
แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#
1 จา้งพมิพ ์Brochure, Roll Up 

และ Full Frame
 3 รายการ         24,717.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี

เอช.มเีดยี
        24,717.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี

เอช.มเีดยี
        24,717.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180283 4/01/2018

2 จา้งพมิพร์ายงานฉบับสมบรูณ์  50 เลม่         12,652.75    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        12,652.75 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        12,652.75 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180284 4/01/2018

3 จา้งทําชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์  400 แผน่         11,984.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        11,984.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        11,984.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180285 5/01/2018

บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด         15,290.30 บาท

บรษิัท ซ.ีโอ.เอส.แอด
วานซ ์จํากัด

        16,300.00 บาท

5 ซืGอกระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 
120x150 ซม.

 1 แผน่          1,123.50    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         1,123.50 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         1,123.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180287 4/01/2018

6 จา้งทําโปสเตอรต์ัวชีGวดัระดับ 
สวทช.ปี 2561

 227 แผน่          6,072.25    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         6,072.25 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         6,072.25 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180288 4/01/2018

7 จา้งเหมาปรับปรงุอปุกรณ์หน่วง
การไหลของนํGา(Filling) หอผึRง
นํGาหลอ่เย็น

 1 รายการ       170,000.00       170,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เหลยีงชิ
อตุสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จํากัด

      160,500.00 บาท บรษิัท เหลยีงชิ
อตุสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จํากัด

      160,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180289 5/01/2018

8 จัางจัดทํากระเป๋า NAC  300 ใบ          9,951.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามัญนติิ
บคุคล ธนไพศาล

         9,951.00 บาท หา้งหุน้สว่น สามัญนติิ
บคุคล ธนไพศาล

         9,951.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180290 8/01/2018

9 ซืGอเครืRองวเิคราะหค์วามชืGนของ
สาร

 1 เครืRอง       234,330.00       234,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

      234,330.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

      234,330.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180291 8/01/2018

10 จา้งพมิพอ์ปุกรณ์ประกอบ
กจิกรรมวนัเด็ก

 1 รายการ         60,027.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        60,027.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        60,027.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180293 9/01/2018

11 จา้งออกแบบกจิกรรม
วทิยาศาสตรฯ์

 1 รายการ         26,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180294 10/01/2018

12 จา้งถา่ยเอกสาร  37,400 แผน่         17,204.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) 
จํากัด

        17,204.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) 
จํากัด

        17,204.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180295 9/01/2018

13 ซืGอหนังสอืขา้วชดุเกษตรกรรม
ลองทําดู

 1 รายการ          3,412.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นานมบีุ๊คส ์จํากัด          3,412.50 บาท บรษิัท นานมบีุ๊คส ์จํากัด          3,412.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180296 15/01/2018

14 ซืGออปุกรณ์ทีRใชส้ําหรับเครืRอง 
GC-MS

 1 รายการ         27,659.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

        27,659.50 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

        27,659.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180297 9/01/2018

15 จา้งจัดทําสรปุแบบประเมนิการ
จัดกจิกรรมฯ

 1 รายการ         43,800.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สลลิรัตน ์ประสพ
ฤกษ์

        43,800.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์ประสพ
ฤกษ์

        43,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180298 9/01/2018

16 จา้งพมิพห์นังสอื  1,000 เลม่       173,875.00       173,875.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริGน 
จํากัด

      173,875.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริGน 
จํากัด

      173,875.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180299 9/01/2018

ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมกราคม 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

สาํนกังานกลาง
ระหวา่งวนัที# 1-31 มกราคม 2561

4 ซืGอหมกึ Brother  8 ตลับ         15,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด         15,290.30 บาท ราคาตํRาสดุ 1041180286 4/01/2018
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
17 ซืGอสารเคมแีละวสัดอุปุกรณ์

เพาะเลีGยงเนืGอเยืRอ
 4 รายการ         10,486.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 

ซายน ์เอ็นจ์
        10,486.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 

ซายน ์เอ็นจ์
        10,486.00 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180300 9/01/2018

18 เครืRองเจาะกระดาษ ตรามา้ 
H-9302

 1 อัน          2,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         1,048.60 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         1,048.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180301 9/01/2018

