
แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/

จดัจา้ง
     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และราคาที#
เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา
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1 จา้งพัฒนาเวบไซด ์EECI 1 รายการ               283,550.00               283,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 283,550.00 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 283,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041181301 28/09/2561

2 วัสดสุํานักงานจํานวน 9 
รายการเพื9อใชใ้นการอบรม
หลักสตูร "information "

9 รายการ                 42,814.98    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

42,814.98 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

42,814.98 บาท คณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180325 7/09/2561

3 วัสดสุํานักงาน 20 รายการ                  9,069.00    เฉพาะเจาะจง ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,069.00 บาท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,069.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180328 11/09/2561

4 จา้งจัดทําหนังสอื Thai 
Business Delegation to 
the 6 Forum on China - 
ASEAN Technology 
Transfer and Collaborative
 Innovation และสิ9งพมิพ์
สําหรับแตง่บทูนทิรรศการ
ภายในงาน Chi

2 รายการ                 26,001.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

26,001.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

26,001.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180329 7/09/2561

5 จา้งตรวจวัดคณุภาพอากาศ
อาคาร Incubator wing 
และอาคารกลุม่นวัตกรรม 2
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย ปีงบประมาณ 2561

1 รายการ                 69,111.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติง̀ 
เซอรว์สิ จํากัด

69,111.30 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติง̀ 
เซอรว์สิ จํากัด

69,111.30 บาท คณุสมบัตแิละรายระ
เอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180330 6/09/2561

6 ซือ̀แบตเตอรี9ฝ่ายอาคาร
สถานที9

4 ลกู                  3,509.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรี9อเิลคทรอนคิส์

3,509.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรี9อเิลคทรอนคิส์

3,509.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180331 6/09/2561

7 จา้งพมิพแ์ผ่นพับเพื9อใชเ้ป็น
เครื9องมอืในการ
ประชาสัมพันธ ์EEC i เป็น 
ภาษาจนี

3000 ใบ                 51,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริน̀ท ์
จํากัด

51,360.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริน̀ท ์
จํากัด

51,360.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180332 7/09/2561

8 เชา่เครื9องคอมพวิเตอร์
โนต้บุก๊ สถาบันวทิยาการ 
สวทช.

1 รายการ                  9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี แพลนเนอร ์
จํากัด

9,630.00 บาท บรษิัท แอคทฟี แพลนเนอร ์
จํากัด

9,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180333 13/09/2561

9 เชา่เครื9องคอมพวิเตอร์
โนต้บุก๊ สถาบันวทิยาการ 
สวทช.

1 รายการ                 21,400.00    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุป๊ 21,400.00 บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 21,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180334 11/09/2561

10 จา้งตรวจเช็คระบบ Access 
Control INC2

1 รายการ                 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาโซยา่ จํากัด 16,050.00 บาท บรษิัท พาโซยา่ จํากัด 16,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180335 9/09/2561

11 จา้งถา่ยทําวดิทีัศน์ เรื9อง โอ ้
กะจู๋ แปลงผักนวัตกรรม เพื9อ
ประชาสัมพันธ์

1 รายการ                 50,825.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรรมะกํามอืเดยีว จํากัด 50,825.00 บาท บรษิัท ธรรมะกํามอืเดยีว จํากัด 50,825.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180336 11/09/2561

12 จา้งพมิพห์นังสอืทําเนียบรุน่ 
หลักสตูรการ พัฒนา
บคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบ
ขนสง่ทางราง

44 เลม่                 23,869.56    เฉพาะเจาะจง วาย.ซเีอช.มเีดยี 23,869.56 บาท วาย.ซเีอช.มเีดยี 23,869.56 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180337 12/09/2561

13 เชา่เกา้อีส̀ําหรับใหบ้รกิาร
ลกูคา้

1,500 ตัว                  8,700.00    เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์กลํ9าอยูส่ขุ 8,700.00 บาท นาย อารมย ์กลํ9าอยูส่ขุ 8,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180339 11/09/2561

14 ซือ̀บัตรประจําตัวพนักงานผู ้
เชา่ ชนดิบัตร Mifare Card

1000 ใบ                 85,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาโซยา่ จํากัด 85,600.00 บาท บรษิัท พาโซยา่ จํากัด 85,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180341 11/09/2561

15 จา้งหลักสตูรและฝึกอบรม 
การสรา้ง Infographic  
อยา่งมอือาชพี NSA

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 มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180342 14/09/2561

16 จา้งออกแบบและพมิพ์
โบรชัวภาษาญี9ปุ่ น 
ศนูยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ 
สวทช.

