
แบบ สขร.1

ศนูยบ์รหิารจัดการเทคโนโลย ีสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
  (ระหวา่งวันที% 1 มกราคม 2561 - 31  มกราคม  2561)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

1 ซื1อถงุไดอะแฟรมของ Booster 
Pump อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          3 ชดุ 45,020.25         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเีทค           
คอรป์อเรชั%น จํากัด

45,020.25          บาท บรษิัท อารเีทค             
คอรป์อเรชั%น จํากัด

45,020.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180065 3/01/2018

2 จัดซื1อฝาครอบ Manual Pull 
Station อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

         23 ชดุ 67,987.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 
จํากัด

67,987.80          บาท บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 
จํากัด

67,987.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180066 4/01/2018

3 จา้งจัดทําสื%อประชาสมัพันธ ์EECi
   สําหรับออกบธูงาน EECi Fair
 @ SKP  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี     
    ในวันที% 10-11 มกราคม 2561

 1 รายการ 12,840.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์
จํากัด

12,840.00          บาท บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากัด 12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180067 5/01/2018

4 จา้งทําป้ายชื%อผูเ้ชา่ Tower sign
 จํานวน 2 แบบ  แบบละ 2 ป้าย

       1 รายการ 52,216.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด          
วาย.ซเีอช.มเีดยี

52,216.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด           
 วาย.ซเีอช.มเีดยี

52,216.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180068 10/01/2018

5 จัดทําสื%อประชาสมัพันธง์าน
เสวนาโครงสรา้งพื1นฐานดา้น
คณุภาพของประเทศ หรอื 
Characterization &Testing 
Service @TSP 2018              
ในวันที% 25 มกราคม 2561

       4 รายการ 81,855.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้        
อนิเตอรป์ริ1นท ์จํากัด

81,855.00          บาท บรษิัท วสิตา้          
อนิเตอรป์ริ1นท ์จํากัด

81,855.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180069 11/01/2018

6 ซื1ออปุกรณ์ไฟฟ้าเพื%อปรับปรงุ    
 แสงสวา่งบันไดหนีไฟ
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

      21 รายการ 128,864.43    128,864.43         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมคเซลส ์
อนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด

128,864.43        บาท บรษิัท แมคเซลส ์อนิเตอร์
 เซอรว์สิ จํากัด

128,864.43    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180070 25/01/2018

7 จา้งเปลี%ยนจอ Touch Screen 
Synchronize board               
 ของ Generator Set
พรอ้มทดสอบ                       
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 งาน 163,710.00    163,710.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธารกิัน จํากัด 163,710.00        บาท บรษิัท ธารกิัน จํากัด 163,710.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180071 15/01/2018

8 เชา่เกา้อี1พลาสตกิสําหรับ
ใหบ้รกิารลกูคา้งาน Business Of
 Success Senminar               
 ในวันที% 28 ม.ค. 61                
 ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

      2,000 ตัว 11,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์กลํ%าอยูส่ขุ 11,500.00          บาท นาย อารมย ์กลํ%าอยูส่ขุ 11,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180072 15/01/2018
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ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

9 ซื1อเครื%องดื%มเพื%อใชส้ําหรับบรกิาร
หอ้งประชมุภายใน                  
อาคารกลุม่นวัตกรรม 1             
  อาคารกลุม่นวัตกรรม 2           
  และอาคาร Incubator Wing

       5 รายการ 8,224.02           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุยัพร 8,224.02            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุยัพร 8,224.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180074 16/01/2018

10 ซื1อโคมไฮเบย ์(High Bay) LED 
   เพื%อตดิตั 1งที%โถง C               
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 ชดุ 7,704.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปเชยีลตี1 เท็ค 
คอรป์อเรชั%น จํากัด

7,704.00            บาท บรษิัท สเปเชยีลตี1 เท็ค 
คอรป์อเรชั%น จํากัด

7,704.00        บาท ราคาตํ%าสดุ 5041180075 16/01/2018

บรษิัท แมคเซลส ์
อนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด

8,774.00            บาท

11 จา้งตดิตั 1งปลัqกไฟพรอ้มอปุกรณ์
และเดนิสายไฟสําหรับบธูนทิรรศ
การงาน YSC 2018                 
 ในวันที% 26 ม.ค. 61