19 จา้งเหมาจัดทําโครงสรา้งบทู
กจิกรรมวนัเด็ก

 1 งาน       144,985.00       144,985.00    เฉพาะเจาะจง รา้น วนั พอ้ยต ์วนิ       144,985.00 บาท รา้น วนั พอ้ยต ์วนิ       144,985.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180302 10/01/2018

20 ซืGอเครืRองวดัความเร็วและ
เครืRองวดัแสง

 2 เครืRอง         25,252.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมควิบ ์จํากัด         25,252.00 บาท บรษิัท คอมควิบ ์จํากัด         25,252.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180304 10/01/2018

21 จา้งทําพวงกญุแจ DIY งาน 
Maker Faire2018

 1 รายการ         14,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี 
จํากัด

        14,980.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี 
จํากัด

        14,980.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180305 11/01/2018

22 จา้งปิดกั Gนเพดานสว่นบนของ
ศนูยข์อ้มลู อาคารสํานักงานกลาง

 1 รายการ         18,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีค เอ็นจเินยีรร์ ิRง 
โซลชูัRน เซอรว์สิ จํากัด

        18,190.00 บาท บรษิัท พเีค เอ็นจเินยีรร์ ิRง 
โซลชูัRน เซอรว์สิ จํากัด

        18,190.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180306 15/01/2018

23 ซืGอวสัดสุํานักงาน งาน NAC2018  12 รายการ         21,626.84    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

        21,626.84 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

        21,626.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180307 15/01/2018

24 จา้งบันทกึวดีทิัศน ์พรอ้มตัดตอ่ 
งาน "หววับญุเบกิฟ้า" จ.ศรสีะเกษ

 1 รายการ         40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนัต ิ สวนศรี         40,000.00 บาท นาย สนัต ิ สวนศรี         40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180308 15/01/2018

25 จัดซืGอวสัดสุําหรับทําป้ายบอกทาง  14 รายการ       135,000.00       135,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

      132,072.24 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

      132,072.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180309 2/02/2018

26 ซืGอเครืRองชารจ์พรอ้มถา่นขนาด 
AA

 3 ชดุ          5,938.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด          5,938.50 บาท บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด          5,938.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180310 17/01/2018

27 ซืGอซอฟตแ์วร ์Wirecast Studio 8  1 รายการ         28,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด         28,500.00 บาท บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด         28,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180311 16/01/2018

28 จา้งกจิกรรม Friendship Day  1 งาน         37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนนต์ีGซกิซเ์วยส์ 
จํากัด

        37,450.00 บาท บรษิัท ไนนต์ีGซกิซเ์วยส์ 
จํากัด

        37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180312 16/01/2018

29 ซืGอหมกึพมิพ์  7 รายการ         74,579.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด         74,579.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด         74,579.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180313 16/01/2018

30 จา้งบันทกึวดีทิัศนก์ารสอนศลิปะ
สําหรับศลิปโครงการระบบสืRอ
สาระออนไลนเ์พืRอการเรยีนรู ้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร

 1 รายการ         25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปัญญาเสกสรร คณุวฒุิ         25,000.00 บาท นาย ปัญญาเสกสรร คณุวฒุิ         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180314 16/01/2018

31 ซืGอป้ายไฟทางออกฉุกเฉนิ
(Exit Light)

 2 รายการ         20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

        18,318.40 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

        18,318.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180315 16/01/2018

32 ซืGอเครืRองพมิพฉ์ลากตอ่เนืRอง  1 เครืRอง          7,479.30    เฉพาะเจาะจง รา้น พ.ีพ.ีเอ็นจเินยีริRง แอนด์
 เซอรว์สิ โดยนายปรารมณ์
 พุม่วฒัน์

         7,479.30 บาท รา้น พ.ีพ.ีเอ็นจเินยีริRง แอนด์
 เซอรว์สิ โดยนายปรารมณ์
 พุม่วฒัน์

         7,479.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180316 16/01/2018

33 จา้งแปลบทสมัภาษณ์ ดร.ณรงคฯ์  1 รายการ         30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศนิา  พรวศนิ         30,000.00 บาท นางสาว อศนิา  พรวศนิ         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180317 16/01/2018

