
แบบ สขร.1

สํานักงานกลาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

          (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560)

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

1 จ้างจัดกิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์        1 รายการ 77,040.00     ตกลงราคา บริษัท วีอาร์ เรครีเอเตอร์ จํากัด 77,040.00 บาท บริษัท วีอาร์ เรครีเอเตอร์ จํากัด 77,040.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170849 1/08/2017

2 จ้างจัดทําปกใส่ใบประกาศนียบัตร 1 รายการ 16,050.00     ตกลงราคา บริษัท ปกไหม  จํากัด 16,050.00 บาท บริษัท ปกไหม  จํากัด 16,050.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170850 1/08/2017

3 จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 1 รายการ 11,235.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,235.00      บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,235.00     บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170851 1/08/2017

4 จ้างออกแบบ Art work และวาดภาพประกอบหนังสือ 1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นาย สรายุทธ ชัยชราแสง 15,000.00 บาท นาย สรายุทธ ชัยชราแสง 15,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170853 1/08/2017

5 ต่ออายุใบรับรองระบบ RDC Online         1 รายการ 9,416.00     ตกลงราคา เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 9,416.00 บาท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 9,416.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170854 1/08/2017

6 ซื้อกล้อง Sony ILCE6000 และอุปกรณ์       10 รายการ 49,906.94     ตกลงราคา บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด 48,732.00 บาท บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด 48,732.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170855 1/08/2017

7 จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้        1 รายการ 300,000.00 300,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอเซียติก ไฟร์ เทค จํากัด 299,642.80 บาท บริษัท เอเซียติก ไฟร์ เทค จํากัด 299,642.80 บาท  มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหน 1041170856 2/08/2017

8 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตรสู่การเริ่มต้นธุรกิจ

1 รายการ 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 บาท บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170857 2/08/2017

9 จ้างจัดทําและปรับปรุงซ่อมแซมแบบจําลองทางกายภาพ 

(Model) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลงราคา นาย เอสนะ ถาวร 280,000.00 บาท นาย เอสนะ ถาวร 280,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170858 2/08/2017

10 จ้างอบรม MMRP Sharing: หลักสูตร Crucial        1 รายการ 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษัท แพคริม คอนซัลแทนซี่ 128,400.00 บาท บริษัท แพคริม คอนซัลแทนซี่ 128,400.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170859 2/08/2017

11 ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสอบเทียบทางด้านพื้นฐาน       10 รายการ 40,896.00     ตกลงราคา บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากัด

40,896.00 บาท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์      

เซอร์วิสเซส จํากัด

40,896.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170861 2/08/2017

12 แบตเตอรี่น้ําชนิด Load Acld 12v 200Ah           4 ลูก 27,200.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามแบตเตอรี่ 

อิเลคทรอนิคส์

27,178.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 27,178.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170862 2/08/2017

13 จ้างทําที่ครอบดูดอากาศ           1 รายการ 14,284.50     ตกลงราคา บริษัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแนร์ จํากัด 14,284.50 บาท บรัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแนร์ จํากัด 14,284.50 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170863 2/08/2017

14 ซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 1 รายการ 18,083.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรีโอ โซลูชัน 18,083.00 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรีโอ โซลูชัน 18,083.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170864 3/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

15 จ้างอบรมหลักสูตร ความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหาร 

(Strategic Thinking for Management)

       1 รายการ 149,800.00 149,800.00     ตกลงราคา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 149,800.00 บาท สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 149,800.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170865 3/08/2017

16 ซื้อสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์  9 รายการ 19,787.51     ตกลงราคา บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 19,787.51 บาท บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 19,787.51 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170866 3/08/2017

17 จ้างจัดทําภาพฮอโลแกรมรัชกาลที่ 9        1 รายการ 102,720.00 102,720.00     ตกลงราคา บริษัท แอเชอร์ โฟโทนิคส์ จํากัด 102,720.00 บาท บริษัท แอเชอร์ โฟโทนิคส์ จํากัด 102,720.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170867 4/08/2017