1000 ชดุ               142,310.00               142,310.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีสโคป สตดูโิอ จํากัด    142,310.00 บาท บรษิัท ซ ีสโคป สตดูโิอ จํากัด           142,310.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180343 14/09/2561

17 จา้งเปลี9ยนตูค้วบคมุระบบ
แจง้เหตเุพมิไหม ้

1 รายการ               290,933.00               290,933.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เเอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

   290,933.00 บาท บรษิัท เเอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

          290,933.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180344 14/09/2561

18 จา้งถา่ยทําวดิทีัศน์เรื9องสรา้ง
บา้นจากทอ่ โครงการของ 
ITAP

1 รายการ                 34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรรมะกํามอืเดยีว จํากัด 34,240.00 บาท บรษิัท ธรรมะกํามอืเดยีว จํากัด 34,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180345 16/09/2561

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนกนัยายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี
ระหวา่งวนัที# 1-30 กนัยายน 2561
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19 ซือ̀เครื9องตัดสติmกเกอร์
อัตโนมัติ

1 รายการ                 31,993.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมส รพีับบลคิ จํากัด 31,993.00 บาท บรษิัท แมส รพีับบลคิ จํากัด 31,993.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180347 17/09/2561

20 ซือ̀วัสดอุปุกรณ์ดา้นความ
ปลอดภัย อาคารกลุม่
นวัตกรรม ๒

13 รายการ               100,173.40               100,173.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 100,173.40 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 100,173.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180353 26/09/2561

21 จา้งอปุกรณ์ซอ่มแซมเครื9อง
ทํานํ̀าเย็น chiller

1 รายการ               268,035.00               268,035.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั9น
 จํากัด

268,035.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั9น
 จํากัด

268,035.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180355 28/09/2561

22 จา้งทําหนังสอื NSTDA 
Services

3000 เลม่ 166,920.00 166,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคอะวชิ จํากัด 166,920.00 บาท บรษิัท เมคอะวชิ จํากัด 166,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180356 28/09/2561

23 จา้ซอ่มแซมสปีระตหูลดุลอก
ชัน̀ 6 อาคาร INC2B

1 รายการ 304,094.00 304,094.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซท ซสิเท็ม แอด
วานซ ์เทคโนโลย ีจํากัด

304,094.00 บาท บรษิัท แซท ซสิเท็ม แอด
วานซ ์เทคโนโลย ีจํากัด

304,094.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180357 28/09/2561

24 ซือ̀อปุกรณ์ไฟฉุกเฉนิและ
แบตเตอรี9 INC2

4 รายการ               495,731.00               495,731.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซท ซสิเท็ม แอด
วานซ ์เทคโนโลย ีจํากัด

495,731.00 บาท บรษิัท แซท ซสิเท็ม แอด
วานซ ์เทคโนโลย ีจํากัด

495,731.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180358 28/09/2561

25 จา้งเช็คเครื9องกําเนดิไฟฟ้า
,เปลี9ยนนํ̀ามันINC2

1 รายการ               181,209.85               181,209.85    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจเอชเอ็ม พาวเวอร ์
จํากัด

181,209.85 บาท บรษิัทเจเอชเอ็ม พาวเวอร ์
จํากัด

181,209.85 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180359 28/09/2561

26 จา้งตดิตัง̀และแกไ้ขระบบ
ระบายอากาศ Module 5

1 รายการ 243,960.00 243,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มเอ็มอเีซอรว์สิซิ9ง 
จํากัด

