
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตุผลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1 จา้งจัดพมิพห์นังสอืขอ้กําหนดระบบบรหิาร
การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (๒๕๕๙)

500 เลม่ 47,240.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

47,240.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

47,240.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180188 03.05.2018

2 ซื7อเทปผา้ และเทปตดิพรม อาคารศนูย์
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

5 รายการ 5,831.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิทวทีรัพย์ มาร์เก็ตต ิ7ง
 จํากัด

5,831.50 บาท บรษิัท สนิทวทีรัพย์ 
มาร์เก็ตต ิ7ง จํากัด

5,831.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180189 18.05.2018

3 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด
เครื@องปรับอากาศของศนูย์ทดสอบ
ผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
ในพื7นที@ของอาคารกลุม่นวัตกรรม 2 
ชั 7น 1 ทาวเ์วอร์ ดี

20 ตัว 49,541.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท 99 ชัชวาลย์ จํากัด 49,541.00 บาท บรษิัท 99 ชัชวาลย์ จํากัด 49,541.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180190 03.05.2018

4 จา้งเปลี@ยนอะไหลอ่ปุกรณ์ Door Control 
Extension ของTower A ชั 7น 3  และ
ตรวจสอบและซอ่มอปุกรณ์ AMC 
Controller ของตู ้GATE Tower A 
ชั 7นลานจอดรถของระบบ Access Control  
ของ Tower A อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

2 รายการ 99,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาโซย่า จํากัด 99,510.00 บาท บรษิัท พาโซย่า จํากัด 99,510.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180191 03.05.2018

5 จา้งพัฒนาเพิ@มภาษาจนีในเว็บไซต์
อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

   1 รายการ 74,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 74,900.00 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 74,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180192 04.05.2018

6 จา้งแปลภาษาญี@ปุ่ น และภาษาอังกฤษ
ในการสื@อสารขอ้มลูแนะนํา
ศนูย์ทดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์(PTEC)
และศนูย์บรกิารวเิคราะหท์ดสอบ (NCTC)

        1 งาน 29,853.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นาธาน่า คอร์ปอเรชั@น 
จํากัด

29,853.00 บาท บรษิัท นาธาน่า คอร์ปอเรชั@น
 จํากัด

29,853.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180193 07.05.2018

7 ซื7อมเิตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า 
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

   36 เครื@อง 404,460.00 404,460.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชั@น มชีัวร์เมนท์
 โซลชูั@น จํากัด

404,460.00 บาท บรษิัท อนิทเิกรชั@น 
มชีัวร์เมนท ์โซลชูั@น จํากัด

404,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180198 07.05.2018

8 จา้งจัดทําเอกสารประชาสมัพันธ์หลักสตูร
สถาบันวทิยาการ

 1 รายการ 248,882.00 248,882.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

248,882.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

248,882.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180199 08.05.2018

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

ระหวา่งวนัท ี" 1-31 พฤษภาคม  2561

ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตุผลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

9 เชา่เกา้อี7พลาสตกิสาํหรับใหบ้รกิารลกูคา้
สาํหรับงานวันที@ 19-20 พค 61 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

 2,400 ตัว 13,800.00    เฉพาะเจาะจง นาย อารมย์ กลํ@าอยู่สขุ 13,800.00 บาท นาย อารมย์ กลํ@าอยู่สขุ 13,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180200 08.05.2018

10 เชา่เครื@องคอมพวิเตอร์Notebook 
พรอ้มจอมอนเิตอร์ สาํหรับหลักสตูร
ฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารการจัดทํา
สถาปัตยกรรมระบบขององคก์ร 
ในวันที@ 21-22 พ.ค. 61  
สถาบันวทิยาการจัดการ

      14 ชดุ 14,552.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,733.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,733.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180201 08.05.2018

11 เชา่ LCD Projector พรอ้มตดิตั 7ง
สาํหรับใหบ้รกิารลกูคา้
ในวันที@ 11 และ 13 พ.ค.61 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์ฯ

  2 รายการ 9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร์
 ซสิเต็มส ์จํากัด

9,630.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร์ ซสิเต็มส ์จํากัด

9,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180202 11.05.2018

12 ซื7อหมอ้ตม้นํ7าไฟฟ้า 3 รายการ 31,429.90    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ ทรีโอ 
โซลชูัน

31,429.90 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ ทรีโอ 
โซลชูัน

31,429.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180204 11.05.2018

13 จา้งแปลภาษาจนีในการสื@อสารขอ้มลู
แนะนําศนูย์ทดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิส(์PTEC) 
และศนูย์บรกิารวเิคราะหท์ดสอบ (NCTC)

   1 งาน 27,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย กมล  กฤปานันท์ 27,500.00 บาท นาย กมล  กฤปานันท์ 27,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180205 11.05.2018

