํกดั 843,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160144 19/02/2016

(Oscilloscope)    

   

28 จา้งพิมพห์นงัสือ Thailand Tech Show      1,200 เล่ม  253,920.00  253,920.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค  253,920.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 253,920.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160145 18/02/2016

   

29 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งลมเยน็ฯ        1 งาน  146,000.00  146,000.00     ตกลงราคา บริษทั บลูโอเชี>ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั  146,000.00 บาท บริษทั บลูโอเชี>ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 146,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160146 18/02/2016

   

30 จา้งเหมาบริการบริการจดับูธนิทรรศการ           1 งาน  806,126.23  806,126.23      สอบราคา บริษทั เซ็พสิบสาม จาํกดั  841,121.49 บาท บริษทั เฟมสั อินฟินิตี�  จาํกดั 753,389.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ>าสุด 5041160147 18/02/2016

   บริษทั เฟมสั อินฟินิตี�  จาํกดั  753,389.00 บาท

   

31 จา้งบนัทึกเทปโทรทศันง์าน Technogy Show 1 งาน  108,000.00  108,000.00     ตกลงราคา บริษทั เคเคพี ออลไฟส์ จาํกดั  108,000.00 บาท บริษทั เคเคพี ออลไฟส์ จาํกดั 108,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160148 29/02/2016

   

32 จา้งตดัต่อเทปโทรทศันก์ารบรรยายฯ 1 งาน  8,000.00        ตกลงราคา นาย เกรียงศกัดิx  พจนก์า้นตรง  8,000.00 บาท นาย เกรียงศกัดิx  พจนก์า้นตรง 8,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160149 23/02/2016

   

33 ซื�อเครื>อง Multi meter       2 เครื>อง  22,127.60        ตกลงราคา บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั  16,544.00 บาท บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 16,544.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160151 19/02/2016

   

34 ซื�อเครื>อง Oscillosope       1 เครื>อง  33,666.48        ตกลงราคา บริษทั ไทร์เนอร์ยี> อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั  29,700.00 บาท บริษทั ไทร์เนอร์ยี> อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 29,700.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160152 18/02/2016

   

35 จดัซื�อ Soldering Station (ชุดหวัแร้ง)           1 ชุด  13,995.60        ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ต จาํกดั  11,118.00 บาท บริษทั เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ต จาํกดั 11,118.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160153 18/02/2016

   

36 ซื�ออุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับกลอ้งวงจรปิดCC           1 ชุด  62,316.80        ตกลงราคา บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติ�ง จาํกดั  58,240.00 บาท บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติ�ง จาํกดั 58,240.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160154 18/02/2016

   

37 ซื�ออุปกรณ์ระบบกลอ้งวงจนปิด TCC        3 รายการ  205,814.50  205,814.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินครีซ พาวเวอร์  192,350.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินครีซ พาวเวอร์ 192,350.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160155 18/02/2016

   

38 ซื�อสีทบัหนา้อีพ๊อกซี>        3 รายการ  20,545.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.เอส.เค อิควิปเมน้ท์  20,545.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.เอส.เค อิควิปเมน้ท์ 20,545.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160156 23/02/2016
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ (ไม่รวม VAT7%) ราคากลาง    (ไม่รวม VAT7%)      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที,เสนอ    (ไม่รวม VAT7%)         ผู้ที,ได้รับการคดัเลือกและราคา    (ไม่รวม VAT7%)           เหตุผลที,คดัเลือก เลขที,เอกสาร วันที,เอกสาร

39 จา้งพิมพแ์ฟ้มเสนอบริการและโบวช์วัร์โฆษณา        8000 ชุด  104,400.00  104,400.00     ตกลงราคา บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั  104,400.00 บาท บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 104,400.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160157 23/02/2016

   

40 จา้งพิมพแ์ผน่พบั ITAP ยกระดบั SME ไทยฯ      10000 แผน่  65,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทวีรัก การพิมพ์  65,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทวีรัก การพิมพ์ 65,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160158 23/02/2016

   

41 จา้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื�อหาบน 1 งาน  33,000.00        ตกลงราคา นาง นฤมล จินศิริวานิชย์  33,000.00 บาท นาง นฤมล จินศิริวานิชย์ 33,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160159 24/02/2016

เวบ็ไซตภ์าษาญี>ปุ่ น    

   