2 รายการ 32,600.00         เฉพาะเจาะจง รา้น เค เอ็คซทิ        
เอ็กซซ์บิชิั%น

32,600.00          บาท รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์ิ
บชิั%น

32,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180077 18/01/2018

12 ซื1อแบตเตอรี% อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

8 ลกู 37,236.00         เฉพาะเจาะจง รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 37,236.00          บาท รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 37,236.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180078 22/01/2018

13 จา้งตดิตั 1ง Patition  อาคารศนูย์
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 รายการ 11,170.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท นูโว เทค จํากัด 11,170.80          บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 11,170.80 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180079 23/01/2018

14 ซื1อเกา้อี1พนักพงิเตี1ย สถาบัน
วทิยาการ สวทช.

          2 ตัว 5,307.20           เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

5,307.20            บาท บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

5,307.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180080 23/01/2018

15 ซื1อหลอดงอสขีาวสําหรับดดูนํ1า
เพื%อใชส้ําหรับบรกิารหอ้งประชมุ
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

         10 ลัง 11,770.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูรกา้ อนิโนเวชั%น
 จํากัด

11,770.00          บาท บรษิัท ยเูรกา้ อนิโนเวชั%น 
จํากัด

11,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180081 24/01/2018

16 จา้งผลติสื%อวดีทิัศน์โครงการ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวันออก 
(EECi)

          1 งาน 147,660.00    147,660.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
ซายน์ ครเีอทฟี

147,660.00        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
ซายน์ครเีอทฟี

147,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180082 24/01/2018

17 จัดซื1ออปุกรณ์ประกอบการอบรม
สมัมนาหลักสตูร 
"Basic/Advanced Engineering 
for Automotive Course"

1 รายการ 6,281.44           เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิี  โพธกิลุ
พลรักษ์

6,281.44            บาท รา้นพัฒนากจิ               
 โดยนางสาวเมธนิี        
โพธกิลุพลรักษ์

6,281.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180084 25/01/2018

18 ซื1ออปุกรณ์ Smoke Detector 
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 15,301.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์
เทค จํากัด

15,301.00          บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค
 จํากัด

15,301.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180085 25/01/2018
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ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

19 จา้งพมิพแ์ผน่พับหลักสตูร 
Automotive

1,000 ใบ 9,095.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด          
วาย.ซเีอช.มเีดยี

9,095.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด       
วาย.ซเีอช.มเีดยี

9,095.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180086 26/01/2018

20 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสารสําหรับ
การจัดอบรม งานพัฒนา
หลักสตูร/และบรกิารใหม ่(NPD)

 550 ใบ 44,002.15         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหพลการกระเป๋า
 จํากัด

44,002.15          บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า 
จํากัด

44,002.15 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180088 26/01/2018

21 จา้งจัดทําโปสเตอร ์จํานวน 3000
 แพรแ่ละ Banner                
จํานวน  12 แผน่ เพื%อ
ประชาสมัพันธง์านมหกรรม        
รับสมัครงานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีประจําปี 2561: 
Science and Technology Job 
Fair 2018

          1 รายการ 73,509.00         เฉพาะเจาะจง  โรงพมิพม์ติรเจรญิการ
พมิพ์

73,509.00          บาท  โรงพมิพม์ติรเจรญิการ
พมิพ์

73,509.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180089 26/01/2018

22 คา่บรกิารตรวจเช็คเครื%องกําเนดิ  
ไฟฟ้า อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 รายการ 48,150.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธารกิัน จํากัด 48,150.00          บาท บรษิัท ธารกิัน จํากัด 48,150.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180091 26/01/2018

23 จา้งถา่ยทําวดีทิัศน์เรื%อง           
Soup up ซปุผงพรอ้มดื%ม          
เพื%อประชาสมัพันธผ์ลงาน ITAP 
 ในวันที% 9 กมุภาพันธ ์2561

       1 รายการ 29,960.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ 
จํากัด

29,960.00          บาท บรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ 
จํากัด

29,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180092 29/01/2018

24 จา้งออกแบบและจัดทําอารต์เวริค์
สื%อประชาสมัพันธ ์EECi

       1 รายการ 21,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์
จํากัด

21,400.00          บาท บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากัด 21,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180093 29/01/2018

25 จัดซื1ออปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา  
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2       30 รายการ

32,708.83         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เอส.เค    
เอ็นจเินียริ%ง จํากัด

