
แบบ สขร.1

                 ศนูยบ์รหิารจัดการเทคโนโลย ีสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
  (ระหวา่งวันที% 1 กมุภาพันธ ์ 2561 - 28  กมุภาพันธ ์  2561)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร
   ผูเ้สนอราคา และราคาที#

เสนอ
       ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา
       เหตผุลที#คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#

1 ซื2อซองเอกสาร 37,800 ซอง และ
กระดาษ หัวจดหมายสวทช. 24,500 
แผน่

2 รายการ 114,222.50 114,222.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั%น จํากัด 114,222.50 บาท บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั%น จํากัด 114,222.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180101 1/02/2018

2 เชา่เครื%องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิาร
หลักสตูรการสรา้ง Infographic 
อยา่งมอือาชพี รุ่นที% 17 
ในวันที% 15 ก.พ. 61

     30 เครื%อง 14,124.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท  บ ีจ ีกรุ๊ป จํากัด 14,124.00 บาท  บรษิัท บ ีจ ีกรุ๊ป จํากัด 14,124.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180103 5/02/2018

3 ซื2อรถไฟฟ้าขนาด 14 ที%นั%ง           1 คัน 470,000.00 470,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.ท.ีแพน จํากัด 469,999.99 บาท บรษิัท เค.ท.ีแพน จํากัด 469,999.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180104 5/02/2018

4 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม
การสรา้ง Infographic อยา่งมอือาชพี
รุ่นที% 17 ในวันที% 14-15 ก.พ. 2561

     1 หลักสตูร 117,700.00 117,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180105 6/02/2018

5 ซื2อเครื%องเจาะกระดาษ CARL 120 1 เครื%อง 7,690.00    เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
 โพธกิลุพลรักษ์

5,617.50 บาท รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
 โพธกิลุพลรักษ์

5,617.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180106 6/02/2018

6 ซื2อรถเข็นพื2นเหล็กชั 2นเดยีว 1 คัน 1,848.96    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,848.96 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 1,848.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180107 6/02/2018

7 จา้งพมิพแ์ผน่พับเขตนวัตกรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก(EECi)

     200 ชดุ 5,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อภบิาล ศรจีันทรส์ขุ 5,000.00 บาท นาย อภบิาล ศรจีันทรส์ขุ 5,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180108 6/02/2018

8 ซื2อสาย LAN สําเร็จรูปหัวโลหะ 8 เสน้ 14,338.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์าย 
จํากัด

14,338.00 บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์าย จํากัด 14,338.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180109 7/02/2018

9 จา้งเหมางานรื2อถอน ตดิตั2งป้ายชื%อ
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 40,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลโูอเชี%ยน เอ็นเตอรไ์พร์
 จํากัด

40,660.00 บาท บรษิัท บลโูอเชี%ยน เอ็นเตอรไ์พร ์
จํากัด

40,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180110 7/02/2018

10 ซื2อหนังสอื INFOGRAPHIC Design 
ฉบับ Quick Start + Easy Workshop
 + Make Money

       100 เลม่ 17,175.00    เฉพาะเจาะจง  สํานักพมิพ ์วติตี2กรุ๊ป 17,175.00 บาท  สํานักพมิพ ์วติตี2กรุ๊ป 17,175.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180111 7/02/2018

11 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสตูรฝึกอบรม
การสรา้ง Infographic อยา่งมอือาชพี

        50 เลม่ 28,890.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

28,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 28,890.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180112 7/02/2018

12 ซื2อโครงขาโตะ๊พับ ขาชบุโครเมี%ยม 10 ชดุ 14,102.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูคิอรน์ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

14,102.60 บาท บรษิัท ยนูคิอรน์ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

14,102.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180113 8/02/2018

13 ซื2อหลอดไฟ 252 หลอด 33,127.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตติ2ง 
จํากัด

33,127.20 บาท บรษิัท ท.ีจ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตติ2ง 
จํากัด

33,127.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180114 9/02/2018

Page 1 of 4



แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร
   ผูเ้สนอราคา และราคาที#

