
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน    งบประมาณ
รวมาษีมลูค่าเพิ�ม (ถา้ม)ี

 ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

        ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 ซื�อหลอดไฟ อาคารศนูยป์ระชมุฯ        5 รายการ 33,223.50                ตกลงราคา บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตตี� จํากัด 31,050.00 บาท บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตตี� จํากัด 31,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170101 1/03/2017

2 วัสดสุําหรับหอ้งประชมุและงานโสตทัศนูปกรณ์         10 รายการ 15,600.00                ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 14,579.44 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 14,579.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170102 2/03/2017

3 เชา่เกา้อี�สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้ฯ       2,000 ตัว 11,300.00                ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 11,300.00 บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 11,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170104 7/03/2017

4 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสตูร infographic         50 เลม่ 29,425.00                ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 27,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 27,500.00 บาท มคีณุคณุสมบัตแิละรายละเอยีดตตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5041170105 6/03/2017
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ เซอรว์สิ 50,500.00 บาท

5 จา้งรื�อยา้ยและตดิตั�งตูด้ดูควัน        1 งาน 155,150.00           155,150.00              ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 145,000.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด 145,000.00 บาท มคีณุคณุสมบัตแิละรายละเอยีดตตามขอ้กําหนด 5041170106 14/03/2017

6 จา้งปรับปรงุผนังหอ้งสัมมนา อาคาร TCC        1 งาน 192,086.40           192,086.40              ตกลงราคา บรษิัท 800 ทับ 5 เด็คคอเรชั�น จํากัด 179,520.00     บาท บรษิัท 800 ทับ 5 เด็คคอเรชั�น จํากัด 179,520.00    บาท มคีณุคณุสมบัตแิละรายละเอยีดตตามขอ้กําหนด 5041170107 7/03/2017

7 จา้งจัดทํากรอบรปูและสติNกเกอรโ์ลโก ้สวทช.         500 อัน 20,750.00                ตกลงราคา นางสาว ดวงสมร บญุญานุสนธิQ 20,750.00 บาท นางสาว ดวงสมร บญุญานุสนธิQ 20,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170108 21/03/2017

8 จา้งซอ่ม Main Board KCR-70 ของ TCC           1 ชดุ 15,300.00                ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 15,300.00 บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 15,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170109 30/03/2017

9 ซื�อภาชนะบรรจขุองเสยีอันตรายของ TSP          500 ใบ 10,726.75                ตกลงราคา บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 10,025.00 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 10,025.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170110 3/04/2017

10 เชา่ Notebook วันที� 23มคี.60ของNSA      40 เครื�อง 16,000.00                ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 15,836.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 15,836.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170111 8/03/2017

11 จา้งออกแบบ Banner บนหนา้ Facebook        1 งาน 10,000.00                ตกลงราคา นาย อภบิาล ศรจีันทรส์ขุ 10,000.00 บาท นาย อภบิาล ศรจีันทรส์ขุ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170112 10/03/2017

12 ซื�อหมกึพมิพ ์YMCKO Full-color Ribbon         2 กลอ่ง 5,350.00                  ตกลงราคา บรษิัท เซน็เทอร ์การด์ ซพัพลาย จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท เซน็เทอร ์การด์ ซพัพลาย จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170113 13/03/2017

13 ซื�ออปุกรณง์านตดิตั�ง Return Air           1 งาน 20,019.70                ตกลงราคา บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 18,710.00 บาท บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 18,710.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ5041170117 16/03/2017
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.เค อคิวปิเมน้ท์ 19,600.00 บาท

14 จา้งทําป้ายบอกเสน้ทางในอาคาร INC2         101 ชดุ 279,462.60           279,462.60              ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 261,180.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 261,180.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170119 16/03/2017

15 จา้งจัดอบรมหลักสตูร "Infographic รุน่ที� 13           1 งาน 128,400.00           128,400.00              ตกลงราคา บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170120 17/03/2017

16 จา้งทําความสะอาดกระจกฯบรเิวณ Tower D           1 งาน 250,000.00           250,000.00              ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฤ 275,000.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 233,644.86 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5041170121 17/03/2017
บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 233,644.86 บาท
บรษิัท ฝนณพัฒน ์คลนีนิ�ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 271,028.04 บาท

