
แบบ สขร.1

           ศนูยบ์รหิารจัดการเทคโนโลย ีสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
     (ระหวา่งวันที# 1 มนีาคม  2561 - 31  มนีาคม   2561)

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

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 จา้งจัดทําป้ายแบนเนอรส์ําหรับ
นทิรรศการงานมหกรรมรับสมัครงานดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจําปี 
2561

          1 งาน        36,808.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 12,840.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180137 14/03/2018

2 เชา่ Laser Projector พรอ้มตดิตั Fง
สําหรับหอ้ง Auditorium 
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

          1 ชดุ        32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

   32,100.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180138 2/03/2018

3 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม 
"Advance Inforgraphic Motion:
สรา้ง Infographic Motion ฉบับมอื
อาชพี" ระหวา่งวันที# 7-8 ม.ีค.61 และ
วันที# 14-15 ม.ีค.61

     1 หลักสตูร       160,500.00 160,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด   160,500.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 160,500.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180139 6/03/2018

4 จา้งทําป้ายสญัลักษณ์ อวท.ใหม่ 3 ป้าย        67,410.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.
ซเีอช.มเีดยี

67,410.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.
ซเีอช.มเีดยี

67,410.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180140 20/03/2018

5 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั Fง 
สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้หอ้งฝึกอบรม-
สมัมนา ในวันที# 13 มคี.61 
ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

     30 เครื#อง          9,630.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก ป.วัฒนาโอเอ      9,630.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก ป.วัฒนาโอเอ         9,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180141 8/03/2018

6 จัดซืFอโต๊ะสําหรับงานบรกิารกจิกรรม
จัดประชมุ สมัมนา อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

         30 ตัว       280,233.00 280,233.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซน็เจอร ์จํากัด 280,233.00 บาท บรษิัท เซน็เจอร ์จํากัด 280,233.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180142 8/03/2018

7 จา้งจัดทํางานกันซมึ Module 2A  
อาคารกลุม่นวัตกรรม  2

       1 รายการ        98,975.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอส.ท ี
ดไีซน์

98,975.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอส.ท ี
ดไีซน์

98,975.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180143 12/03/2018

8 จา้งจัดทําแผน่พับสําหรับประชาสมัพันธ์
 EECi

     1,000 แผน่        37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริFนท ์
จํากัด

37,450.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริFนท ์
จํากัด

37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180144 12/03/2018

9 เชา่เครื#องคอมพวิเตอรN์otebook พรอ้ม
จอมอนเิตอร ์สําหรับหลักสตูรฝึกอบรม
เชงิปฏบิัตกิารการจัดทําสถาปัตยกรรม
ระบบขององคก์ร 
รุ่นที# 3 ในวันที# 27-29 ม.ีค. 61

          4 ชดุ        12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด    12,840.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด       12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180145 14/03/2018

10 เชา่เครื#องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิาร
หลักสตูรการสรา้ง Infographic 
อยา่งมอือาชพี รุ่นที# 18 
ในวันที# 22 ม.ีค. 61

         50 ชดุ        21,400.00    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป 21,400.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 21,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180146 13/03/2018

11 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั Fง
สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้งาน
วันที# 22-23 ม.ีค.61

17 เครื#อง        12,733.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

   12,733.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

      12,733.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180147 13/03/2018

12 จา้งจัดพมิพห์นังสอืหลักสตูร 
Basic/Advanced Engineering
for Automotive Course

       420 เลม่        58,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

   58,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

58,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180148 13/03/2018

13 จา้งพมิพห์นังสอืผลงานวจิัยดา้นสขุภาพ
การแพทย์

     1,000 เลม่        58,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 55,000.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180149 14/03/2018
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แบบ สขร.1

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

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

14 จา้งจัดพมิพห์นังสอืหลักสตูร
ฝึกอบรมการสรา้ง infographic 
อยา่งมอือาชพี

        80 เลม่        33,812.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั#น 
จํากัด

   33,812.00 บาท บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั#น 
จํากัด

      33,812.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180150 14/03/2018

15 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม
การสรา้ง Infographic 
อยา่งมอือาชพี รุ่นที# 18

          1 รายการ       117,700.00 117,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 117,700.00 บาท ราคาตํ#าสดุ 5041180151 15/03/2018

หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์ 147,660.00 บาท

16 จา้งออกแบบและจัดทําบธูนทิรรศการ
ประชาสมัพันธเ์ขตนวัตกรรม
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก
(EECi) ในงาน Thailand Taking off to
 New Heights