34 จา้งทํา Standy และ Backdrop 
งาน Maker Fai

 1 รายการ         26,429.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        26,429.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        26,429.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180318 16/01/2018
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
35 เชา่คอมพวิเตอรแ์ละจอภาพ LED  1 รายการ         12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี         12,840.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180319 17/01/2018

36 จา้งตัดแผน่สแตนเลสเพืRอใช ้
ประกอบชั Gนวางรองเทา้

 7 ชดุ         75,765.63    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

        75,765.62 บาท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

        75,765.62 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180321 17/01/2018

37 จา้งสอบเทยีบเครืRองมอื จํานวน  3 รายการ         44,278.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากัด

        44,278.70 บาท บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากัด

        44,278.70 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180322 17/01/2018

38 ซืGอเครืRองวดัประสทิธภิาพเสยีง  1 ชดุ       198,250.00       198,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จโีอนอยซ ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด

      196,880.00 บาท บรษิัท จโีอนอยซ ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด

      196,880.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180323 18/01/2018

39 จา้งจัดทําฐานการเรยีนรู ้
เทคโนโลยกีารผลติผ

       1 โครงการ       424,083.80       424,083.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด จาตา้ 
คอนสตรัคชัRน

      424,083.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด จาตา้ 
คอนสตรัคชัRน

      424,083.80 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180324 18/01/2018

40 จา้งจัดกจิกรรมการแขง่ขัน
หุน่ยนตแ์ละจัด Workshop ใน
งานBangkok Maker Fair

       1 รายการ       106,650.00       106,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพ
อรเิมนต ์จํากัด

      106,650.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพ
อรเิมนต ์จํากัด

      106,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180325 18/01/2018

บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด         18,190.00 บาท

บรษิัท โฟโต ้โซลชูัRนส ์
จํากัด

        18,470.00 บาท

42 จา้งพมิพแ์ผน่พับ  1,000 ใบ          8,560.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         8,560.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180327 22/01/2018

43 ซืGอตูเ้อกสาร  2 ตู ้         14,455.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ว.ีเค.เซฟ 
แอนด ์เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

        14,455.70 บาท บรษิัท เอส.ว.ีเค.เซฟ 
แอนด ์เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

        14,455.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180328 22/01/2018

44 ซืGอถงุคลมุรองเทา้ หนา 0.03 
mm

 2,000 คู่          3,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซพั
พลาย จํากัด

         3,210.00 บาท บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซพั
พลาย จํากัด

         3,210.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180329 22/01/2018

45 ซืGอนํGามันเชืGอเพลงิ  4 ถัง         26,009.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)

        26,009.60 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)

        26,009.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180331 25/01/2018

46 จา้งทําโปสเตอรแ์ละหนังสอื
นําสง่โปสเตอร ์เพืRอการประชมุ
วชิาการ สวทช. ประจําปี 2561

 1 รายการ         17,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากัด

        17,890.40 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากัด

        17,890.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180332 23/01/2018

47 จา้งพมิพส์ติuกเกอร ์PVC 
ประชาสมัพันธง์าน NAC2018

 40 แผน่         25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริGท ์
จํากัด

        25,680.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริGท ์
จํากัด

        25,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180333 24/01/2018

48 จา้งเหมาตดิตั Gงระบบเปิด-ปิด
บันไดเลืRอน

 1 รายการ       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิ
เทม จํากัด

      267,500.00 บาท บรษิัท อนิเทค เดลตา้ ซสิ
เทม จํากัด

      267,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180334 23/01/2018

49 จา้งทําสืRอประชาสมัพันธ ์เพืRอใช ้
ในกจิกรรม Friendship Day

 1 รายการ         12,219.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        12,219.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        12,219.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180335 23/01/2018

50 ซืGอโทรศัพท ์IP Phone  15 เครืRอง         36,192.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีเซ็นเตอร ์โอ เอ
 จํากัด

        36,192.75 บาท บรษิัท พ.ีซ.ีเซ็นเตอร ์โอ เอ
 จํากัด

        36,192.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180336 23/01/2018

51 ซืGอหลอดไฟชนดิLED  1 รายการ       491,772.00       491,772.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์าร์
เก็ตติGง จํากัด

      491,772.00 บาท บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์าร์
เก็ตติGง จํากัด