17 จา้งทํา X-standและแผน่พับ SMART FOOD      4,650 แผน่ 58,967.70                ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 55,110.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 55,110.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170122 28/03/2017

18 เชา่เครื�องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค และจอมอนเิตอร์           6 ชดุ 12,840.00                ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170123 22/03/2017
หลักสตูรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
การจัดทําสถาปัตยกรรมระบบขององคก์ร รุน่ที� 2

19 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด           1 งาน 27,404.84                ตกลงราคา บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั�น จํากัด 25,612.00 บาท บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั�น จํากัด 25,612.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170125 21/03/2017
งาน NAC 2017 อาคารศนูยป์ระชมุฯ

20 ซื�อระบบประชมุทางไกล อาคาร INC2           1 ชดุ 292,110.00           292,110.00              ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเตม้ส ์จํากัด 273,000.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเตม้ส ์จํากัด 273,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170126 22/03/2017

21 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร        1 งาน 18,725.00                ตกลงราคา รา้น ด ีด ีก็อปปี�  เซน็เตอร ์ 17,500.00 บาท รา้น ด ีด ีก็อปปี�  เซน็เตอร ์ 17,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170128 23/03/2017
กจิกรรมคัดเลอืกโครงการ Start up Voucher

22 จา้งเหมารื�อถอนผนัง ฝ้า พื�นและงานระบบฯ           1 งาน 192,600.00           192,600.00              ตกลงราคา บรษิัท ภมูพิัฒน ์มฟูแอนดแ์พ็ค จํากัด 180,000.00 บาท บรษิัท ภมูพิัฒน ์มฟูแอนดแ์พ็ค จํากัด 180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170129 23/03/2017

23 จา้งบรกิารพนักงาน Setup งาน NAC2017            2 คน 2,920.00                  ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิก เวลิดว์ายด ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 2,728.97         บาท บรษิัท แปซฟิิก เวลิดว์ายด ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 2,728.97        บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170130 23/03/2017
อาคารศนูยป์ระชมุฯ

24 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัยงานNAC2017 7 คน 29,399.90                ตกลงราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ โปรเท็คชั�น จํากัด 27,476.55 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ โปรเท็คชั�น จํากัด 27,476.55 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170131 23/03/2017

25 ซื�อและตดิตั�งแบตเตอรี�สําหรับรถไฟฟ้าฯ           6 ลกู 64,735.00                ตกลงราคา บรษิัท คลนีฟเูอล เอ็นเนอรย์ ีเอ็นเตอรไ์พรส้ ์จํากัด 60,500.00 บาท บรษิัท คลนีฟเูอล เอ็นเนอรย์ ีเอ็นเตอรไ์พรส้ ์จํากัด 60,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170132 23/03/2017

26 เชา่รถไฟฟ้า 14ที�นั�ง           3 วัน 77,040.00                ตกลงราคา บรษิัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00 บาท บรษิัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170133 24/03/2017

27 จา้งออกแบบและตดิตั�ง Inkjet           1 งาน 224,646.50           224,646.50              ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 209,950.00     บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 209,950.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170134 24/03/2017

28 จา้งปรับแบบและพมิพส์ื�อประชาสัมพันธ์        1 งาน 25,400.00                ตกลงราคา โรงพมิพม์ติรเจรญิการพมิพ์ 23,738.32       บาท โรงพมิพม์ติรเจรญิการพมิพ์ 23,738.32      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170135 24/03/2017

29 เชา่พัดลมไอเย็น 70EX       4 เครื�อง 12,840.00                ตกลงราคา บรษิัท กู๊ดลคุกิ�ง จํากัด 12,000.00       บาท บรษิัท กู๊ดลคุกิ�ง จํากัด 12,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170136 24/03/2017

30 จัดซื�อถังดับเพลงิและผา้หม่กันไฟ INC2        7 รายการ 22,737.50                ตกลงราคา บรษิัท นปิปอน เคมคิอล จํากัด 21,250.00 บาท บรษิัท นปิปอน เคมคิอล จํากัด 21,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ5041170137 3/04/2017
บรษิัท ซานโต ไฟร ์โปรดักท ์จํากัด 23,400.00 บาท

31 เชา่เกา้อี�บรกิารลกูคา้ GD Success Day         500 ตัว 2,500.00                  ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 2,500.00 บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170138 28/03/2017

