
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1 จา้งพมิพโ์บรช์ัวรเ์ทคโนโลย ี10 แบบ      1,000 แผ่น 8,000.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160345 03/08/2016

2 ซื&อเส ื&อกราวน(์LAB COAT) สขีาว          20 ตัว 9,000.00                      ตกลงราคา บรษิัท ฐติา มารเ์ก็ตติ&ง จํากัด 9,000.00          บาท บรษิัท ฐติา มารเ์ก็ตติ&ง จํากัด 9,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160346 03/08/2016

3 ซื&อนํ&ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์           2 ถัง 5,920.00                      ตกลงราคา บรษิัท คนีน ์จํากัด 5,920.00          บาท บรษิัท คนีน ์จํากัด 5,920.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160347 10/08/2016

4 จา้งเหมาตดิตั &งตู ้PABX (กลุ่มนวัตกรรม 1)           1 ชุด 299,600.00             299,600.00             ตกลงราคา บรษิัท เทลเน็ต โซลูชั-น ซสิเท็มส ์จํากัด 280,000.00      บาท บรษิัท เทลเน็ต โซลูชั-น ซสิเท็มส ์จํากัด 280,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160348 03/08/2016

5 จา้งจัดทําบูธนทิรรศการในงาน IP Fail 2016           1 งาน 212,930.00             212,930.00             ตกลงราคา บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 199,000.00      บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 199,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160349 09/08/2016

6 จา้งบรกิารบอรด์นทิรรศการฯ        3 รายการ 8,145.00                      ตกลงราคา บรษิัท นูโว เทค จํากัด 8,145.00          บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 8,145.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160350 10/08/2016

7 จา้งซอ่มแซมบันไดเลื-อนและลฟิต ์TCC        3 รายการ 33,200.00                    ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 33,200.00        บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 33,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160351 04/08/2016

8 ซื&อถังดับเพลงิขนาด 10 ปอนด์       2 เคร ื-อง 5,780.00                      ตกลงราคา บรษิัท นปิปอน เคมคิอล จํากัด 5,780.00          บาท บรษิัท นปิปอน เคมคิอล จํากัด 5,780.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160353 04/08/2016

9 ซื&อเคร ื-องวัดค่ากรดด่างและออกซเิจน       2 เคร ื-อง 32,200.00                    ตกลงราคา บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 32,200.00        บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 32,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160354 29/08/2016

10 ซื&อเกา้อี&บุหนังเทยีมสดีํา           5 ตัว 23,900.00                    ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 16,730.00        บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 16,730.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160355 08/08/2016

11 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอรห์ลักสูตร IT Auditฯ           5 ชุด 10,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 10,000.00        บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 10,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160357 09/08/2016

12 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอรห์ลักสูตร IOT ฯ       9 เคร ื-อง 17,100.00                    ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 17,100.00        บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 17,100.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160358 09/08/2016

13 จา้งพมิพแ์ผ่นพับประชาสัมพันธข์องฝ่าย TDS      5,000 แผ่น 13,250.00                    ตกลงราคา บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากัด 13,250.00        บาท บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากัด 13,250.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ-าสุด 5041160359 22/08/2016

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 25,000.00        บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 17,000.00        บาท
บรษิัท แอดวานซ ์พริ&นติ&ง เซอรว์สิ จํากัด 19,000.00        บาท

14 ซื&อลอ้และแป้นฐานลอ้รถสแตนเลส (TCC)        3 รายการ 19,046.00                    ตกลงราคา บรษิัท ยูเรกา้อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 17,800.00        บาท บรษิัท ยูเรกา้อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 17,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160360 09/08/2016

15 จา้งทําป้ายที-หอ้งBusiness Center INC 2        5 รายการ 294,250.00             294,250.00             ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 255,000.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 255,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160361 10/08/2016

16 เช่าเกา้อี&พลาสตกิสําหรบังาน Boss ฯ       1,500 ตัว 8,900.00                      ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ-าอยู่สุข 8,900.00          บาท นาย อารมย ์กลํ-าอยู่สุข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160362 11/08/2016

17 จา้งพมิพแ์ผ่นพับประชาสัมพันธห์ลักสูตรSCM      1,000 แผ่น 9,000.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160363 01/09/2016

18 ซื&อหลอดไฟฟ้าแสงสว่างของ TCC         80 หลอด 9,200.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ&ง จํากัด 9,200.00          บาท บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ&ง จํากัด 9,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160364 11/08/2016

19 จา้งพมิพเ์อกสารประกอบการสัมมนาฯของITAP         340 ชุด 36,480.00                    ตกลงราคา  ดดี ีก็อปปี&  เซน็เตอร์ 36,480.00        บาท  ดดี ีก็อปปี&  เซน็เตอร์ 36,480.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160365 11/08/2016