32,708.83          บาท บรษิัท สยาม เอส.เค   
เอ็นจเินียริ%ง จํากัด

32,708.83 บาท ราคาตํ%าสดุ 5041180094 30/01/2018

บรษิัท แมคเซลส ์
อนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด

33,239.34          บาท

26 จา้งจัดทําป้ายไวนลิหลักสตูร 
Basic/Advanced Engineering 
for Automotive Course และ
จัดพมิพแ์ผน่พับประชาสมัพันธ์
หลักสตูร Energy Efficiency 
Improvement for Buildings 
Masterclass: EIB

       2 รายการ 10,143.60         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด         
วาย.ซเีอช.มเีดยี

10,143.60          บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด          
วาย.ซเีอช.มเีดยี

10,143.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180095 31/01/2018

27 จา้งเหมาปรับปรงุทอ่สง่นํ1า      
หลอ่เย็น อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 197,950.00    197,950.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลโูอเชี%ยน       
เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด

197,950.00        บาท บรษิัท บลโูอเชี%ยน       
เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด

185,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180096 31/01/2018

28 จา้งซอ่มแซมนาฬกิา(ไมร่วม
กรอบ) Tower D อาคารกลุม่
นวัตกรรม 2

         19 ชดุ 56,924.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีซยีส ไทม ์    
เทรดดิ1ง จํากัด

56,924.00          บาท บรษิัท พรเีซยีส ไทม ์     
เทรดดิ1ง จํากัด

56,924.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180097 31/01/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

29 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสารอบรม
หลักสตูร “Basic/Advanced 
Engineering for
Automotive Course"

150 ใบ 12,000.58         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหพลการกระเป๋า
 จํากัด

12,000.58          บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า 
จํากัด

12,000.58 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180098 31/01/2018

30 จัดซื1ออปุกรณ์ประกอบการอบรม
สมัมนาหลักสตูร Information 
Technology and Management

1 รายการ 58,502.25         เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิี โพธกิลุพล
รักษ์

58,502.25          บาท รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี  โพธกิลุพลรักษ์

58,502.25      บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180099 1/02/2018

31 ซื1อนํ1าดื%มสําหรับใหบ้รกิารลกูคา้
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

         12 เดอืน 179,300.00    179,300.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจ
เมน้ท ์จํากัด

179,300.00        บาท บรษิัท โฮเรกา้              
 แมเนจเมน้ท ์จํากัด

179,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180100 31/01/2018

32 จา้งบรกิารเตอืนและชําระ
คา่ธรรมเนียมรักษาสทิธ ิ
สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตรตา่งประเทศ

5 รายการ 173,140.20    173,140.20         เฉพาะเจาะจง  CPA Global Limited 4,809.46            USD  CPA Global Limited 4,809.46 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5042180003 23/01/2018

33 จา้งเหมาบรกิารดแูลปรับปรงุและ
บํารงุรักษา ระบบสนับสนุน        
 (RDC Online)

12 เดอืน 375,800.00    375,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมัมทิ 
คอมพวิเตอร ์จํากัด

375,800.00        บาท บรษิัท ซมัมทิ คอมพวิเตอร์ 375,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
งานตรงตามขอ้กําหนด

5043180016 4/01/2018

34 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       24 เดอืน 4,200,000.00  4,200,000.00   ประกาศเชญิชวนบรษิัท เบสท ์              
อนิเวสตเิกชั%น จํากัด

3,819,900.00     บาท บรษิัท เบสท ์อนิเวสติ
เกชั%น จํากัด

3,819,900.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 5043180017 19/01/2018

บรษิัท ไดมอนด ์แคร ์
เซอรว์สิ จํากัด

4,089,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด          
  บ.ีเอส.พ ีกรนี แอนด ์   
 การเ์ดน้

3,993,449.29 บาท

35 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด  
 อาคารกลุม่นวัตกรรม 1      
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

       24 เดอืน 34000000 34,000,000.00 ประกาศเชญิชวนบรษิัท 109 คอนเซา๊ท ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

31,400,000.00   บรษิัท 109 คอนเซา๊ท ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

31,400,000.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 5043180018 24/01/2018

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภยัและถลางพรอ้บ
เพอรต์ี1 แมเนทเมน้ท ์
จํากัด