32 เชา่ LCD Projector บรกิารลกูคา้ฯTCC           3 วัน 17,655.00                ตกลงราคา บรษิัท ตน้จั�น มัลตมิเีดยี จํากัด 16,500.00 บาท บรษิัท ตน้จั�น มัลตมิเีดยี จํากัด 16,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170139 30/03/2017

33 ซื�อพัดลมระบายอากาศตดิตั�งบรเิวณ The Core          18 ตัว 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ยชู ิโกลบอล ซพัพลาย จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท ยชู ิโกลบอล ซพัพลาย จํากัด 120,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170140 31/03/2017

34 จา้งจัดทําเวทแีละนทิรรศการฯ MOU           1 งาน 242,890.00           242,890.00              ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 227,000.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 227,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170144 3/04/2017

35 จา้งจัดทําระบบภาพ แสง เสยีงในงานฯ           1 งาน 96,300.00                ตกลงราคา บรษิัท ทไีอเค. สกรนี จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท ทไีอเค. สกรนี จํากัด 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170145 3/04/2017

36 จา้งบรกิารดแูลเว็บไซตโ์ครงการขับเคลื�อนฯ 1 ปี 64,788.50     ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 60,550.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 60,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170018 1/03/2017

37 จา้งบรกิารบํารงุรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู-ตํ�า TCC 1 ปี 64,200.00                ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร์ 60,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร์ 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170019 16/03/2017

38 จา้งบรกิารบํารงุรักษาเครื�องจา่ยกระแสไฟฟ้าฯINC2 1 ปี 256,800.00           256,800.00              ตกลงราคา บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 240,000.00 บาท บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากัด 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170020 16/03/2017

39 จา้งบรกิารบรกิารบํารงุรักษาเครื�องทํานํ�าเย็นฯTCC 2 ปี 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170021 25/03/2017

รายงานสรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัท ี  1-31 มนีาคม 2560
ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน    งบประมาณ
รวมาษีมลูค่าเพิ�ม (ถา้ม)ี

 ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

        ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

40 จา้งบรกิารกําจัดแมลง ปลวกฯINC1,GOI,Icubator 2 ปี 182,400.00           182,400.00              ตกลงราคา บรษิัท บัNค บ ีกอน จํากัด 170,467.29 บาท บรษิัท บัNค บ ีกอน จํากัด 170,467.29 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170022 25/03/2017

41 จา้งตดิตั�งมา่นกันแสงหอ้งประชมุภายใน 1 งาน 454,415.00           442,575.00          สอบราคา บรษิัท พ.ีเค.ดไีซน ์1972 จํากัด 293,593.00 บาท บรษิัท พ.ีเค.ดไีซน ์1972 จํากัด 293,593.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5052170023 27/03/2017
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2 บรษิัท บางกอกการมา่น จํากัด 240,192.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส ท ีบ ีบซิเินส 300,935.85 บาท
บรษิัท แหมม่ดไีซนแ์ละบตุร จํากัด 338,063.47 บาท
บรษิัท กา้วไกล 2560 จํากัด 373,831.77 บาท
บรษิัท เอ็ม วาย ท ีเอส ออพทมิั�ม จํากัด 400,467.28 บาท
บรษิัท เค-ซาย จํากัด 405,690.00 บาท
บรษิัท บา้นผา้มา่น จํากัด 433,485.00 บาท

42 จา้งบรหิารอาคารและระบบวศิวกรรม INC2         1 เดอืน 2,366,600.00        2,366,600.00       พเิศษ บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 2,211,775.70 บาท บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 2,211,775.70 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170024 30/03/2017

43 เชา่เครื�องคอมพวิเตอร ์จํานวน 50 เครื�อง 3 ปี 1,980,000.00        1,980,000.00       สอบราคา บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดักส ์จํากัด 1,963,450.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดักส ์จํากัด 1,963,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5057170003 20/03/2017

44 ซื�อแฟ้มตราชา้ง 120F 60 แฟ้ม 3,370.50                  ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุรักษ์ 3,150.00         บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุรักษ์ 3,150.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170019 2/03/2017

45 จา้งออกแบบจัดพมิพใ์บประกาศนียบัตรปกหนา้ปกหลัง           1 งาน 40,660.00                ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 38,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 38,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5141170020 7/03/2017
บรษิัท ดดี ีมเีดยี พลัส จํากัด 50,290.00 บาท