      491,772.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180337 24/01/2018

52 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก
 กจิกรรมบรูณาการ STEM

 1 รายการ         40,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชัRนนัRล เทคโนโลย ีจํากัด

        40,660.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชัRนนัRล เทคโนโลย ีจํากัด

        40,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180338 24/01/2018

41 ซืGออปุกรณ์สําหรับถา่ยทอดสด
งาน NAC2018

 3 รายการ         18,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด         18,190.00 บาท ราคาตํRาสดุ 1041180326 19/01/2018

Page 3 of 6



แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
53 จา้งจัดกจิกรรมบรูณาการ

วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์
 1 รายการ         52,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด

ดเูคชัRนนัRล เทคโนโลย ีจํากัด
        52,430.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด

ดเูคชัRนนัRล เทคโนโลย ีจํากัด
        52,430.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180339 24/01/2018

54 จา้งเหมาปรับปรงุระบบลฟิต์
สําหรับคนพกิาร
อาคารกลุม่นวตักรรม 1

 1 รายการ       137,000.00       137,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์
จํากัด

      136,960.00 บาท บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์
จํากัด

      136,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180340 24/01/2018

55 ซืGอแผน่ยางลายเหรยีญสดีํา  4 มว้น         41,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค24 จํากัด         40,660.00 บาท บรษิัท เค24 จํากัด         40,660.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180341 24/01/2018

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        33,705.00 บาท

บรษิัท ดดี ีมเีดยี พลัส จํากัด         43,000.00 บาท
57 จา้งถา่ยภาพคา่บรูณาการ 2 

โรงเรยีน
 1 รายการ         15,600.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน         15,600.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน         15,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180343 24/01/2018

58 ซืGอยาและเวชภัณฑ์   28 รายการ         60,051.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์
จํากัด

        60,051.18 บาท บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์
จํากัด

        60,051.18 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180344 24/01/2018

59 ซืGออปุกรณ์อะไหลล่ฟิตพ์รอ้ม
เปลีRยน

 1 รายการ         43,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิว
เตอร์

        43,870.00 บาท บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิว
เตอร์

        43,870.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180345 26/01/2018

60 ซืGออปุกรณ์แปลงขอ้มลูวดิโีอ 
กลอ่ง USB

  1 รายการ         13,545.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด         12,899.92 บาท บรษิัท มาโครแคร ์จํากัด         12,899.92 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180346 29/01/2018

61 ซืGออปุกรณ์สรา้ง Water bath 
Model 5

 2 รายการ         11,556.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเอ็มท ีเทคโนโลยี
 จํากัด

        11,556.00 บาท บรษิัท เคเอ็มท ีเทคโนโลยี
 จํากัด

        11,556.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180347 25/01/2018

62 จา้งสอบเทยีบเครืRองมอื   1 รายการ         41,730.00    เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ         41,730.00 บาท สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ         41,730.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180348 25/01/2018

63 ซืGอเบาะนวดแผนไทย  3 รายการ         25,680.00    เฉพาะเจาะจง นาย พชิติ กลบีจนิดา         25,100.00 บาท นาย พชิติ กลบีจนิดา         25,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180349 25/01/2018

64 จา้งทํา Animation เปิดรายการ
พลังวทิยฯ์

8 ตอน         59,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด         59,920.00 บาท บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด         59,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180350 26/01/2018

65 ซืGอแบบทดสอบบคุลกิภาพ  1,000 ชดุ       214,000.00       214,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อบรมและทดสอบ 
พทีเีอส จํากัด

      192,600.00 บาท บรษิัท อบรมและทดสอบ 
พทีเีอส จํากัด

      192,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180351 26/01/2018

66 จา้งเหมาซอ่มแซมทางเดนิรอบ 
NECTEC

  1 รายการ       275,000.00       275,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่       273,200.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่       273,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180352 28/01/2018

67 จา้งจัดทําบทเรยีนออนไลนก์าร
ใชซ้อฟตแ์วรป์ระยกุต ์G Surtle 
for Educatio

  15 บทเรยีน       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อาทติย ์แกว้ภราดัย       300,000.00 บาท นาย อาทติย ์แกว้ภราดัย       300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180353 29/01/2018

68 จา้งจัดทําบทเรยีนออนไลนส์ืRอ
ดจิทิัล ชดุ “คณุภาพดว้ย 
LibreOffice : Writer”