32,000,000.00 บาท

บรษิัท เบสท ์อนิเวสติ
เกชั%น จํากัด

33,812,856.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

36 จา้งบรกิารงานวศิวกรรม        
ระบบโสตทัศนูปกรณ์
และจัดสถานที% อาคารศนูย์
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

       24 เดอืน -               -                   ประกาศเชญิชวนบรษิัท สยาม            
พร็อพเพอรต์ี1         
คอนซลัแตนท ์จํากัด

9,780,000.00     บาท บรษิัท สยามพร็อพเพอรต์ี1 
 คอนซลัแตนท ์จํากัด

9,780,000.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 5043180019 24/01/2018

บรษิัท โปรแอ็คทปี      
แมเนจเมน้ท ์จํากัด

9,997,224.00 บาท

42 จา้งจัดทําสติqกเกอรท์ี%จอดรถ      
  ของเขตอตุสาหกรรม
ซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

         200 ใบ 3,852.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิคลูด้ 
เทคโนโลย ีจํากัด

3,852.00            บาท บรษิัท อนิคลูด้ 
เทคโนโลย ีจํากัด

3,852.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180012 10/01/2018

43 เชา่เครื%องคอมพวิเตอรต์ั 1งโต๊ะ
สําหรับบรกิารลกูคา้                 
ในวันที% 18-19 มค.61             
ของเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

         50 ชดุ 16,050.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

16,050.00          บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180013 15/01/2018

44 ซื1อวัสดสุํานักงาน     11 รายการ 4,659.85           เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิี โพธกิลุพล
รักษ์

4,659.85            บาท รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธกิลุพลรักษ์

4,659.85 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180014 17/01/2018

45 จา้งจัดทําจดหมายขา่ว Software
 Park Newsletter (ภาษาไทย)

 11 เดอืน 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว สจุติร   ลสีงวน
สขุ

96,000.00          บาท นางสาว สจุติร   ลสีงวนสขุ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5143180007 31/01/2018

46 จา้งจัดทําจดหมายขา่ว 
Newsletter Smart Industry

11 เดอืน 149,250.00    149,250.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว จริพรรณ  บญุ
หนุน

149,250.00        บาท นางสาว จริพรรณ  บญุ
หนุน

149,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5143180008 31/01/2018

49 พมิพซ์องจดหมายสํานักงาน 
No.9 ฝาขนาน  สวทช.ภาคเหนือ

     3000 ซอง 5,457.00           เฉพาะเจาะจง  เวยีงบัวการพมิพ์ 5,457.00            บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 5457 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180013 9/01/2018

50 จา้งผลติหัวเชื1อจลุนิทรยีช์นดิผง
ผสมเสร็จ  สวทช.ภาคเหนือ

  500 ถัง 75,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ศภุคม  คลา้ยโตนด 75,000.00          บาท นาย ศภุคม  คลา้ยโตนด 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180014 17/01/2018

51 ซื1อตลับหมกึสําหรับเครื%องพมิพ ์
HP, Canon สวทช.ภาคเหนือ

3 รายการ 9,950.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ แอนด ์เอ นีโอ
เทค จํากัด

9,950.00            บาท บรษิัท เอ แอนด ์เอ        
 นีโอเทค จํากัด

9950 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180015 18/01/2018

52 ซื1อเกา้อี1สํานักงาน สวทช. 
ภาคเหนือ

      14 ตัว 70,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิชคลับ
(ไทย) จํากัด

39,102.00          บาท บรษิัท ออฟฟิชคลับ(ไทย)
 จํากัด

39,102.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180016 26/01/2018

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

55,860.00          บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที เสนอ

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

53 จา้งดําเนนิการพธิเีปิดงานประชมุ
ประจําปี 2561  สวทช.ภาคเหนือ

  1 รายการ 12,840.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อภชิดา คอ
ปอเรชั%น จํากัด

12,840.00          บาท บรษิัท อภชิดา คอ
ปอเรชั%น จํากัด

12,840.00      บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180017 31/01/2018

บรษิัท ดนตรสีสีนั จํากัด 16,000.00          บาท

54 จา้งผลติ VTR ผญาดศีรลีา้นนา
ประจําปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ

      1 รายการ 18,190.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อภชิดา คอ
ปอเรชั%น จํากัด

18,190.00          บาท บรษิัท อภชิดา คอ
ปอเรชั%น จํากัด

18,190.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180018 31/01/2018
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