42 จา้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื�อหาบน 1 งาน  15,000.00        ตกลงราคา นางสาว กรองจิตต ์ จตุปาริส  15,000.00 บาท นางสาว กรองจิตต ์ จตุปาริส 15,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160160 24/02/2016

เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษ    

   

43 จดัซื�อพดัลมติดผนงั 18" อาคาร TCC      10 เครื>อง  23,499.98        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสเอ็มทีวีโ ฮมอีเล็คทริค  21,962.60 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสเอ็มทีวีโ ฮมอีเล็คทริค 21,962.60 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160161 26/02/2016

   

44 จดัซื�อหมึกพิมพ ์(NCTC) 6 ตลบั  11,684.40        ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั  10,920.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 10,920.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160162 26/02/2016

   

45 Patent Renewal Notice USA Patent        1 รายการ  79,200.00        ตกลงราคา  CPA Global Limited  2,100.00 USD  CPA Global Limited 2,100.00 USD เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5042160006 11/02/2016

   

46 Automatic Paten Renewal Notice India        1 รายการ  19,224.00        ตกลงราคา  CPA Global Limited  509.68 USD  CPA Global Limited 509.68 USD เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5042160007 19/02/2016

   

47 ซื�อนํ�าดื>ม  ขนาด 6000 ซีซี 8 รายการ  73,800.00    กรณีพิเศษ สาํนกังาน จดัการทรัพยส์ิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  73,800.00 บาท สาํนกังาน จดัการทรัพยส์ิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 73,800.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5051160011 1/02/2016

ณ อาคารกลุ่มนวตักรรม 2    

   

48 ซื�อนํ�าดื>ม อาคารศูนยป์ระชุมฯ 1 ปี  169,100.00  169,100.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยดริ�งค ์จาํกดั  158,037.38 บาท บริษทั ไทยดริ�งค ์จาํกดั 158,037.38 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5051160012 4/02/2016

   

49 ซื�อกลอ้งจุลทรรศนก์าํลงัขยายสูงพร้อม           1 ชุด  2,500,000.00  2,500,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั>นแนล จาํกดั  2,470,000.00 บาท บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั>นแนล จาํกดั 2,470,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ>าสุด 5051160013 12/02/2016

โปรแกรมวดัและประมวลผล จาํนวน 1 ชุด    บริษทั เป็นเลิศพฒันา จาํกดั  2,479,000.00 บาท

   

50 จา้งโฆษณาสื>อออนไลนเ์พื>อประชาสมัพนัธ์ 1 ปี  290,000.00  290,000.00 ตกลงราคา บริษทั ซนัเด โซลูชนัส์ จาํกดั  271,028.04 บาท บริษทั ซนัเด โซลูชนัส์ จาํกดั 271,028.04 บาท เสนอรายละเอียดตามขอ้กาํหนด 5052160024 16/02/2016

เวบ็ไซต ์Thailand Science Park    

   

51 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั INC1,         2 เดือน  467,333.35  467,333.35 พิเศษ บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั>น จาํกดั  436,760.14 บาท บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั>น จาํกดั 436,760.14 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160025 19/02/2016

   

52 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั TCC         2 เดือน  359,500.00  359,500.00 พิเศษ บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั>น จาํกดั  359,500.00 บาท บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั>น จาํกดั 359,500.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160026 19/02/2016

   

53 จา้งทาํ Poster ของศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ SWP          3 แผน่  6,099.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย  5,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 5,700.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5141160013 3/02/2016

   

54 จดัซื�อนํ�าดื>มตราสิงห์ ขนาด 500CC.        300 แพ็ค  17,401.41        ตกลงราคา บริษทั บุญรอดเอเซีย จาํกดั  16,263.00 บาท บริษทั บุญรอดเอเซีย จาํกดั 16,263.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5141160014 8/02/2016

   

55 จา้งบริการบาํรุงรักษาตูส้าขาโทรศพัท ์SWP 1 ปี  26,000.00    ตกลงราคา บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั  24,299.07 บาท บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 24,299.07 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5152160006 1/02/2016

   

56 จา้งบาํรุงรักษาเครื>องปรับอากาศ (SWP) 1 ปี  18,832.00    ตกลงราคา ร้าน นิวาสแอร์บา้น  17,600.00 บาท ร้าน นิวาสแอร์บา้น 17,600.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5152160007 26/02/2016

   