243,960.00 บาท บรษิัท เอ็มเอ็มอเีซอรว์สิซิ9ง 
จํากัด

243,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180360 28/09/2561

27 จา้งซอ่มฝ้าเพดานยา้ยโคม
ไฟ INC2-D

1 รายการ 146,044.59 146,044.59    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอส.ท ี
ดไีซน์

146,044.59 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอส.ท ี
ดไีซน์

146,044.59 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180361 28/09/2561

28 ซือ̀นํ̀ามันเชือ̀เพลงิดเีซล 9000 ลติร               275,000.00               275,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 267,521.40 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 267,521.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180362 28/09/2561

29 ซือ̀เครื9องปรับอากาศและซือ̀
อปุกรณ์เครื9องปรับอากาศ 
Garden,Incubator  INC1

1 รายการ               314,751.20               314,751.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย ซี
บเีอ็ม แฟซลิติีส̀ ์แมนเนจเมน้ท์
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

   314,751.20 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย ซี
บเีอ็ม แฟซลิติีส̀ ์แมนเนจเมน้ท์
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

          314,751.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180366 29/09/2561

30 จา้งเหมาบรกิารจัดอบรมของ
ศนูยบ์ม่เพาะธรุกจิและ
พัฒนานักลงทนุ

1 รายการ  AUD 63,960.00    เฉพาะเจาะจง  CREEDA Projects Pty Ltd 63,960.00 AUD  CREEDA Projects Pty Ltd 63,960.00 AUD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5042180007 12/09/2561

31 จา้งบรหิารงานและจัดสรา้ง
งานนทิรรศการ สวทช.ในงาน
 Digital  Thailand Big 
Bang 2018

1 รายการ 1,144,900.00 1,144,900.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,144,900.00 บาท บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,144,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180051 17/09/2561

32 จา้งเหมาบรกิารจัดอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิารหลักสตูร “โมเดล
การเปลี9ยนแปลง
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยไปสูก่าร
เป็นผูป้ระกอบการฐาน
นวัตกรรม”

1 รายการ   GBP 65800    เฉพาะเจาะจง Enterprise Lab Ltd. 65,800.00 GBP Enterprise Lab Ltd. 65,800.00 GBP มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180053 27/09/2561

33 จา้งเหมาพนักงานขับ
รถไฟฟ้า 12 เดอืน

12 งวด               256,800.00               256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทสามพ ีโปรเฟซชันนัล 
จํากัด

256,800.00 บาท บรษิัทสามพ ีโปรเฟซชันนัล 
จํากัด

256,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180054 28/09/2561

34 ซือ̀นํ̀าดื9มแบบถัง จํานวน 
2220 ถัง

12 งวด                 77,699.33    เฉพาะเจาะจง เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 77,699.33 บาท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 77,699.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180055 28/09/2561

35 ซือ̀นํ̀าดื9มขวดแกว้  จํานวน 
1,296 ลัง

12 งวด                 71,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์
จํากัด

71,280.00 บาท บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์
จํากัด

71,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180056 28/09/2561

36 จา้งเหมาบรกิารดแูลเว็บไซด์
 และตอ่อายโุดเมนเนม
thailandtechshow.com

12 งวด                 77,628.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 6,550.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 6,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180058 28/09/2561

37 จา้งที9ปรกึษาประเมนิ
โครงการวจิัยและพัฒนา
ระยะที9 15

12 งวด               940,000.00               940,000.00 จา้งที9ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

มลูนธิ ิบัณฑติยสภา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย

940,000.00 บาท มลูนธิ ิบัณฑติยสภา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย

940,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180059 28/09/2561

45 ซือ̀ Card Holder สําหรับ
ลกูคา้ผูเ้ชา่พืน̀ที9

100 ใบ                 10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชั9นแนล จํากัด

10,700.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชั9นแนล จํากัด

10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180042 13/09/2561

46 จา้งถา่ยภาพนิ9ง วดีโีอพรอ้ม
ตัดตอ่พธิมีอบโลเ่กยีรตคิณุ 
วันที9 10 ตลุาคม 2561

1 รายการ                 15,000.00    เฉพาะเจาะจง  เดอะซันวดีโีอโปรดักชั9น 15,000.00 บาท  เดอะซันวดีโีอโปรดักชั9น 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180045 25/09/2561
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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#

