
ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP CB 543A จ าวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 66,040.40 PO6301/0001  
ลว. 03 ม.ค. 2563

2 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ LOGITECH CORDLESS PRESEN R800 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 3,199.30 PO6301/0002  
ลว. 03 ม.ค. 2563

3 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือป้ายช่ือสองหน้า 3.5น้ิว (38*9ซม) จ านวน 40 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 7,618.40 PO6301/0005  
ลว. 07 ม.ค. 2563

4 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Memory for Dell Optiplex 7440 All-in-one เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ม ซิสเท็ม จ ากัด 4,815.00 PO6301/0003  
ลว. 07 ม.ค. 2563

5 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 12,665.38 PO6301/0004  
ลว. 07 ม.ค. 2563

6 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ 
7200 แผ่น 2ช้ัน, กระดาษเช็ดปาก COCKTAIL 1ช้ัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล 
กรุ๊ป จ ากัด

17,820.85 PO6301/0006  
ลว. 08 ม.ค. 2563

7 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 30,974.34 PO6301/0012  
ลว. 08 ม.ค. 2563

8 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือซองจดหมายเบอร์ 9 สีขาว จ านวน 3 รายการ พิมพ์ 1 สี เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

17,013.00 PO6301/0010  
ลว. 09 ม.ค. 2563

9 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือตรายางหมึกในตัว ข้อความตามก าหนด จ านวน 12 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม แอนด์ 
ออฟฟิศซัพพลาย จ ากัด

21,854.75 PO6301/0007  
ลว. 09 ม.ค. 2563

10 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP 975X จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 89,666.00 PO6301/0008  
ลว. 09 ม.ค. 2563

11 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Micro pack Laser Pointer Wireless Wireless 
WPM08AIR

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 2,985.30 PO6301/0009  
ลว. 10 ม.ค. 2563

12 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP LaserJet Pro 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2,996.00 PO6301/0021  
ลว. 15 ม.ค. 2563

13 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ย่ีห้อ Dell Inspiron 5490 พร้อม Win
 Pro 10 64Bit Eng Intl 1 pk DSP OEM DVD จ านวน 2 ชุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ม ซิสเท็ม จ ากัด 64,662.24 PO6301/0011  
ลว. 15 ม.ค. 2563

14 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือซองเอกสารน้ าตาลKi 9"x12 3/4" ไม่ขยายข้าง พิมพ์ 1 สี 
จ านวน 12 กล่อง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

17,976.00 PO6301/0015  
ลว. 16 ม.ค. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

15 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือซองเอกสารน้ าตาลKi 9"x12 3/4" ขยายข้าง  พิมพ์ 1 สี 
จ านวน 12 กล่อง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

15,729.00 PO6301/0016  
ลว. 16 ม.ค. 2563

16 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP 933XL จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

6,454.24 PO6301/0020  
ลว. 16 ม.ค. 2563

17 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือแฟ้มกระดาษสันพับ A4 ล้ินเหล็กและล้ินพลาสติก ใบโพธ์ิ 
403 และฝาครอบไมโครเวฟ รุ่น MC-5304

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 1,564.34 PO6301/0013  
ลว. 17 ม.ค. 2563

18 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือซองจดหมายหน้าต่าง No.9 สีขาวพิมพ์ 1 สี จ านวน 20 
กล่อง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

25,680.00 PO6301/0014  
ลว. 17 ม.ค. 2563

19 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK  A4  80g จ านวน 575 
รีม

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไทย จ ากัด

54,757.25 PO6301/0017  
ลว. 17 ม.ค. 2563

20 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP LJ 3015 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

3,531.00 PO6301/0022  
ลว. 18 ม.ค. 2563

21 โครงการจ้างท่ีปรึกษา จ้างท่ีปรึกษาส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

เฉพาะเจาะจง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
ชัชนาถ เทพธรานนท์

960,300.00 TRF/OF/07/2563
 ลว. 20 ม.ค. 