46 ซื�อวัสดสุํานักงาน  5 รายการ 10,503.12                ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุรักษ์ 9,816.00         บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคณุรักษ์ 9,816.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170021 10/03/2017

47 ซื�อนํ�าดื�มตราสงิห์        350 แพ็ค 20,301.65                ตกลงราคา บรษิัท บญุรอดเทรดดิ�ง จํากัด 18,973.50       บาท บรษิัท บญุรอดเทรดดิ�ง จํากัด 18,973.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170022 21/03/2017

48 จา้งบรกิารบํารงุรักษาเครื�องสํารองไฟฟ้าSWP 2 ปี 27,820.00     ตกลงราคา บรษิัท ซ ีท ีแอล (เอเซยี) จํากัด 26,000.00       บาท บรษิัท ซ ีท ีแอล (เอเซยี) จํากัด 26,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152170004 1/03/2017

49 จา้งรักษาความปลอดภัย อาคาร SWP 2 ปี 3,580,000.00        3,580,000.00       ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ย ูจํากัด 3,296,579.00 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ย ูจํากัด 3,296,579.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5152170005 24/03/2017
บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ โปรเท็คชั�น จํากัด 3,350,000.00 บาท

50 จา้งทําความสะอาด อาคาร SWP 2 ปี 3,000,000.00 3,000,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท ไดมอนด ์แคร ์เซอรว์สิ จํากัด 2,982,000.00 บาท บรษิัท ไดมอนด ์แคร ์เซอรว์สิ จํากัด 2,982,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 5152170006 24/03/2017
หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ีกรนีแอนืการเ์ดน้ 2,994,000.00 บาท
บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั�น จํากัด 2,994,000.00 บาท
บรษิัท 109 คอนเซา๊ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,994,000.00 บาท
บรษิัท รักษาความปลอดภัย ฟีนกิซ ์เอส แอน ซ ีจํากัด 2,994,000.00 บาท

51 จา้งบรกิารบํารงุรักษาหอ้งเครื�องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย SWP 1 ปี 64,200.00                ตกลงราคา บรษิัท ครสิ ซพัพอรท์ จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท ครสิ ซพัพอรท์ จํากัด 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152170007 28/03/2017

52 เชา่เครื�องคอมพวิเตอร ์Notebook SWP 6 เดอืน 40,874.00                ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 38,200.00       บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 38,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5157170001 16/03/2017

53 จา้งจัดทําสตกิเกอรต์ดิฟิวเจอรบ์อรด์ A2         35 ชิ�น 5,850.00                  ตกลงราคา มสิเตอรเ์จมส์ 5,850.00 บาท มสิเตอรเ์จมส์ 5,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170031 7/03/2017

54 จัดพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี2560(เพิ�ม)        500 เลม่ 28,355.00                ตกลงราคา เวยีงบัวการพมิพ์ 26,500.00 บาท เวยีงบัวการพมิพ์ 26,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ 1241170032 7/03/2017
บรษิัท โชตนาพริ�นท ์จํากัด 27,500.00 บาท

55 ซื�อหมกึดําเครื�องพมิพ ์HP และ Canon         2 กลอ่ง 7,450.00                  ตกลงราคา ลัคกี� เทรดดิ�ง 6,962.62         บาท ลัคกี� เทรดดิ�ง 6,962.62        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ�าสดุ1241170033 23/03/2017
หา้งหุน้สว่นจํากัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 7,990.65 บาท

56 จา้งบรกิารถา่ยเอกสาร           1 งาน 9,525.00                  ตกลงราคา รา้น แทนก็อปปี�เซน็เตอร์ 9,525.00 บาท รา้น แทนก็อปปี�เซน็เตอร์ 9,525.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170034 23/03/2017

57 จา้งพัฒนายาอมสมนุไพรหญา้หมอนอ้ย           1 งาน 8,025.00                  ตกลงราคา บรษิัท อมรนิทร ์ฟารม์า (ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00         บาท บรษิัท อมรนิทร ์ฟารม์า (ประเทศไทย) จํากัด 7,500.00        บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170035 24/03/2017

58 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ งาน NAC2017           1 งาน 19,260.00                ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 18,000.00       บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 18,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170036 27/03/2017
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