20 จา้งจัดทําหนังสอืรายงานการดําเนนิงานฯ         10 เล่ม 6,880.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,880.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,880.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160366 15/08/2016

21 ซื&อเคร ื-องพมิพฉ์ลากส ีเพื-อใชง้าน           1 งวด 53,393.00                    ตกลงราคา บรษิัท กันเนอร ์บารโ์คด้ แอนด ์พริ&นติ&ง จํากัด 49,900.00        บาท บรษิัท กันเนอร ์บารโ์คด้ แอนด ์พริ&นติ&ง จํากัด 49,900.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160367 15/08/2016

ณ ศูนยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ สวทช.

22 จา้งพมิพโ์บวช์ัวรอ์ุทยานวทิยาศาสตรฯ์      7,000 เล่ม 30,100.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เนคสเตป ดไีซน์ 30,100.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เนคสเตป ดไีซน์ 30,100.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160368 16/08/2016

23 ซื&อกระดาษเช็ดมอืสําหรบัอาคาร INC1 INC2 ฯ          35 ลัง 27,300.00                    ตกลงราคา บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั-นนัล จํากัด 27,300.00        บาท บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั-นนัล จํากัด 27,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160369 29/08/2016

24 ซื&อเคร ื-องอ่านผลอไิรซา่ (Microplate reader )           1 เคร ื-อง 450,000.00             450,000.00              สอบราคา บรษิัท เอ็น.วาย.อาร.์ จํากัด 418,000.00      บาท บรษิัท เอ็น.วาย.อาร.์ จํากัด 418,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160370 16/08/2016

25 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอร ์Notebook ฯ      50 เคร ื-อง 20,000.00                    ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุป๊ 20,000.00        บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160372 17/08/2016

26 จา้งพมิพโ์ฆษณาหนังสอืTSAE Automotive2017           1 งาน 42,800.00                    ตกลงราคา บรษิัท คอสมคิโปรดั;กชั-น จํากัด 40,000.00        บาท บรษิัท คอสมคิโปรดั;กชั-น จํากัด 40,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160373 17/08/2016

27 จา้งออกแบบจัดทําอารต์เวริค์บอรด์นทิรรศการ        1 รายการ 18,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิั-น จํากัด 18,000.00        บาท บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิั-น จํากัด 18,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160374 18/08/2016

28 ซื&อหมกึสําหรบัเคร ื-องพมิพ ์HP color laser jet 2605dn        4 รายการ 14,347.00                    ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 14,347.00        บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 14,347.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160375 18/08/2016

29 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอร ์Notebook ฯ      10 เคร ื-อง 18,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 18,000.00        บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 18,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160377 19/08/2016

30 ซื&ออุปกรณ์ประกอบการการจัดอบรม/สัมมนาฯ          27 ชุด 50,214.87                    ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 50,214.87        บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 50,214.87 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160378 01/09/2016

31 จา้งสอบเทยีบเครื-องวัดก๊าซของ TSP       1 เคร ื-อง 5,800.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ&ง จํากัด 5,800.00          บาท บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ&ง จํากัด 5,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160379 22/08/2016

32 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอร ์Notebook และจอฯ       6 เคร ื-อง 14,400.00                    ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 14,400.00        บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 14,400.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160380 22/08/2016

33 ซื&อทวีพีรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วง INC2      11 เคร ื-อง 265,299.07             265,299.07             ตกลงราคา บรษิัท นวิยูเนยีน ไฮเทค (1994) จํากัด 265,299.07      บาท บรษิัท นวิยูเนยีน ไฮเทค (1994) จํากัด 265,299.07 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160381 25/08/2016

34 ซื&อกลอ้งวงจรปิด 5 ตัว           1 งาน 20,865.00                    ตกลงราคา บรษิัท ดที ีเทเลดาตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 19,500.00        บาท บรษิัท ดที ีเทเลดาตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 19,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160382 24/08/2016

เพื-อใชใ้นการปฏบิัตงิาน ณ NCTC

35 จา้งตดิตั &งมู่ลี- หอ้ง 201,203,206 207           1 งาน 31,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท อ.ีแอนด ์ว.ี จํากัด 28,700.35        บาท บรษิัท อ.ีแอนด ์ว.ี จํากัด 28,700.35 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160383 25/08/2016

อาคารศูนยป์ระชุมอุทยานวทิยาศาสตรฯ์

36 จา้งเหมาบรกิารคัดแยกแฟ้มเอกสารของแต่ละปี           1 งาน 12,000.00                    ตกลงราคา นางสาว จริาภา  พวงศลิป์ 12,000.00        บาท นางสาว จริาภา  พวงศลิป์ 12,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160384 25/08/2016