 1 รายการ       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ยทุธนา เมอืงนุช       300,000.00 บาท นาย ยทุธนา เมอืงนุช       300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180354 29/01/2018

69 ซืGอแก๊สอารก์อน  5 ถัง         10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

        10,700.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากัด

        10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180355 29/01/2018

56 จา้งออกแบบและจัดทําปฏทินิ
พระบรมสาทสิลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช

 1 รายการ         33,705.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        33,705.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180342 24/01/2018
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
70 จา้งดําเนนิการสรา้งโรงเรอืน

อัจฉรยิะของสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร

 1 โครงการ       449,400.00       449,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กฤษณ์
รุง่เรอืงโลหะ

      449,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กฤษณ์
รุง่เรอืงโลหะ

      449,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180356 29/01/2018

71 ซืGอซองหนา้ตา่ง (ฝาแหลม)   1 รายการ         14,445.00    เฉพาะเจาะจง สวุรรณการพมิพ ์(1999)         14,445.00 บาท สวุรรณการพมิพ ์(1999)         14,445.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180357 29/01/2018

72 ซืGอมว้นพลาสตกิสําหรับ
เครืRองพมิพส์ามมติิ

  1 รายการ          6,666.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอเทค จํากัด          6,666.10 บาท บรษิัท นโีอเทค จํากัด          6,666.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180358 29/01/2018

73 จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีม
อปุกรณ์หุน่ยนต์

   1 รายการ         32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคช         32,100.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคช         32,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180359 29/01/2018

74 จา้งซกัรดีชดุเครอืงนอนบา้น
วทิยาศาสตรฯ์ กพ.61

 1 รายการ         80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180360 29/01/2018

75 ซืGออะไหลแ่ผงวงจรสําหรับ
ซอ่มแซมระบบลฟิต์

 1 รายการ          7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด

         6,955.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด

         6,955.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180361 29/01/2018

76 ซืGอเกา้อีGขับเคลืRอนSimulator 
พรอ้มชดุคําสงั

 1 รายการ       160,500.00       160,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด       160,500.00 บาท บรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด       160,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180362 30/01/2018

77 จา้งนําขอ้มลูคําราชาศัพทเ์ขา้
คลังทรัพยากรการศกึษาแบบเปิด

 1 รายการ         50,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อัญมณี ชืRนอารมย์         50,000.00 บาท นางสาว อัญมณี ชืRนอารมย์         50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180363 30/01/2018

78 จา้งพมิพแ์ผน่พับโครงการระบบ
สืRอสาระออนไล

 1 รายการ         41,730.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟิค

        41,730.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟิค

        41,730.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180365 30/01/2018

79 จา้งจัดทําวดีทิัศนน์ําเสนอ
ผลติภัณฑจ์ากการแปรรปูขา้ว 19
 ตอน

 2 งวด       420,000.00       420,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คร็อกโคเฮด มเีดยี 
จํากัด

      420,000.00 บาท บรษิัท คร็อกโคเฮด มเีดยี 
จํากัด

      420,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180367 30/01/2018

80 ซืGอครภุัณฑร์ายการคา่พัฒนาขดี
ความสามารถหอ้งปฏบิัตกิาร
ทดสอบสําหรับผลติภัณฑไ์ฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิส ์เครืRองมอื
แพทยแ์ละยานยนตส์มัยใหม ่
ตําบลคลองหนึRง อําเภอคลอง
หลวง จังหวดัปทมุธาน ี
(Pre-Amplifier for EMI Testing 
System) 

 1 รายการ       497,550.00       497,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจิ
เนยียริRง แอนดค์อนเซาร์
แตนท ์จํากัด

      497,550.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจิ
เนยียริRง แอนดค์อนเซาร์
แตนท ์จํากัด

      497,550.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180368 31/01/2018

81 จา้งเหมาปรับปรงุระบบทอ่นํGา
ดับเพลงิ

  1 รายการ         51,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

        50,273.95 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

        50,273.95 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180369 31/01/2018

82 จา้งพมิพโ์บรชวัร ์โครงการ
พัฒนาศักยภาพบคุลากร STEM

 1,000 แผน่          7,490.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟิค

         7,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟิค

         7,490.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180370 31/01/2018

83 จา้งบรกิารจัดทําชดุความรู ้
"ปลกูขา้วใหเ้ป็นธรุกจิ:ลดตน้ทนุ
เพิRมรายได"้

 1 งาน         50,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวณัย ์เอืGอวงศ์         50,000.00 บาท นางสาว วลิาวณัย ์เอืGอวงศ์         50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180371 31/01/2018

84 จา้งพมิพช์ดุใบประกาศนยีบัตร 
โครงการพัฒนา

  1 รายการ         15,354.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จําก

        15,354.50 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จําก

        15,354.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180372 31/01/2018

85 จา้งขนยา้ยเครืRองทดสอบ 
HDT-Vicat

 1 รายการ         41,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซแีอล เทคแอนด์
ซพัพลาย จํากัด

        41,730.00 บาท บรษิัท ซแีอล เทคแอนด์
ซพัพลาย จํากัด

        41,730.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180373 31/01/2018
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง       จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
86 จัดซืGออายสุมาชกิวารสาร

ภาษาอังกฤษฉบับพมิ
 1 รายการ       108,624.90       108,624.90    เฉพาะเจาะจง  Karger Libri          3,194.85 USD  Karger Libri          3,194.85 USD มคีณุลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1042180004 9/01/2018

87 ซืGอ IMD + USB key 2018  1 รายการ         21,000.00    เฉพาะเจาะจง  IMD International 
Institute

            600.00 CHF  IMD International 
Institute

            600.00 CHF มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1042180005 22/01/2018

88 จา้ง Application Helpdesk 
สําหรับแกไ้ขปัญหาระบบงาน
สารสนเทศ ประจําปี 2561

 4 รายการ       308,160.00       308,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากัด       308,160.00 บาท บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากัด       308,160.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180078 8/01/2018

89 เชา่รถประจําตําแหน่งพรอ้ม
พนักงานขับรถ

 60 งวด    2,786,040.00    2,786,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจแปนเรน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากัด

   2,786,040.00 บาท บรษิัท แจแปนเรน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากัด

   2,786,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180080 12/01/2018

90 จา้งพัฒนาระบบตดิตาม
สถานะการทดสอบเพิRมเตมิ

 1 รายการ       642,000.00       642,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอส.เจ.
เทคโนโลย ีจํากัด

      642,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอส.เจ.
เทคโนโลย ีจํากัด

      642,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180081 31/01/2018

91 จา้งระบบบรกิารรายงานออนไลน์
 (Service Report)

 1 รายการ       620,600.00       620,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอส.เจ.
เทคโนโลย ีจํากัด

      620,600.00 บาท บรษิัท เอส.เอส.เจ.
เทคโนโลย ีจํากัด

      620,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180082 31/01/2018

92 จา้งเหมาประชาสมัพันธก์จิกรรม 
ของ สวทช.

 2 งวด       498,085.00       498,085.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีจ ีเอ็น แอ็ด แอนด์
 มเีดยี จํากัด

      498,085.00 บาท บรษิัท พ ีจ ีเอ็น แอ็ด แอนด์
 มเีดยี จํากัด

      498,085.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180083 31/01/2018

93 จา้งทีRปรกึษาโครงการศกึษา
แนวทางการประเมนิผลกระทบ
จากงานวจิัยฯ

 4 งวด    1,150,000.00    1,150,000.00 จา้งทีRปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์    1,150,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์    1,150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180084 31/01/2018

94 เชา่เครืRองคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อปุกรณ์

 4 งวด         10,272.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมมเีดยี พลัส 
จํากัด

        10,272.00 บาท บรษิัท คอมมเีดยี พลัส 
จํากัด

        10,272.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180085 31/01/2018

95 เชา่เครืRองฉายภาพ LCD 
Projector

 36 งวด       939,888.00       939,888.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด

      939,888.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด

      939,888.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180087 2/02/2018

96 จา้งเหมากฤตภาคขา่วออนไลน์  12 งวด       799,932.00       799,932.00   วธิคีัดเลอืก บรษิัท อนิโฟเควสท ์จํากัด       799,932.00 บาท บรษิัท อนิโฟเควสท ์จํากัด       799,932.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052180042 5/01/2018
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