14 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม 
"Advance Inforgraphic Motion:  
สรา้ง Infographic Motion ฉบับมอือาชพี" 
ระหวา่งวันที@ 16-17 พ.ค.61 
และวันที@ 23-24 พ.ค.61

1 หลักสตูร 214,000.00 214,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 214,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180206 11.05.2018

15 ซื7ออปุกรณ์เครื@องผสมเสยีง (Sound Mixer)
 อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

     1 เครื@อง 61,792.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด์
 จํากัด

61,792.50 บาท บรษิัท แอปโซลทู 
 เวลิดว์ายด ์จํากัด

61,792.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180207 15.05.2018

16 ซื7ออะไหลซ่อ่มแซมเครื@องทําลมเย็น 
Master Kool อาคารศนูย์ประชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์ประเทศไทย

      4 ชดุ 6,099.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสเตอร์คลู อนิเตอร์
เนชั@นแนล จํากัด

6,099.00 บาท บรษิัท มาสเตอร์คลู อนิเตอร์
เนชั@นแนล จํากัด

6,099.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180208 15.05.2018

17 ซื7ออปุกรณ์ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
พรอ้มตดิตั 7ง อาคารศนูย์ประชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์ประเทศไทย

  4 รายการ 56,303.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร์ เทค 
จํากัด

56,303.40 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร์ เทค 
จํากัด

56,303.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180209 16.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตุผลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

18 จา้งเปลี@ยนถา่ยนํ7ามัน กรอง และอื@นๆ 
เครื@องอัดลม (Air Compressor)
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

 1 งาน 39,707.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

39,707.70 บาท บรษิัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

39,707.70 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180210 16.05.2018

19 เชา่ Notebook วันที@ 21-24 พ.ค 61 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 รายการ 38,134.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

38,134.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ป.วัฒนาโอเอ

38,134.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180211 17.05.2018

20 จา้งปรับปรุงซอ่มแซมสถานที@เก็บนํ7ามัน
เชื7อเพลงิ อาคารกลุม่นวัตกรรม2

       1 งาน 23,540.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 20,100.00 บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 20,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180212 16.05.2018

21 จา้งแกไ้ขจดุรั@วซมึถังนํ7ามันใตด้นิอาคาร E 
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

    1 งาน 23,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮบรดิ อนิทเิกรชั@น 
จํากัด

23,540.00 บาท บรษิัท ไฮบรดิ อนิทเิกรชั@น 
จํากัด

23,540.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180213 18.05.2018

22 จา้งพมิพโ์ฆษณาในหนังสอื
Thailand BIOTECH Guide Directory 
2018 ของอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

 1 รายการ 53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรีนเวลิด ์พับลเิคชั@น 
จํากัด

53,500.00 บาท บรษิัท กรีนเวลิด ์พับลเิคชั@น
 จํากัด

53,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180214 21.05.2018

23 เชา่ Notebook จํานวน 21 เครื@อง 
วันที@ 24-25 พ.ค 61 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 รายการ 11,556.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอ
เอ

11,556.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ป.วัฒนาโอเอ

11,556.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180215 24.05.2018

24 ซื7อนํ7ามันเชื7อเพลงิ (ดเีซล)
และคา่ขนสง่  อาคารศนูย์ประชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์ประเทศไทย

    1 งวด 13,524.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 13,524.80 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 13,524.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180216 24.05.2018

25 จา้งเปลี@ยนผนังกระจกชํารุดแตกรา้ว 
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2  
จํานวน 2 แผน่

 1 รายการ 135,355 135,355.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็น. 
วษิณุ อลมูเินียม จํากัด

135,355 บาท บรษิัท เอส.เอ็น. 
วษิณุ อลมูเินียม จํากัด

135,355 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180217 25.05.2018

26 จา้งตรวจวัดคณุภาพนํ7าประปาทใีชภ้ายใน
อาคารที@เป็นพื7นที@เชา่เอกชน ของอาคาร 
Incubator wing อาคารกลุม่นวัตกรรม 1 
และ อาคารกลุม่นวัตกรรม2

 3 รายการ 7,383.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสท ์เทค จํากัด 7,383.00 บาท บรษิัท เทสท ์เทค จํากัด 7,383.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180218 25.05.2018

27 ซื7ออปุกรณ์สาํนักงาน 11 รายการ 3,533.95    เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธกิลุพลรักษ์

3,533.95 บาท รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธกิลุพลรักษ์

3,533.95 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180219 31.05.2018
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28 เชา่เครื@อง Laser Projector 
พรอ้มตดิตั 7งสาํหรับหอ้ง Auditorium  
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

  1 รายการ         17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟร์เอ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

     17,120.00 บาท บรษิัท โฟร์เอ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

     17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180220 31.05.2018

29 จัดซื7อหลอดดดูนํ7าชนดิงอได ้
ของฝ่ายบรหิารศนูย์ประชมุ
อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