ในตูร้างเลื-อนเพื-อพจิารณาทําลาย

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหว่างวนัที" 1-31 สงิหาคม 2559
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหว่างวนัที" 1-31 สงิหาคม 2559

37 จา้งเหมาปรบัปรงุหอ้ง G14,G03 และ หอ้ง204           1 งาน 458,260.00             458,260.00               พเิศษ นาย อุดม เลศิดเิรกรตัน์ 458,260.00      บาท นาย อุดม เลศิดเิรกรตัน์ 458,260.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160385 26/08/2016

ณ ศูนยท์ดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนคิ

38 จัดซื&อเคร ื-องปั-นเหวี-ยงตกตะกอนแบบควบคุม           1 ชุด 450,000.00             450,000.00              สอบราคา บรษิัท เมดทิอป จํากัด 420,093.46      บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด 420,093.46 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ-าสุด 5041160386 30/08/2016

สําหรบัศูนยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ สวทช. บรษิัท เอช ด ีเมดคิอล จํากัด 500,000.00 บาท

39 จา้งจัดทํา Roll Up ประชาสัมพันธ ์ITAP           9 ชิ&น 53,100.00                    ตกลงราคา บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 53,100.00        บาท บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 53,100.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160387 26/08/2016

40 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสูตร infographic        120 เล่ม 66,000.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 66,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 66,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160388 26/08/2016

41 เช่าเคร ื-องคอมพวิเตอร ์Notebook ฯ      50 เคร ื-อง 20,000.00                    ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุป๊ 20,000.00        บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160389 26/08/2016

42 ซื&อเคร ื-องผลตินํ&าบรสิุทธิ@คุณภาพสูง 1 เคร ื-อง  736,695.00              สอบราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 686,915.89      บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 686,915.89 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160390 26/08/2016

ยี-หอ้ Millipore รุน่ Milli-Q Integral 3

43 จา้งพมิพแ์ละส่งจม.ทางไปรษณียเ์ขา้รว่มงาน         500 ชุด 6,250.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,250.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,250.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160391 30/08/2016

44 จา้งพมิพห์นังสอืและโปสเตอรโ์ครงการ TCTTC        4 รายการ 50,640.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 50,640.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 50,640.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160392 30/08/2016

45 จา้งจัดพธิเีปิดศูนยว์เิคราะหท์ดสอบ สวทช.           1 งาน 288,151.00             288,151.00             ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 269,300.00      บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 269,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041160393 05/09/2016

ในวันที- 13 กันยายน  2559  ณ อุทยานวทิยาศาสตร์

46 ซื&อโปรแกรม SetaPDF        1 รายการ                270 EUR     ตกลงราคา  Jan Slabon 135.00             EUR  Jan Slabon 135 EUR เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5042160011 10/08/2016

47 Automatic Patent Renewal Notice        5 รายการ 147,016.80             147,016.80             ตกลงราคา  CPA Global Limited 4,083.80          USD  CPA Global Limited 4,083.80 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5042160012 18/08/2016

51 จา้งพัฒนาเว็บไซต ์ThailandTechShow .com        1 รายการ 86,000.00                ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 86,000.00        บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 86,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052160046 01/08/2016

52 จา้งแปลภาษาไทย เป็นภาษอังกฤษ           7 เดอืน 160,000.00             160,000.00         ตกลงราคา บรษิัท อโนนมิัศ รพีับบลคิ จํากัด 160,000.00      บาท บรษิัท อโนนมิัศ รพีับบลคิ จํากัด 160,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052160047 15/08/2016

ของ"กจิกรรมแลกเปลี-ยนความรูฯ้" และ
"กจิกรรมพัฒนาพี-เล ี&ยงฯ"

53 จา้งซอ่มเครื-องขยายเสยีงหอ้ง Auditorium        1 รายการ 7,400.00                      ตกลงราคา บรษิัท เดอะเบสท ์มัลตมิเีดยี โปรเฟสชั-นแนล จํากัด 7,400.00          บาท บรษิัท เดอะเบสท ์มัลตมิเีดยี โปรเฟสชั-นแนล จํากัด 7,400.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141160039 02/08/2016

54 ซื&อนํ&ายาลา้งคอยลเ์ย็นระบบปรบัอากาศSWP        120 ลติร 9,600.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไทยยูนบิรอส จํากัด 9,600.00          บาท บรษิัท ไทยยูนบิรอส จํากัด 9,600.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141160040 19/08/2016