เสนอ
       ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา
       เหตผุลที#คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#

14 จา้งจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธง์าน
และเชญิบรษิัทร่วมออกบธู ในมหกรรม
รับสมัครงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
ประจําปี 2561, 
Science and Technology Job Fair

   1 รายการ 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทาเลน้ท ์(ไทยแลนด)์
 จํากัด

120,000.00 บาท บรษิัท ไอทาเลน้ท ์(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180115 9/02/2018

15 ซื2ออะไหลแ่อร์        1 รายการ 20,116.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะไหล ่แอร ์ศริวิรรณ  
จํากัด

20,116.00 บาท บรษิัท อะไหล ่แอร ์ศริวิรรณ จํากัด 20,116.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180118 12/02/2018

16 ซื2อสารเคมสีําหรับระบบทํานํ2าหลอ่เย็น
 อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 39,376.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

39,376.00 บาท บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

39,376.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180120 12/02/2018

17 เชา่เกา้อี2สําหรับบรกิารลกูคา้
วันที% 17-18 ก.พ 61

1,800 ตัว 21,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์กลํ%าอยูส่ขุ 21,000.00 บาท นาย อารมย ์กลํ%าอยูส่ขุ 21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180121 12/02/2018

18 เชา่เครื%องคอมพวิเตอร ์Notebook 20 
เครื%อง

12 เดอืน 207,000.00 207,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 207,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 207,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180122 12/02/2018

19 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัย
งานประชมุวชิาการประจําปี 2561
(NAC 2018) ที%จะจัดขึ2น
ระหวา่งวันที% 9-13 มนีาคม 2561 
ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

     1 รายการ 20,253.27    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอภัย มารนี
 แอชเซ็ท
โปรเท็คชั%น จํากัด

20,253.27 บรษิัท รักษาความปลอภัย 
มารนี แอชเซ็ท
โปรเท็คชั%น จํากัด

20,253.27 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180123 15/02/2018

20 จา้งพนักงานรักษาความสะอาด 
Extra งาน NAC 2018
ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

      1 รายการ 22,147.84    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั%น จํากัด 22,147.84 บาท บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชั%น จํากัด 22,147.84 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180124 19/02/2018

21 จัดซื2อสายฉีดชําระในหอ้งนํ2า
สําหรับอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

        100 ชดุ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 26,750.00 บาท บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 26,750.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 5041180125 20/02/2018

บรษิัท แมคเซลส ์อนิเตอร ์เทรด
 จํากัด

34,000.00 บาท

22 เชา่ Notebook สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้
(วันที% 26 ก.พ 2561 - 27 ก.พ 2561)

30 เครื%อง 19,260.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 19,260.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180126 20/02/2018

23 จา้งตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรเิวณ
พื2นที%ราชพัสด ุต.หนองขา้งคอก        
อ.เมอืง จ.ชลบรุี

1 รายการ 140,000.00 140,000.00    เฉพาะเจาะจง สนง.บรกิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ%งแวดลอ้ม 
ม.มหดิล

140,000.00 บาท สนง.บรกิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ%งแวดลอ้ม 
ม.มหดิล

140,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180127 21/02/2018

24 ซื2อเกา้อี2พนักพงิเตี2ย 
ของสํานักงานจัดการสทิธเิทคโนโลยี

          1 ตัว 3,263.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 3,210.00 บาท บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 3,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180128 22/02/2018

25 จา้งพมิห์นังสอืการจัดการผเีสื2อ
หนอนเจาะตน้สัก

  1,000 เลม่ 74,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 74,900.00 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 74,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180129 22/02/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร
   ผูเ้สนอราคา และราคาที#

เสนอ
       ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ

ราคา
       เหตผุลที#คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#

26 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั2ง 
สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้
ในวันที% 27-28 ก.พ.61
หอ้งฝึกอบรม-สัมมนา 
อาคาร สวทช.โยธี

15 เครื%อง 11,235.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 10,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 10,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180130 23/02/2018