18 จ้างสแกนเอกสาร        1 รายการ 100,000.00     ตกลงราคา นางสาว สุปราณี  นุ่มสุข 100,000.00 บาท นางสาว สุปราณี  นุ่มสุข 100,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170868 4/08/2017

19 จ้างแปลเอกสารบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ Role 

Profile จํานวน 613 หน้า

1 รายการ 297,305.00 297,305.00     ตกลงราคา บริษัท แลงโก้ กรุ๊ป จํากัด 297,305.00 บาท บริษัท แลงโก้ กรุ๊ป จํากัด 297,305.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170869 7/08/2017

20 ซื้อถุงขยะ และกระดาษเช็ดมือ        6 รายการ 80,464.00     ตกลงราคา บริษัท คงธนา เซอร์วิส จํากัด 80,464.00 บาท บริษัท คงธนา เซอร์วิส จํากัด 80,464.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170870 7/08/2017

21 จ้างออกแบบกิจกรรม และจัดทําแบบประเมิน 1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา นางสาว สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ 18,000.00 บาท นางสาว สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ 18,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170871 7/08/2017

22 จ้างทําชุดประกอบตุ๊กตาพวงกุญแจ 1,000 ชิ้น 77,896.00     ตกลงราคา บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 77,896.00 บาท บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 77,896.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170872 8/08/2017

23 จ้างบริการบอร์ดนิทรรศการ        2 รายการ 13,134.25     ตกลงราคา บริษัท ดีเอ็นเอ ไอเดีย จํากัด 13,134.25 บาท บริษัท ดีเอ็นเอ ไอเดีย จํากัด 13,134.25 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170874 7/08/2017

24 จ้างผลิตถุงพลาสติก จํานวน 3 แบบ 1 รายการ 149,158.00 149,158.00     ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จํากัด 149,158.00 บาท บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จํากัด 149,158.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170875 7/08/2017

25 จ้างซ่อมบํารุงเครื่องมือ Walk-in Chamber รุ่น 

EBR-3HA2PA-38

          1 รายการ 8,025.00     ตกลงราคา บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 8,025.00 บาท บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 8,025.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170876 7/08/2017

26 จ้างพิมพ์จดหมายข่าว 300 เล่ม 39,999.81           ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก แคนนา กราฟฟิค 39,999.81      บาท ห้างหุ้นส่วนจําก แคนนา กราฟฟิค 39,999.81     บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170877 8/08/2017

27 จ้างจัดทําผ้าพันคอหม้อห้อมมัดย้อมเพ้นท์ลาย 1 รายการ 205,000.00      205,000.00     ตกลงราคา นาง ประภาพรรณ ศรีตรัย 205,000.00 บาท นาง ประภาพรรณ ศรีตรัย 205,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170878 8/08/2017

28 ซื้อแฟรชไดร์ 1000 ชิ้น 288,900.00 288,900.00     ตกลงราคา บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จํากัด 288,900.00 บาท บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จํากัด 288,900.00 บาท ราคาต่ําสุด 1041170879 8/08/2017

บริษัท ซีเอชซี ไทย อินเตอร์ จํากัด 315,650.00 บาท

29 จ้างทําป้ายไวนิล วันแม่ 1 รายการ 7,490.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,490.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,490.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170880 9/08/2017

30 จ้างปรับปรุงพื้นที่ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักและ

เมล็ดพันธุ์บริเวณด้านหน้าลานจอดรถกลางแจ้ง

       2 รายการ 83,631.20     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 83,631.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น 83,631.20 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170882 9/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

31 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 8 ตอน

1 รายการ 145,092.00 145,092.00     ตกลงราคา บริษัท กู๊ดอีฟนิ่ง ติงค์ จํากัด 145,092.00 บาท บริษัท กู๊ดอีฟนิ่ง ติงค์ จํากัด 145,092.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170883 9/08/2017