  10 ลัง 11,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเรกา้ อนิโนเวชั@น จํากัด 11,770.00 บาท บรษิัท ยูเรกา้ อนิโนเวชั@น 
จํากัด

11,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041180221 31.05.2018

30 จา้งออกแบบและพัฒนาเว็บไซต"์
งาน Thailand Tech Show 2018 และงาน
 NSTDA Investor’Day 2018"ฝ่าย
การตลาดและสรา้งความร่วมมอืพันธมติร

    1 งวด       112,350.00     112,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด    112,350.00 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด    112,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180222 21.05.2018

31 จา้งเหมาบรกิารจัดอบรมหลักสตูร
“Intellectual Property strategy 
development"

1 รายการ 720,000.00 720,000.00    เฉพาะเจาะจง  Industrial Technology Res 20,000.00 USD  Industrial Technology 
Res

20,000.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5042180005 08.05.2018

32 จา้งเหมาบรกิารจัดอบรมหลักสตูร 
“Technology Transfer Theory to 
Practice”

1 รายการ 900,000.00 900,000.00    เฉพาะเจาะจง  OXENTIA Ltd. 20,000.00 GBP  OXENTIA Ltd. 20,000.00 GBP มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5042180006 24.05.2018

33 จา้งบํารุงรักษาเครื@องทํานํ7าแหง้
(Air Drer) ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

   8 งวด 1,712.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัทดอมนคิ ฮันเตอร์-อาร์
แอล จํากัด

1,712.01 บาท บรษิัทดอมนคิ ฮันเตอร์-อาร์
แอล จํากัด

1,712.01 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180036 25.05.2018

34 จา้งทํากจิกรรมเผยแพร่ผลงานและการ
สรา้งความตระหนักตอ่ ITAP 
ผา่นสื@อออนไลน์

    1 งาน 149,865.00 149,865.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว นํ7าตาล ธรรมสโรช 149,865.00 บาท นางสาว นํ7าตาล ธรรมสโรช 149,865.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180037 25.05.2018

35 บรกิารรักษาความปลอดภัย 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

 24 เดอืน 5,166,000.00 5,166,000.00 ประกาศ
เชญิชวน

บรษิัท รักษาความปลอดภัย 
มารีน แอซเซ็ท จํากัด

5,088,000.00 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารีน แอซเซ็ท จํากัด

5,088,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180038 30.05.2018

36 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั 7ง 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

2 เดอืน 237,540.00 237,540.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนา
โอเอ

237,540.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ป.วัฒนาโอเอ

237,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5043180039 31.05.2018

37 จา้งบํารุงรักษาและซอ่มแซมแกไ้ขะบบ
หอ้ง server เดอืนม.ิย.-ก.ย.61 
อาคารเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

4 เดอืน       128,400.00 128,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคทที ีโททอล จํากัด 128,400.00 บาท บรษิัท ดเีคทที ีโททอล 
จํากัด

128,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180040 31.05.2018
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38 บรกิารซักรีด ผา้สาํหรับจัดเลี7ยง 
อาคารศนูย์ประชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์ประเทศไทย

12 เดอืน       140,000.00 140,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์เปซ จํากัด 140,000.00 บาท บรษิัท เวลิดส์เปซ จํากัด 140,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180041 03.05.2018

39 จา้งจัดพมิพห์นังสอื Communic Asia 2018  500 เลม่ 26,482.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

26,482.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.
ซเีอช.มเีดยี

26,482.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180027 03.05.2018

40 จา้งซอ่มโต๊ะหอ้งประชมุชั 7น 4 
อาคารเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศ
ไทย

  16 ตัว 48,154.28    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟล็กซี@แพลน ดไีซน์ 
จํากัด

48,154.28 บาท บรษิัท เฟล็กซี@แพลน ดไีซน์
 จํากัด

48,154.28 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180028 03.05.2018

41 ซื7อโทรทัศน์ แอล อ ีด ีและขาตั 7งโทรทัศน์ 
จํานวน 2 ชดุ 
ณ อาคารเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

  2 ชดุ 141,240.00 141,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กู๊ด ดลี คอร์ปอเรชั@น 
จํากัด

141,240.00 บาท บรษิัท กู๊ด ดลี คอร์ปอเรชั@น
 จํากัด

141,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5141180029 25.05.2018

42 จา้งจัดทําเสื7อโปโล กจิกรรม Boot Camp   80 ตัว 20,000.00    เฉพาะเจาะจง นานา กรุ๊ป โดย 
นาง นพิภา ลาภพรไกร

20,000.00 บาท นานา กรุ๊ป โดย
นาง นพิภา ลาภพรไกร

20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180030 16.05.2018

43 จา้งพมิพส์ต ิ�กเกอร์พพีกีันนํ7า ขนาด A3  201 ชิ7น           7,035.00    เฉพาะเจาะจง  มสิเตอร์เจมส์ 7,035.00 บาท  มสิเตอร์เจมส์ 7,035.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180038 16.05.2018
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