47 จา้งออกแบบ จัดทํา
อารต์เวริค์ และจัดพมิพ ์
Smart Industry Newsletter
ฉบับท ี2 จํานวน 1500 เลม่
อารต์เวริค์ และจัดพมิพ์

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

5141180046 26/09/2561

48 จา้งออกแบบ จัดทํา
อารต์เวริค์ และจัดพมิพ ์
Newsletter Software Park

1500 ฉบับ                 51,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี ไลฟ์ พริน̀ติง̀ เฮา้ส์
 จํากัด

51,360.00 บาท บรษิัท กรนี ไลฟ์ พริน̀ติง̀ เฮา้ส์
 จํากัด

51,360.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180047 27/09/2561

49 จา้งทําป้ายรางวัลโครงการ 
DISA B4

3 รายการ                  4,831.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลท ์ครเีอชั9น แอน 4,831.05 บาท บรษิัท เวลท ์ครเีอชั9น แอนด ์
เทรดดิง̀ จํากัด

4,831.05 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180048 27/09/2561

50 ซือ̀เครื9องพมิพบ์ัตรพนักงาน
ลกูคา้ผูเ้ชา่

1 เครื9อง                 53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั9นแนล ไฮเทค
 ซัพพลาย จํากัด

53,500.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั9นแนล ไฮเทค
 ซัพพลาย จํากัด

53,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180049 28/09/2561

51 จา้งทํา Standy ป้าย
ประชาสัมพันธ์

1 รายการ                  7,169.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดวาย.ซเีอช.
มเีดยี

7,169.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัดวาย.ซเีอช.
มเีดยี

7,169.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180050 29/09/2561

52 ซือ̀วัสดสุํานักงานและวัสดุ
สิน̀เปลอืง

9 รายการ                 29,992.10    เฉพาะเจาะจง รา้น ส.สงวนพานชิ โดยนาย
สมศักดิ| กลุประดษิฐ์

29,992.10 บาท รา้น ส.สงวนพานชิ โดยนาย
สมศักดิ| กลุประดษิฐ์

29,992.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180051 29/09/2561

54 จา้งเหมาบํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
เครอืขา่ยของ SWP

4 งวด               107,000.00               107,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ็ม เอฟ อ ีซ ีจํากัด 
(มหาชน)

107,000.00 บาท บรษิัทเอ็ม เอฟ อ ีซ ีจํากัด 
(มหาชน)

107,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5143180014 12/09/2561

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

1,014,610.38 บาท

บรษิัท สยามสตลีอนิเตอรช์ั9น
แนล จํากัด

1,288,250.00 บาท

บรษิัท เค.พ.ีท ีคลอรี9 จํากัด 1,440,000.00 บาท
56 ซือ̀หมกึสําหรับเครื9องพมิพ์

Canon,HPLaserJ
5 กลอ่ง                 12,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ แอนด ์เอ นีโอ

เทคโนโลย ีจํากัด
12,150.00 บาท บรษิัทเอ แอนด ์เอ นีโอ

เทคโนโลย ีจํากัด
12,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180051 4/09/2561

บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั9น 
จํากัด

5,000.00 บาท

บรษิัท ดนตรสีสีัน จํากัด 5,500.00 บาท
58 ซือ̀หมกึสําหรับเครื9องพมิพ์

Canon,HPLaserJ
6 กลอ่ง                 15,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ แอนด ์เอ นีโอ

เทคโนโลย ีจํากัด
15,450.00 บาท บรษิัทเอ แอนด ์เอ นีโอ

เทคโนโลย ีจํากัด
15,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180053 19/09/2561

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด

1,014,610.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ9าสดุ

5143180015 23/09/256155 ซือ̀โตะ๊และเกา้อี ̀หอ้งประชมุ
 อบรมและสัมมนา

1 รายการ            1,944,696.00            1,944,696.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

57 จา้งขนของสํานักงาน 
สวทช.ภาคเหนือ

1 รายการ                  5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั9น 
จํากัด

5,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ9าสดุ

1241180052 12/09/2561
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