32 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร       1 รายการ 44,940.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จํากัด 44,940.00 บาท บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จํากัด 44,940.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170884 9/08/2017

33 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทีวีทัชสกรีน             

และทีวี LED

       2 รายการ 16,050.00     ตกลงราคา บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 16,050.00 บาท บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 16,050.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170885 9/08/2017

34 จ้างออกแบบ Booklet งานครบรอบ 10 ปี         

TAIST-Tokyo Tech 1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา นางสาว กาญจนา นรากร 12,000.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร 12,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170886 9/08/2017

35 จัดทําโครงสร้างนิทรรศการ สวทช. ในงาน “มหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"

       1 รายการ 1,500,000.00 1,500,000.00       พิเศษ บริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จํากัด 1,500,000.00 บาท บริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จํากัด 1,500,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170887 10/08/2017

36 เช่ากล้องบันทึกเทป        1 รายการ 36,380.00     ตกลงราคา  บริษัท เอสวีพี วีดีโอ โปรดักท์ชั่น จํากัด 36,380.00 บาท บริษัท  เอสวีพี วีดีโอ โปรดักท์ชั่น  จํากัด 36,380.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170888 8/08/2017

37 จ้างพิมพ์โบรชัวร์ หน่วยบริการ สวทช. 1 รายการ 13,482.00     ตกลงราคา บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์ จํากัด 13,482.00 บาท บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์ จํากัด 13,482.00 บาท ราคาต่ําสุด 1041170889 10/08/2017

ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 13,803.00 บาท

38 จ้างพิมพ์หนังสือสาระวิทย์      3,000 เล่ม 40,125.00     ตกลงราคา บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 40,125.00 บาท บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 40,125.00 บาท ราคาต่ําสุด 1041170891 11/08/2017

ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 51,000.00 บาท

39 เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ        4 รายการ 75,435.00     ตกลงราคา บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 75,435.00 บาท บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 75,435.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170892 11/08/2017

40 ซื้อชั้นวางหนังสือทึบ        1 รายการ 13,268.00     ตกลงราคา บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จํากัด 13,268.00 บาท บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท 13,268.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170893 10/08/2017

41 จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้าน

คุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

       4 รายการ 6,981.75     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,981.75 บาท ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,981.75 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170894 11/08/2017

42 จ้างจัดพิมพ์ใบปลิวและโปสเตอร์เรื่องวัสดุรูพรุน             

ของฝ่ายจัดการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชน

       500 แผ่น 6,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 6,700.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170895 11/08/2017

43 จ้างพิมพ์สูจิบัตรงานครบรอบ 10 ปี TAIST        1 รายการ 36,380.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 36,380.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 36,380.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170896 10/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

44 จ้างทํา Backdrop พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัย

และระบบบริหารเทคโนโลยี

1 รายการ 11,449.00            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,449.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,449.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170897 15/08/2017

45 จ้างทําการ์ดกรอบรูปขนาด 12x8 นิ้ว 200 กรอบ 34,240.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 34,240.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 34,240.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170898 15/08/2017

46 ต่ออายุซอฟต์แวร์ Acunetix        1 รายการ 157,290.00 157,290.00     ตกลงราคา บริษัท ดาต้าฟาร์ม จํากัด 157,290.00 บาท บริษัท ดาต้าฟาร์ม จํากัด 157,290.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170900 15/08/2017

47 จ้างบํารุงรักษาเชิงป้องกันตู้ดูดควัน  1 รายการ 10,165.00     ตกลงราคา บริษัท เฟอร์บิช ดีไซน์ จํากัด 10,165.00 บาท บริษัท เฟอร์บิช ดีไซน์ จํากัด 10,165.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170901 16/08/2017