2563
22 โครงการจ้างผู้ด าเนินการจัดการอบรม

ส่งเสริมและพัฒนาตามสรรถนะหลัก 
(หมวด R, I) ส าหรับพนักงาน และ
โครงการจ้างผู้ด าเนินการจัดการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาตามสรรถนะตามสาย
งาน

จ้างจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะหลัก (หมวด R,I)
และอบรมส่งเสริมพัฒนาตามสมรรถนะตามสายงาน (Functional
 Competencies)

เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว เจ็น คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

770,400.00 TRF/OF/06/2563
 ลว. 21 ม.ค. 

2563

23 โครงการจัดซ้ือ (ต่อสัญญา) ระบบ SMTP
 เพ่ือส่ง email จ านวนมากและโครงการ
เช่าบริการ (ต่อสัญญา) พ้ืนท่ีส าหรับ 
cloud TRF DNS

จัดซ้ือบริการ INET-MS Cloud และ  Mail Relay เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน)

55,212.00 PO6301/0018  
ลว. 21 ม.ค. 2563

24 โครงการจ้างออกแบบและจ าท าสมุด
บันทึก (ไดอาร่ี) สกสว.ปี 2563

จัดจ้างท าสมุดบันทึก สกสว. (ไดอาร่ี) ประจ าปี 2563 พร้อมซอง   
รายละเอียดการด าเนินงานเป็นไปตามใบเสนอราคาท่ีแนบ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโน พับลิชช่ิง แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง จ ากัด

385,200.00 PO6301/0025  
ลว. 23 ม.ค. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

25 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือไมโครเวฟ SAMSUNG MS 28H512BK 28 ลิตร เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 4,911.30 PO6301/0026  
ลว. 23 ม.ค. 2563

26 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายใน
ส านักงาน

จ้างเหมาก้ันห้อง ช้ัน 22 ผนังยิปซ่ัมฉาบเรียบทาสี พร้อมติดต้ัง
ประตูกระจกบานเล่ือนและไฟแสงสว่าง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ อินทัช จ ากัด 40,125.00 PO6301/0019  
ลว. 23 ม.ค. 2563

27 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร TN514M เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิส
สิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

9,309.00 PO6301/0023  
ลว. 24 ม.ค. 2563

28 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น คร้ังท่ี 3
  
รายละเอียดการด าเนินงานเป็นไปตามใบเสนอราคาท่ีแนบ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโน พับลิชช่ิง แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง จ ากัด

162,747.00 PO6301/0030  
ลว. 28 ม.ค. 2563

29 โครงการจ้างจัดท าของท่ีระลึก/ใช้ใน
กิจกรรมและโอกาสพิเศษ

จ้างท าถุงผ้าสปันบอนด์ แบบมีฐาน และถุงผ้าสปันบอนด์ แบบมี
ฐาน จ านวนรวม 1,000 ใบ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรชัยวิรัช จ ากัด 78,645.00 PO6301/0024  
ลว. 28 ม.ค. 2563

30 โครงการจ้างจัดท าของท่ีระลึก/ใช้ใน
กิจกรรมและโอกาสพิเศษ

จ้างพิมพ์สมุดโน้ต สกสว. จ านวน 1,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโน พับลิชช่ิง แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง จ ากัด

56,710.00 PO6301/0029  
ลว. 30 ม.ค. 2563

31 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ HP M153/M176/M177 จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

8,067.80 PO6301/0027  
ลว. 30 ม.ค. 2563

32 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าท่ี พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล 
ไฮเทค ซัพพลาย จ ากัด

114,864.50 PO6301/0028  
ลว. 30 ม.ค. 2563

33 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 10,905.44 PO6302/0001  
ลว. 03 ก.พ. 2563

34 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จ านวน 4 ขวด เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 385.20 PO6302/0002  
ลว. 03 ก.พ. 2563

35 โครงการจัดซ้ือ/เช่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
PC หรือ  Notebook จ านวน 50 เคร่ือง

เช่าคอมพิวเตอร์จ านวน 8 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท
 จ ากัด

264,373.23 TRF/OF/08/2563
 ลว. 3 ก.พ. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

36 โครงการจ้างจัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์องค์กรงาน "มหกรรม
หนังสือระดับชาติ"