27 จัดซื2อป้ายอะครลิคิตัวแอล A3 แนวตั2ง
 ของสํานักงานจัดการสทิธเิทคโนโลยี

        11 ป้าย 8,003.60    เฉพาะเจาะจง  อะครลิคิ ไทย โดย นางสาว
ประภาวณิี ประสพโชค

8,003.60 บาท  อะครลิคิ ไทย โดย นางสาว
ประภาวณิี ประสพโชค

8,003.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180131 23/02/2018

28 จา้งซอ่มเครื%องสแกนเนอร ์ITAP        1 รายการ 6,206.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ี
เซอรว์สิ

6,206.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ี
เซอรว์สิ

6,206.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180132 26/02/2018

29 จา้งเปลี%ยนพรอ้มตดิตั2ง Energy digital
 meter อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          2 ชดุ 43,870.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม

43,870.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม

43,870.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180133 27/02/2018

30 จา้งเปลี%ยนกระจก
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

1 รายการ 146,500.00 146,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็น. อลมูเินียม จํากัด 146,500.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็น. อลมูเินียม จํากัด 146,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180134 28/02/2018

31 จา้งจัดทําป้ายไวนลิ พรอ้มตดิตั2ง 
Food court อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

7 ชิ2น 34,347.00    เฉพาะเจาะจง  รา้นคัลเลอรร์ูม 34,347.00 บาท  รา้นคัลเลอรร์ูม 34,347.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180135 28/02/2018

32 ซื2อโตะ๊ 1 ตัว และเกา้อี2ทํางาน 1 ตัว 
ของงานสง่เสรมินวัตกรรมสูเ่ชงิพาณชิย์

      1 รายการ 13,326.85    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

13,326.85 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

13,326.85 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180136 28/02/2018

33 จา้งเหมาปรับปรุงท่อสง่นํ2าหลอ่เย็น 
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 197,950.00 197,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลโูอเชี%ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

197,950.00 บาท บรษิัท บลโูอเชี%ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

197,950.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180020 8/02/2018

34 จา้งจัดทําตน้ฉบับหนังสอื        1 รายการ 300,000.00 300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเพ่น ไดอะล็อก จํากัด 299,600.00 บาท บรษิัท โอเพ่น ไดอะล็อก จํากัด 299,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180021 5/02/2018

35 จา้งบํารุงรักษาเครื%องจ่ายกระแสไฟฟ้า
สํารองตอ่เนื%อง (UPS) ยี%หอ้ APC By 
Schneider Electric พรอ้มชดุ
แบตเตอรี% (แบบไมร่วมอะไหล)่ 
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

       12 เดอืน 256,800.00 256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ 
ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากัด

256,800.00 บาท บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ 
ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากัด

256,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180022 5/02/2018

36 จา้งดแูลเว็บไซต ์thailand Tec Show 7 เดอืน 37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 37,450.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180023 21/02/2018

37 จา้งพมิพซ์ํ2าหนังสอืประจําปี ITAP 12,000 เลม่ 299,386.00 299,386.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มสูสเ์ฮด จํากัด 299,386.00 บาท บรษิัท มสูสเ์ฮด จํากัด 299,386.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180024 27/02/2018

38 ซื2อกาแฟ ครมีเทยีม ช็อคโกแลต 
นํ2าตาล

5 รายการ 12,142.85    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 12,142.85 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 12,142.85 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5141180015 6/02/2018

39 จา้งยาแนวพื2นกระเบื2องหอ้งนํ2า
ชายและหญงิ ชั 2น 3-12  
อาคารเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

     1 รายการ 71,903.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิโก ้เดคโคเรท จํากัด 71,903.75 บาท บรษิัท ซกิโก ้เดคโคเรท จํากัด 71,903.75 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180016 20/02/2018
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40 จา้งจัดทําจดหมายขา่ว Smart 
Industry Newsletter ฉบับที% 1

     1,500 เลม่ 44,137.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิคอมเซ็นเตอร ์จํากัด 44,137.50 บาท บรษิัท วสิคอมเซ็นเตอร ์จํากัด 44,137.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180017 27/02/2018

41 เชา่ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
ของเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