48 ซื้อซองหน้าต่าง (ฝาแหลม)        1 รายการ 19,474.00     ตกลงราคา  สุวรรณการพิมพ์ (1999) 19,474.00 บาท  สุวรรณการพิมพ์ (1999) 19,474.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170902 16/08/2017

49 ซื้อแก๊ส Methane Grade 4.0 (Resell) 1 รายการ 23,540.00     ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 23,540.00 บาท บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 23,540.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170903 16/08/2017

50 จ้างทําชั้นและกล่อง สําหรับเก็บตัวอย่าง 1 รายการ 218,387.00 218,387.00     ตกลงราคา บริษัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแนร์ จํากัด 218,387.00 บาท บริษัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแนร์ จํากัด 218,387.00 บาท ราคาต่ําสุด 1041170904 16/08/2017

บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 230,799.00 บาท

51 ซื้อเครื่องชั่งพิกัด 6200g       1 เครื่อง 58,208.00     ตกลงราคา บริษัท เอส พี ซี แมคคาทรอนิคส์ จํากัด 58,208.00 บาท บริษัท เอส พี ซี แมคคาทรอนิคส์ จํากัด 58,208.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170905 16/08/2017

52 ซื้อมอเตอร์ DC12V (water bath model4) 1 รายการ 5,435.60     ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 5,435.60 บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 5,435.60 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170906 17/08/2017

53 จ้างเหมาฝึกอบรม MMRP หลักสูตร  Situational 

Leadership

       1 รายการ 623,810.00 623,810.00       พิเศษ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด 623,810.00 บาท บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด 623,810.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170907 15/08/2017

54 ซื้อเครื่องมือ 1 รายการ 15,515.00     ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 15,515.00 บาท บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 15,515.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170908 17/08/2017

55 ซื้อหม้อต้มเครื่องทําน้ําอุ่น           4 ชุด 6,634.00     ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 6,634.00 บาท บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 6,634.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170909 18/08/2017

56 ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์        5 รายการ 15,461.50     ตกลงราคา บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด 15,461.50 บาท บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด 15,461.50 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170910 18/08/2017

57 จ้างจัดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารเผยแพร่

ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระยะ 5 ปี

       1 รายการ 290,000.00 290,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไลค์ มี จํากัด 290,000.00 บาท บริษัท ไลค์ มี จํากัด 290,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170911 18/08/2017

58 จ้างอบรมหลักสูตร Facilitator Skills        1 รายการ 149,800.00 149,800.00     ตกลงราคา สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 149,800.00 บาท สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 149,800.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170913 21/08/2017

59 จ้างจัดกิจกรรมความรู้คู่ความสนุก ตอน STEM Robotics        1 รายการ 52,500.00     ตกลงราคา บริษัท ออเดเชียส เอ็ดดูเคชันนั่ล จํากัด 52,500.00 บาท บริษัท ออเดเชียส เอ็ดดูเคชันนั่ล จํากัด 52,500.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170914 21/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

60 ซื้อ Package โฆษณารับสมัครงาน website  12 เดือน 1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จํากัด 30,000.00 บาท บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จํากัด 30,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170915 21/08/2017

61 ต่ออายุ Software Veeam 1 ปี 1 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บริษัท เน็คเทค ซิสเท็ม เซอวิส จํากัด 150,000.00 บาท บริษัท เน็คเทค ซิสเท็ม เซอวิส จํากัด 150,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170916 21/08/2017

62 จ้างพิมพ์แผ่นพับ EECi 1 รายการ 21,400.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 21,400.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.มีเดีย 21,400.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170917 21/08/2017

63 แฟ้มตราช้าง 120F สัน 3" 300 แฟ้ม 16,852.00           ตกลงราคา ร้าน พัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี               

โพธิพลคุณรักษ์

16,852.00      ร้าน พัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี                    

โพธิพลคุณรักษ์

16,852.00     บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170918 21/08/2017