          1 รายการ       227,910.00 227,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 227,910.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 227,910.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180152 16/03/2018

17 จา้งพมิพใ์บประกาศนยีบัตร 
และแฟ้มใสป่ระกาศนยีบัตร

 5,000 แผน่        69,550.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

69,550.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

69,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180153 20/03/2018

18 จา้งแปลเนืFอหาในเว็บไซตข์องอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
จากภาษาไทยเป็นภาษาจนี

1 รายการ        20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กมล  กฤปานันท์ 20,000.00 บาท นาย กมล  กฤปานันท์ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180154 21/03/2018

19 จา้งเหมาจัดทําเวทโีครงสรา้งเหล็กพืFน
ไมอ้ัด,ปพูรม ของอาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          6 ชดุ        22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลโูอเชี#ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

22,470.00 บาท บรษิัท บลโูอเชี#ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากัด

22,470.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180155 21/03/2018

20 จา้งพมิพแ์ผน่พับประชาสมัพันธ์
หลักสตูรของสถาบันวทิยาการ สวทช.

     6,000 แผน่        48,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั#น 
จํากัด

48,150.00 บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั#น 
จํากัด

48,150.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180156 29/03/2018

21 จา้งเหมาบรกิารจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
หลักสตูร “การคดิเชงิออกแบบสําหรับ
นักบรหิารเทคโนโลย”ี (Design 
Thinking for Technology 
Management) วันที# 30 มนีาคม 2561

1 รายการ       117,700.00 117,700.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

110,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

110,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180157 28/03/2018

22 จัดซืFอแบตเตอรี# ยี#หอ้ Sony รุ่น 
NP-FW50 สําหรับกลอ้งถา่ยรูปดจิติอล
ยี#หอ้ Sony รุ่น NEX-C3K/Pดจิติอล
ยี#หอ้ Sony รุ่น NEX-C3K/P

         1 กอ้น          2,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นฤมติ เทรดดิFง จํากัด 2,290.00 บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิFง จํากัด 2,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180158 29/03/2018

23 จา้งเปลี#ยนอปุกรณ์ Timer Relay ระบบ 
Automatic Transfer Switch(ATS) 
ของตูค้วบคมุไฟฟ้าอาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
Switch(ATS) ของตูค้วบคมุไฟฟ้า
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

          1 รายการ          4,494.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

     4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

        4,494.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180159 29/03/2018

24 เชา่เครื#องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิาร
หลักสตูรสรา้งการนําเสนอ ดว้ย 
Video infographic เพิ#ม Skill 
การสื#อสารสําหรับมอืใหม ่
ระหวา่งวันที# 3-5 เม.ย. 61 
ณ โรงแรมปทมุวันปริFนเซส

     30 เครื#อง        32,100.00    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป    32,100.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป       32,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180160 29/03/2018

25 จา้งถา่ยเอกสารตารางอบรม
โปรแกรมหลักสตูร Information 
Technology and Management 
Training : ITM

      3,000 ชดุ          7,704.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

     7,704.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ

        7,704.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180161 29/03/2018
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แบบ สขร.1

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

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

26 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั Fงสําหรับ
ใหบ้รกิารลกูคา้ในวันที# 4 เม.ย. 61

      8 เครื#อง          2,568.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

2,568.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180162 30/03/2018

27 เชา่เครื#องคอมพวิเตอร ์Notebook 
ใชส้ําหรับการคัดเลอืกผูป้ระกอบการใน
โครงการ Research Gap Fund-TED 
Fund 
ในวันที# 5 เมย. 61

     12 เครื#อง          5,906.40    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป      5,906.40 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป         5,906.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180163 2/04/2018

28 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม
สรา้งการนําเสนอดว้ย Video 
infographic เพิ#ม Skill การสื#อสาร
สําหรับมอืใหมi่nfographic
เพิ#ม Skill การสื#อสารสําหรับมอืใหม่

     1 รายการ       160,500.00 160,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 160,500.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 160,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180164 30/03/2018

29 จัดจา้งบรกิารเตอืนและชําระ
คา่ธรรมเนยีมรักษาสทิธ ิ
สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร
ตา่งประเทศ

1 รายการ        75,600.00    เฉพาะเจาะจง  CPA Global Limited 2,100.00 USD  CPA Global Limited 2,100.00 USD มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