       36 เดอืน 900,000.00 900,000.00 ประกาศเชญิชวน บรษิัท ทรู อนิเทอรเ์น็ต 
คอรป์อเรชั%น จํากัด

847,440.00 บาท บรษิัท ทรู อนิเทอรเ์น็ต 
คอรป์อเรชั%น จํากัด

847,440.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 5143180009 28/02/2018

บรษิัท ยไูนเต็ด อนิฟอรเ์มชั%น 
จํากัด

877,000.00 บาท

บรษิัท สามารถ อนิโฟเนต จํากัด 899,442.00 บาท

42 จา้งจัดทําสตกิเกอรต์ดิบนฟิวเจอร์
บอรด์ ขนาดA2 พรอ้มขาตั2ง

        10 ชดุ 4,280.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรเ์จมส์ 4,280.00 บาท  มสิเตอรเ์จมส์ 4,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180019 5/02/2018

43 จา้งจัดทําสื%อนทิรรศการคา่ย
วทิยาศาสตร์

       3 รายการ                11,125.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรเ์จมส์ 11,125.00 บาท  มสิเตอรเ์จมส์ 11,125.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180020 5/02/2018

44 จา้งจัดทําโลร่างวัลอะครลีคิ รุ่น RE1 
สใีส

          6 ชดุ 5,340.00    เฉพาะเจาะจง  เอ-ไพรม์ อวอรด์ 5,340.00 บาท  เอ-ไพรม์ อวอรด์ 5,340.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180021 5/02/2018

45 จา้งเหมาชา่งถ่ายภาพงานประชมุ
ประจําปี2561

     1 รายการ                  2,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชาฤทธิ{ สุม่เหม 2,500.00 บาท นาย ชาฤทธิ{ สุม่เหม 2,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180022 5/02/2018

46 จา้งออกแบบและจัดพมิพห์นังสอื
รายงานประจําปี 2561

      1300 เลม่ 188,500.00 188,500.00    เฉพาะเจาะจง รา้น Win Event Suply 188,500.00 บาท รา้น Win Event Suply 188,500.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180023 7/02/2018

บรษิัท พราวทู ครเีอชัน จํากัด 195,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เช็คคันด์ 201,500.00 บาท

47 จา้งเหมาจัดตกแตง่นทิรรศการงาน
ประชมุประจําปี 2561  สวทช.ภาคเหนือ

    3 รายการ               170,000.00                170,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกต เชยีงใหม ่จํากัด 158,878.50 บาท บรษิัท เกต เชยีงใหม ่จํากัด 158,878.50 บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180024 8/02/2018

บรษิัท พราวทู ครเีอชัน จํากัด 175,233.65 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เช็คคันด์ 185,600.00 บาท

48 จัดทําสตกิเกอรต์ดิฟิวเจอรบ์อรด์ 
ขนาดA2 พรอ้มขาตั2ง

         24 ชดุ                  6,000.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรเ์จมส์ 6,000.00 บาท  มสิเตอรเ์จมส์ 6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180025 8/02/2018

49 จา้งตดิตั2ง,รื2อถอนป้ายไวนลิ
งานประชมุประจําปี สวทช.ภาคเหนือ

     3 รายการ                  3,852.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั%น จํากัด    3,852.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั%น จํากัด    3,852.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180026 8/02/2018

50 ซื2อตูท้ํานํ2ารอ้น-เย็น ยี%หอ้ SHARP       1 รายการ                10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิชคลับ(ไทย) จํากัด 8,878.50 บาท บรษิัท ออฟฟิชคลับ(ไทย) จํากัด 8,878.50 บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180027 13/02/2018
บรษิัท เดน่ชัยเทค จํากัด 11,214.95 บาท

51 จา้งผลติถุงพลาสตกิบรรจุอาหารหมัก
พรอ้มสกรนี

  460 กโิลกรัม                49,498.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พลาสตกิปากชอ่ง จํากัด 46,260.00 บาท บรษิัท พลาสตกิปากชอ่ง จํากัด 46,260.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1241180028 27/02/2018

รา้น กรนีแพค ซเีอ็ม (GREEN) 47,980.00 บาท
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