64 จ้างแปลเอกสาร(คู่มือคุณภาพ)        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา นางสาว นุช สิทธิธูรณ์ 9,000.00 บาท นางสาว นุช สิทธิธูรณ์ 9,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170920 22/08/2017

65 จ้างเหมาเปลี่ยนชุดควบคุมอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ําประปา

 อาคารโยธี

       1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษัท แซน แมชชีน  จํากัด 29,354.38 บาท บริษัท แซน แมชชีน  จํากัด 29,354.38 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170921 22/08/2017

66 จ้างจัดกิจกรรมNSTDA Communication Strategy 1 รายการ 600,000.00 600,000.00       พิเศษ บริษัท แพลนโนวา จํากัด 600,000.00 บาท บริษัท แพลนโนวา จํากัด 600,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170922 22/08/2017

67 จ้างเหมาผลิตต้นแบบเครื่องสับย่อยผักตบชวา        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา นาย ไตรรงค์  ทรัพย์สังข์ 3,500.00 บาท นาย ไตรรงค์  ทรัพย์สังข์ 3,500.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170923 22/08/2017

68 ซื้อกระดาษสีส้ม         150 รีม 26,482.50     ตกลงราคา ร้าน พัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี               

โพธิพลคุณรักษ์

26,482.50 บาท ร้าน พัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี                    

โพธิพลคุณรักษ์

26,482.50 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170924 22/08/2017

69 จ้างเหมาซักรีดชุดเครื่องนอนบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

ประจําเดือน กันยายน 2560

       1 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจําก ซันคลีน เซอร์วิส 80,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจําก ซันคลีน เซอร์วิส 80,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170925 22/08/2017

70 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 21 รายการ 23,414.54     ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 23,414.54 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 23,414.54 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170926 22/08/2017

71 ซื้อโต๊ะสําหรับวางเครื่องมือปฏิบัติงาน           2 ตัว 37,985.00     ตกลงราคา บริษัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแ 37,985.00 บาท บริษัท ซียูอาร์ บิลเลี่ยนแ 37,985.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170927 22/08/2017

72 จ้างจัดทําดอกไม้สดอบแห้งบรรจุภาชณะสุญญากาศ        1 รายการ 101,000.00 101,000.00     ตกลงราคา นาง อาณดา  รัตนสถาพร 101,000.00 บาท นาง อาณดา  รัตนสถาพร 101,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170928 22/08/2017

73 จ้างจัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ Operation  Concept for

 Product Development

1 รายการ 107,000.00 107,000.00     ตกลงราคา ดีคิวเอส เอ็มเอสเอส (ไทยแลนด์) จํากัด 107,000.00 บาท ดีคิวเอส เอ็มเอสเอส (ไทยแลนด์) จํากัด 107,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170929 22/08/2017

74 ซื้อปั้มน้ํา 12 volt           4 ชุด 4,750.80     ตกลงราคา บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 4,750.80 บาท บริษัท ซีเอ็นบี พยัคฆ์ตระกูล จํากัด 4,750.80 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170930 22/08/2017

75 จ้างถ่ายรูปงานวันรับตราพระราชทานฯ        1 รายการ 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นาย ณรรฐดล แก่นเพิ่ม 120,000.00 บาท นาย ณรรฐดล แก่นเพิ่ม 120,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170931 21/08/2017
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

76 ซื้อสิทธิการใช้ระบบ Anti Advance Malware 1 รายการ 143,345.11 143,345.11     ตกลงราคา บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด 143,345.11 บาท บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด 143,345.11 บาท ราคาต่ําสุด 1041170932 22/08/2017

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 145,520.00 บาท

77 จ้างพิมพ์แผ่นพับ โรงงานคลอโรพลาสต์ 1 รายการ 67,410.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 67,410.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 67,410.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170933 22/08/2017

78 ซื้อหลอดไฟใต้สระว่ายน้ําและอุปกรณ์ทําความสะอาด 1 รายการ 13,231.62     ตกลงราคา บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 13,231.62 บาท บริษัท  วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 13,231.62 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170935 22/08/2017