160,500.00 28/03/2018

30 จา้ง PM ระบบแจง้เพลงิไหม ้
อาคารกลุม่นวัตกรรม 1 และอาคาร
Garden of InnovationGarden of 
Innovation

24 เดอืน       150,000.00 150,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

149,996.88 บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

149,996.88 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180025 13/03/2018

31 จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบไฟฟ้าแรงสงู-แรง
ตํ#า อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

24 เดอืน       128,400.00 128,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก วศินุ เพาเวอร์
 วศิวกรรม

128,400.00 หา้งหุน้สว่นจําก วศินุ เพาเวอร์
 วศิวกรรม

128,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180026 21/03/2018

32 เชา่เครื#องฉายภาพ LCD Projector 
สถาบันวทิยาการ สวทช.

         24 งวด        82,176.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 82,176.00 บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 82,176.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180027 29/03/2018

33 เชา่เครื#องฉายภาพ LCD Projector 
จํานวน 3 เครื#อง ของอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

         24 งวด       236,256.00 236,256.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร์
 ซสิเต็มส ์จํากัด

236,256.00 บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร์
 ซสิเต็มส ์จํากัด

236,256.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180028 29/03/2018

34 จา้งเหมาบํารุงรักษาเครื#องกําเนดิไฟฟ้า 
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

12 เดอืน        39,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอยรา อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

39,483.00 บรษิัท ไอยรา อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

39,483.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180029 30/03/2018

35 จัดซืFอกระดาษ A4         200 รมี        16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 15,943.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 15,943.00 บาท ราคาตํ#าสดุ 5141180018 19/03/2018

บรษิัท โรงงานอตุสาหกรรม 
จํากัด

16,050.00 บาท

36 เชา่เครื#องคอมพวิเตอรพ์กพา
(Notebook) จํานวน 2 เครื#อง

        7 เดอืน        44,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

44,940.00 บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

44,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5143180010 27/03/2018

37 จา้งบรกิารถา่ยเอกสาร 1 รายการ        11,200.00    เฉพาะเจาะจง รา้น แทนก็อปปีF เซน็เตอร์ 11,195.00 บาท รา้น แทนก็อปปีF เซน็เตอร์ 11,195.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180029 8/03/2018

38 จา้งจัดทําชดุหุน่ยนต ์GoGo Board          30 ชดุ        86,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลอจกิซเ์อด จํากัด    86,700.00 บาท บรษิัท ลอจกิซเ์อด จํากัด       86,700.00 บาท ราคาตํ#าสดุ 1241180030 15/03/2018

นางสาว สธุพีร  คํายวง 88,500.00 บาท

39 จา้งผลติหัวเชืFอจลุนิทรยีเ์ขม้ขน้ สวทช.
ภาคเหนอื

         30 ถัง        39,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วัฒนชยั สปัทน 39,000.00 บาท นาย วัฒนชยั สปัทน 39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180031 15/03/2018

40 จา้งผลติหัวเชืFอจลุนิทรยีช์นดิผง
ผสมเสร็จ  สวทช.ภาคเหนอื

    500 กก.        75,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อรณี ศรนีวล 75,000.00 บาท นางสาว อรณี ศรนีวล 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180032 16/03/2018

41 จา้งจัดพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี
2561  สวทช.ภาคเหนอื

       500 เลม่        81,500.00    เฉพาะเจาะจง รา้น Win Event Suply 76,500.00 บาท รา้น Win Event Suply 76,500.00 บาท ราคาตํ#าสดุ 1241180033 16/03/2018
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แบบ สขร.1

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

 ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

          เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

หา้งหุน้สว่นจํากัด เชค็คันด์ 81,500.00 บาท

42 ซืFอหมกึเครื#องพมิพ ์HP LaserJet และ 
Canon 331BK  สวทช.ภาคเหนอื

        4 กลอ่ง        10,314.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอ
เทคโนโลย ีจํากัด

9,626.18 บาท บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอ
เทคโนโลย ีจํากัด

9,626.18 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180034 19/03/2018

43 จา้งดําเนนิงานจัดกจิกรรมการอบรมจติ
อาสา "รวมใจลดหมอกควันร่วมกันผลติ
อาหารสตัวจ์ากเปลอืกขา้วโพดเลีFยงสตัว์
 :อาหารสตัวร์ักษ์โลก"

          1 งาน        18,404.00    เฉพาะเจาะจง รา้น Win Event Suply 17,200.00 รา้น Win Event Suply 17,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180035 22/03/2018
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