จ้างออกแบบและตกแต่งบูธนิทรรศการ สกสว. ภายในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ คร้ังท่ี 18
 ระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ณ ฮอลล์ 5-8 อิม
แพ็ค เมืองทองธานี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จ ากัด 249,845.00 PO6302/0003  
ลว. 04 ก.พ. 2563

37 จ้างด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางและวิธีการก าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์สู่ความส าเร็จอย่างย่ังยืน ด้วย Objectives 
and Key Results (OKRs)"

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์มายด์ 
แมเนจเม้นท์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

60,000.00 PO6302/0004  
ลว. 05 ก.พ. 2563

38 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ HDD External WD MY Passport 5 TB USD 3.0 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 8,324.60 PO6302/0005  
ลว. 11 ก.พ. 2563

39 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 38,213.98 PO6302/0007  
ลว. 11 ก.พ. 2563

40 โครงการจ้างผู้ด าเนินการจัดการประชุม
และจัดแสดงผลงานนิทรรศการเวที
วิชาการ "Transforming University for
 the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี"

จ้างด าเนินการจัดการประชุมและจัดแสดงผลงานนิทรรศการเวที
วิชาการ "Transforming University for the Future : บทบาท
ใหม่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี"

คัดเลือก บริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิ
เคช่ัน จ ากัด

1,385,650.00 PO6302/0016  
ลว. 11 ก.พ. 2563

41 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ 
7200 แผ่น 2ช้ัน, กระดาษเช็ดปาก COCKTAIL 1ช้ัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล 
กรุ๊ป จ ากัด

17,820.85 PO6302/0006  
ลว. 12 ก.พ. 2563

42 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างจัดพิมพ์ใบส าคัญจ่ายเงินสดย่อย, ใบยืมเงิน, ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 21,400.00 PO6302/0009  
ลว. 12 ก.พ. 2563

43 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย จ านวน 30 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

13,642.50 PO6302/0008  
ลว. 13 ก.พ. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

44 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดานฟลิปชาร์ท ฟูจิ ขนาด80x100cm เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.เอ็น.
 มาร์เก็ตต้ิง

6,741.00 PO6302/0011  
ลว. 18 ก.พ. 2563

45 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือเคร่ืองเข้าเล่มเอกสารไฟฟ้า CREATUS รุ่น 2088B และ
เคร่ืองท าลายเอกสาร SECURIO B24(3.9)

เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรช่ัน 
จ ากัด

44,405.00 PO6302/0010  
ลว. 18 ก.พ. 2563

46 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์/เคร่ืองใช้ส านักงาน

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP LJ pro 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

3,745.00 PO6302/0012  
ลว. 20 ก.พ. 2563

47 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ืออินเด็กซ์พลาสติก A4 เทา 10 หยัก, กระดาษ F14 80 แกรม
 และแฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3" ตราช้าง 120

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด 14,967.16 PO6302/0013  
ลว. 21 ก.พ. 2563

48 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 27,113.80 PO6302/0014  
ลว. 24 ก.พ. 2563

49 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือน้ าด่ืมสปริงเคิล 18*350 ซีซี จ านวน 300 แพ็ค เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จ ากัด
 ส านักงานใหญ่

17,655.00 PO6302/0015  
ลว. 25 ก.พ. 2563

50 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน/วัสดุ
ส้ินเปลือง

จัดซ้ือ notebook Dell Inspiron 5490 พร้อมWin Pro 10 EPP 
P2 32-bit/64-bit Eng Intl USB

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ม ซิสเท็ม จ ากัด 35,797.92 PO6302/0017  
ลว. 27 ก.พ. 2563

51 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ ย่ีห้อ ริโก้ จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

21,186.00 PO6302/0018  
ลว. 28 ก.พ. 2563

52 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือเสาไม้แขวนเส้ือชนิดไม้ จ านวน 2 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 2,354.00 PO6302/0019  
ลว. 28 ก.พ. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

53 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างพิมพ์นามบัตร จ านวน 200 ใบ เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด 749.00 PO6303/0001  
ลว. 02 มี.ค. 2563

54 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ FLASH DRIVE KINGSTON GT50/16GB จ านวน 30 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด 5,103.90 PO6303/0002  
ลว. 04 มี.ค. 2563