79 ซื้อกล่องเก็บเอกสาร        1 รายการ 32,100.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ จํากัด 32,100.00 บาท บริษัท รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ จํากัด  32,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170936 28/08/2017

80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ 15 รายการ 32,581.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากัด 32,581.50 บาท บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จํากัด 32,581.50 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170937 28/08/2017

81 ซื้อ Package โฆษณารับสมัครงานบน website        1 รายการ 29,960.00     ตกลงราคา บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี                

(ประเทศไทย) จํากัด

29,960.00 บาท บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี                       

(ประเทศไทย) จํากัด

29,960.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170939 22/08/2017

82 ซื้อตู้เย็นสําหรับเก็บตัวอย่างวิเคราะห์        1 รายการ 35,845.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 33,063.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 33,063.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170940 22/08/2017

83 จ้างซ่อมเครื่อง IMAC        1 รายการ 11,021.00     ตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 11,021.00 บาท บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 11,021.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170941 22/08/2017

84 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 6,741.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,741.00 บาท บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,741.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170943 30/08/2017

85 จ้างวาดภาพหนังสือพับเรื่องระบบส่งอาหารอัจฉริยะของพืช       1 รายการ 45,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศิวิมล สุนทรวิกราน 45,000.00 บาท นางสาว ศศิวิมล สุนทรวิกราน 45,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170944 30/08/2017

86 ซื้อ Electrode อุปกรณ์ประกอบของ pH Meter        1 รายการ 26,921.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 26,910.20 บาท บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด  (ประเทศไทย) จํากัด 26,910.20 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170945 30/08/2017

87 จ้างจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 5                 

คําถามเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

1 รายการ 37,450.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน์ตี้ซิกซ์เวย์ส จํากัด 37,450.00 บาท บริษัท ไนน์ตี้ซิกซ์เวย์ส จํากัด 37,450.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170946 30/08/2017

88 เช่าเครื่องสํารองไฟฟ้า UPS พร้อมติดตั้ง 1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่น                 

  เซอร์วิส จํากัด

14,980.00 บาท บริษัท พีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่น                   

เซอร์วิส จํากัด

14,980.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170947 30/08/2017

89 Rack PDU (OU) AP9559 Power Distribution           2 อัน 17,334.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่น                 

  เซอร์วิส จํากัด

17,334.00 บาท บริษัท พีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่น                   

เซอร์วิส จํากัด

17,334.00 บาท ราคาต่ําสุด 1041170948 30/08/2017

บริษัท อินทริเกรทเต็ด โซลูชั่น จํากัด 21,400.00 บาท
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

90 ซื้อสารมาตรฐาน 1 รายการ 6,505.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,505.60 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,505.60 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170949 30/08/2017

91 ซื้อโต๊ะโฟเมก้า และเก้าอี้จัดเลี้ยงเลคเชอร์ 1 รายการ 55,773.75    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิคอร์น เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 52,125.00 บาท บริษัท ยูนิคอร์น เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 52,125.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170950 31/08/2017

92 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED        1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ซันชายน์ จํากัด 29,960.00 บาท บริษัท บางกอก ซันชายน์ จํากัด 29,960.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด 1041170951 31/08/2017

93 จ้างทํากล่องกระดาษคราฟทรงกลม 2,000 ชิ้น 108,070.00 108,070.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เดสทินี่ แพคเกจจิ้ง จํากัด      108,070.00 บาท บริษัท เดสทินี่ แพคเกจจิ้ง จํากัด 108,070.00   บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170952 31/08/2017

94 จ้างจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย        1 รายการ 28,569.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี้ จํากัด 28,569.00 บาท บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี้ จํากัด 28,569.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170953 31/08/2017