55 จา้งตรวจสอบบัญชขีองโครงการบ่มเพาะ           1 งาน 20,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท เอ.ซ.ีคลัภย ์จํากัด 14,000.00        บาท บรษิัท เอ.ซ.ีคลัภย ์จํากัด 14,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141160041 04/08/2016

นวัตกรรมเทคโนโลยเีพื-อสรา้งสรรคส์ังคม

56 ซื&อครภุัณฑโ์สตทัศนูปกรณ์หอ้งAuditorium       2 เคร ื-อง 47,400.00                    ตกลงราคา บรษิัท ไฮคลาส จํากัด 47,400.00        บาท บรษิัท ไฮคลาส จํากัด 47,400.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141160043 01/09/2016

58 จา้งบํารงุรกัษาระบบจัดเก็บขอ้มูลฯ (SWP)           12 เดอืน 56,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท ดทีู ซสิเต็มส ์จํากัด 56,000.00        บาท บรษิัท ดทีู ซสิเต็มส ์จํากัด 56,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152160017 01/08/2016

59 จา้งผลติเชื&อรากําจัดมอดเจาะกาแฟ        250 กอ้น 37,500.00                    ตกลงราคา นางสาว พสิมัย  สูงพนาดอน 37,500.00        บาท นางสาว พสิมัย  สูงพนาดอน 37,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160086 08/08/2016

ชนดิแบบแหง้เป็นกอ้น ขนาด 800กรมั

60 จา้งออกแบบฉลากผลติภัณฑจ์ากงานวจิัย           1 งาน 5,350.00                      ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั-น จํากัด 5,000.00          บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั-น จํากัด 5,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160087 09/08/2016

61 จา้งบรกิารถ่ายเอกสารสํานักงาน           1 งาน 14,500.00                    ตกลงราคา รา้น แทนก็อปปี& เซน็เตอร์ 14,190.00        บาท รา้น แทนก็อปปี& เซน็เตอร์ 14,190.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160088 15/08/2016

62 จา้งจัดทําชุดสมองกล GoGo Board 5.1C          50 ชุด 247,500.00             247,500.00             ตกลงราคา นางสาว สุธพีร  คํายวง 247,500.00      บาท นางสาว สุธพีร  คํายวง 247,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160089 23/08/2016

63 จา้งจัดทําชุดอุปกรณ์ GoGo Cup          50 ชุด 12,500.00                    ตกลงราคา นาย อัฐพันธุ ์ จันทรอ์นิทร 12,500.00        บาท นาย อัฐพันธุ ์ จันทรอ์นิทร 12,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160090 23/08/2016

64 จา้งเหมาจัดนทิรรศการ งานเปิดโลกอุตสาหกรรม           1 งาน 6,420.00                      ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั-น จํากัด 6,000.00          บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั-น จํากัด 6,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160091 25/08/2016

65 ซื&อถังดับเพลงิ        4 รายการ 12,519.00                    ตกลงราคา บรษิัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด 11,600.00        บาท บรษิัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด 11,600.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ-าสุด 5241160092 25/08/2016

บรษิัท เอ แอนด ์ซ ีแมนูแฟคเจอริ-ง จํากัด 13,200.00        บาท

66 จา้งเจา้หนา้ที-บรกิารทําความสะอาด,รบัส่งเอกสาร         1 เดอืน 7,000.00                      ตกลงราคา นาง ณภัทร  ปภาวรทิร ์ 7,000.00          บาท นาง ณภัทร  ปภาวรทิร ์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160093 26/08/2016

67 จา้งพมิพก์ระดาษหัวจดหมาย สวทช.ภาคเหนอื          10 รมี 4,815.00                      ตกลงราคา  เวยีงบัวการพมิพ์ 4,500.00          บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 4,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5241160094 26/08/2016

68 ซื&อหมกึเคร ื-องพมิพ ์HP LaserJet         2 กล่อง 4,500.00                      ตกลงราคา รา้น เพิ-มพูลปริ&นติ&ง 4,205.61          บาท รา้น เพิ-มพูลปริ&นติ&ง 4,205.61 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ-าสุด 5241160095 26/08/2016

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 4,672.90          บาท

69 จา้งเหมาบรกิารในการดําเนนิการจัดการงาน           1 งวด 4,000,000.00          4,000,000.00      ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท พเีพลิมเีดยี กรุป๊ จํากัด 3,322,000.00  บาท บรษิัท พเีพลิมเีดยี กรุป๊ จํากัด 3,322,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ-าสุด 5252160002 08/08/2016

มหกรรม"Thailand Tech Show 2016" บรษิัท ดไีซน ์อะไลฟ จํากัด 3,745,000.00  บาท
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