55 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดพิมพ์นามบัตร จ านวน 300 ใบ เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด           1,123.50 PO6303/0006 
ลว. 4 มี.ค. 2563

56 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         33,222.43 PO6303/0008 
ลว. 4 มี.ค. 2563

57 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายใน
ส านักงาน

จ้างเหมาก้ันผนังด้านล่างเป็นผนังยิบซ่ัมทึบด้านบนเป็นกระจก
อลูมิเนียมติดฟิล์มฝ้าคร่ึงแผ่น, งานติด Wallpaper ผนังทึบท้ังด้าน
ในและด้านนอก, ติดบัวพ้ืน และติดต้ังประตูกระจกบานเล่ือน
พร้อมอุปกรณ์ล๊อค

เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ อินทัช จ ากัด 72,225.00 PO6303/0003 
ลว. 5 มี.ค. 2563

58 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ HDD External WD my Passport 5TB USD 3.0 จ านวน
 5 ตัว

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         20,811.50 PO6303/0004 
ลว. 5 มี.ค. 2563

59 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ ย่ีห้อริโก้ จ านวน 12 ตลับ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

        31,779.00 PO6303/0005 
ลว. 5 มี.ค. 2563

60 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ิมเติม จ านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         12,660.24 PO6303/0009 
ลว. 5 มี.ค. 2563

61 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK  A4  80g จ านวน 650 
รีม

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไทย จ ากัด

        61,899.50 PO6303/0007 
ลว. 11 มี.ค. 2563

62 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ HDD Seagate-new-backup-plus-slim-2TB 2.5" 
จ านวน 15 ช้ิน

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         34,507.50 PO6303/0011 
ลว. 13 มี.ค. 2563

63 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ 
7200 แผ่น 2ช้ัน, กระดาษเช็ดปาก COCKTAIL 1ช้ัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล 
กรุ๊ป จ ากัด

        19,928.75 PO6303/0010 
ลว. 16 มี.ค. 2563

64 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ Notebook ย่ีห้อ Dell Latitude 3500 และ
WD SSD BLACK SN750 250GB M.2 2280 NVMe จ านวน 12 
ชุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ม ซิสเท็ม จ ากัด        377,367.60 PO6303/0015 
ลว. 18 มี.ค. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

65 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ WD HardDisk 2TB EXT 2.5" WDBC3C0020BSL จ านวน
 20 ช้ิน

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         49,006.00 PO6303/0012 
ลว. 1 มี.ค. 2563

66 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงานและงานครัว จ านวน 33 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         65,709.77 PO6303/0014 
ลว. 20 มี.ค. 2563

67 โครงการเช่าบริการ (ต่อสัญญา) พ้ืนท่ี
ส าหรับ cloud R2

จัดซ้ือบริการ INET-MS Cloud   INET Cloud 2 VM VM: C2 
Database Spec : vcPU=4 Core/ vRAM = 8 GB / vHDD = 
500 GB และ SQL 2016 : 2 Licenses

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน)

       359,520.00 PO6303/0013 
ลว. 20 มี.ค. 2563

68 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก cannon กับหมึก HP รวมจ านวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด           9,983.10 PO6303/0017 
ลว. 26 มี.ค. 2563

69 จัดซ้ือชุด VDO Conference จ านวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูช่ัน 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

       386,484.00 PO6303/0018 
ลว. 26 มี.ค. 2563

70 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Spray Alcohol ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 99.99% 3.2 ลิตร 
จ านวน 7 แกลลอน

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         11,122.65 PO6303/0016 
ลว. 27 มี.ค. 2563

71 จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศและกู้คืนข้อมูลจากการถูกไวรัส
คอมพิวเตอร์โจมตี

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอส.พี 
เน็ตเวิร์ค

       355,240.00 PO6303/0019 
ลว. 31 มี.ค. 2563

72 จัดซ้ือบริการเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล Microsoft Cloud 10TB ส าหรับ
จัดเก็บไฟล์และแชร์ไฟล์ระบบ Microsoft OneDrive บนระบบ 
Cloud และถ่ายโอนข้อมูล

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด        481,500.00 PO6303/0020 
ลว. 31 มี.ค. 2563

7,748,963.51