95 จ้างจัดทําคลิปวิดีโอบทเรียนการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ 1 รายการ 250,000.00 250,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อาทร ภพักตร์จันทร์ 250,000.00 บาท นาย อาทร ภพักตร์จันทร์ 250,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170954 31/08/2017

96 จ้างทําวิดีทัศน์แนะนําอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1 รายการ 64,949.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มี เฮ ฟิล์ม จํากัด 64,949.00 บาท บริษัท มี เฮ ฟิล์ม จํากัด 64,949.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1041170955 31/08/2017

97 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Conformity of Production (COP)

 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

1 รายการ 119,200.00 119,200.00     ตกลงราคา  SGS Fimko Ltd. 2,980.00 EUR  SGS Fimko Ltd. 2,980.00 EUR มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1042170007 2/08/2017

98 ซื้อตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ 

สําหรับศูนย์ข้อมูล อาคารสํานักงานกลาง

1 รายการ 2,000,000.00 2,000,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จํากัด 1,999,830.00 บาท บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จํากัด 1,999,830.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด

 และราคาต่ําสุด

1051170019 3/08/2017

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด 2,067,561.00 บาท

99 จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงต้อนรับ ชั้น 1,5 อาคารสํานักงานกลาง 1 รายการ 1,990,000.00    1,990,000.00    วิธีสอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรัณย์ฉัตร 3 1,711,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรัณย์ฉัตร 3 1,711,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามข้อกําหนด

 และราคาต่ําสุด

1052170091 1/08/2017

บริษัท ยูโรเอเชี่ยน บิสซิเนส จํากัด 1,605,000.21 บาท

บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ เวย์ จํากัด 2,100,000.00 บาท

100 จ้าง ผช.ผอ.หลักสูตร SERE ปี 2560         1 รายการ 96,000.00  กรณีพิเศษ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 96,000.00 บาท สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 96,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1052170092 1/08/2017

101 จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง       

ระยะเวลา 12 เดือน

4 งวด 90,950.00     ตกลงราคา บริษัท ออล อิน เอ็นจิเนียร์ จํากัด 90,950.00 บาท บริษัท ออล อิน เอ็นจิเนียร์ จํากัด 90,950.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1052170093 15/08/2017

102 จ้างบํารุงรักษาเครื่อง Polycom HDX7000  (สําหรับ

หลักสูตร AE) จํานวน 1 เครื่อง

2 รายการ 78,110.00     ตกลงราคา บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด 78,110.00 บาท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด 78,110.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1052170094 15/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

103 จ้างดําเนินงานโครงการหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์               

บ้านโพนงามท่า จังหวัดสกลนคร ปีที่ 3

        6 เดือน 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว กิตติยาภรณ์ จําปาราช 60,000.00 บาท นางสาว กิตติยาภรณ์ จําปาราช 60,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1052170095 21/08/2017

104 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

4 งวด 2,920,000.00 2,920,000.00     วิธีพิเศษ บริษัท  เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น  จํากัด 2,920,000.00 บริษัท  เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น  จํากัด 2,920,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1052170096 21/08/2017

105 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นําการพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหารระดับสูง ของ สวทช.

3 งวด 813,200.00         813,200.00   จ้างที่ปรึกษา บริษัท สลิงชอท โคชชิ่ง จํากัด 813,200.00 บาท บริษัท สลิงชอท โคชชิ่ง จํากัด 813,200.00 บาท มีความชํานาญเฉพาะ 1053170018 8/08/2017

106 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินภาระงาน           2 งวด 936,250.00 936,250.00   จ้างที่ปรึกษา บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด 936,250.00 บาท บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด 936,250.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1053170021 23/08/2017

107 เช่าเครื่องคอมพิเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 6 งวด 6,420.00     ตกลงราคา บริษัท คอมมีเดีย พลัส จํากัด 6,420.00 บาท บริษัท คอมมีเดีย พลัส จํากัด 6,420.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 1057170006 1/08/2017
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