57 จา้งบาํรุงรักษาเครื>องสาํรองไฟฟ้า SWP 1 ปี  13,910.00    ตกลงราคา บริษทั ซี ที แอล (เอเซีย)  13,000.00 บาท บริษทั ซี ที แอล (เอเซีย) 13,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5152160009 29/02/2016

   

58 จา้งเหมาดาํเนินการจดันิทรรศการ-ก.พ.59         1 เดือน  14,500.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั  13,551.40 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั 13,551.40 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160035 2/02/2016
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ (ไม่รวม VAT7%) ราคากลาง    (ไม่รวม VAT7%)      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที,เสนอ    (ไม่รวม VAT7%)         ผู้ที,ได้รับการคดัเลือกและราคา    (ไม่รวม VAT7%)           เหตุผลที,คดัเลือก เลขที,เอกสาร วันที,เอกสาร

59 ซื�อหมึก สาํหรับเครื>องพิมพ ์Canon MF8380         4 กล่อง  17,160.00     ตกลงราคา ร้าน เพิ>มพูลปริ�นติ�ง  16,037.38 บาท ร้าน เพิ>มพูลปริ�นติ�ง 16,037.38 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160036 4/02/2016

60 จา้งเหมาจดัไฟลด์ิจิตอลและสาํเนา CD         100 ชุด  28,500.00     ตกลงราคา บริษทั เกต เชียงใหม่ จาํกดั  26,500.00 บาท บริษทั เกต เชียงใหม่ จาํกดั 26,500.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ>าสุด 5241160037 11/02/2016

   บริษทั ลกักี�  ซีด จาํกดั  32,000.00 บาท

   หา้งหุน้ส่วนจาํก โปรดคั ครีเอชั>น ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ชิพ  36,500.00 บาท

   

61 จา้งเหมาดาํเนินการจดันิทรรศการ งานประชุมประจาํปี           1 งาน  249,042.50  249,042.50     ตกลงราคา บริษทั iamCNX Co.Ltd.  232,710.28 บาท บริษทั iamCNX Co.Ltd.  232,710.28 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ>าสุด 5241160038 15/02/2016

   บริษทั ฮุลาฮูลา พีอาร์ แอนด ์ออกาไนเซอร์ จาํกดั  257,250.00 บาท

   บริษทั วีเวิร์ค มาร์เก็ตติ�ง แอนด ์แอดเวอร์ไทซิ>ง จาํกดั  273,000.00 บาท

   

62 จา้งจดัพิมพส์ูจิบตัร งานประชุมประจาํปี255         1000 ใบ  2,033.00     ตกลงราคา  เวียงบวัการพิมพ์  1,900.00 บาท  เวียงบวัการพิมพ์ 1,900.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160039 15/02/2016

63 จา้งเหมาถ่ายภาพนิ>ง งานประชุมประจาํปี2559           1 งาน  2,500.00     ตกลงราคา นาย ชาฤทธิx  สุ่มเหม  2,500.00 บาท นาย ชาฤทธิx  สุ่มเหม 2,500.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160040 15/02/2016

64 จา้งเหมาขนอุปกรณ์จดัแสดงผลิตภณัฑล์า้นนา           1 งาน  10,700.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั  10,000.00 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั 10,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160041 17/02/2016

คอลเลคชั>น ในงานประชุมประจาํปี59 สวทช.ภาคเหนือ

65 จา้งดาํเนินการพิธีเปิดงานประชุมประจาํปี59           1 งาน  10,000.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั  9,345.79 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั>น จาํกดั 9,345.79 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160042 17/02/2016

66 ซื�อครุภณัฑเ์ครื>อง KVM on the NET-1ชุด 1 ชุด  20,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไวส์ โซลูชั>น แอนด ์คอนซลัติ�ง จาํกดั  16,355.14 บาท บริษทั ไวส์ โซลูชั>น แอนด ์คอนซลัติ�ง จาํกดั 16,355.14 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ>าสุด 5241160043 18/02/2016

บริษทั เอ แอนด ์เอ นีโอเทคโนโลยี จาํกดั  18,224.30 บาท

บริษทั นครพิงค ์ซี แอนด ์ซี จาํกดั  18,990.00 บาท

67 จา้งจนท.ทาํความสะอาด,รับส่งเอกสาร-มีค.59         1 เดือน  7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภทัร  ปภาวริทร์  7,000.00 บาท นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท เสนอราคาละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160044 25/02/2016
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