
แบบ สขร.1

ลําด ับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจาง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      ว ิธ ีการ           ผ ูเสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผ ูที่ไดรับการค ัดเลือกและราคา           เหต ุผลที่ค ัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

1 จางถายทําวีดีทัศน           1 งาน 24,000.00     ตกลงราคา นาย ปยะ เพชรนิล 24,000.00 บาท นาย ปยะ เพชรนิล 24,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160002 42278

2 จางแผนพับหลักสูตรIOT        1000 ชีท 9,000.00     ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.ม ีเดีย 9,000.00 บาท หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.ม ีเดีย 9,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160005 42292

3 จางปริ้นX stand พรอมโครง          2 ชิ้น 2,600.00     ตกลงราคา บริษัท เมเจอร พริ๊นท จํากัด 2,600.00 บาท บริษัท เมเจอร พริ๊นท จํากัด 2,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160006 42292

4 จางติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ําประปา INC2           1 งาน 297,203.20 297,203.20     ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด โปรเคมเมค 277,760.00 บาท หางหุนสวนจํากัด โปรเคมเมค 277,760.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160007 42292

5 เชาเกาอี้พลาสติกจํานวน 1,500ตัว 1,500ตัว 8,900.00     ตกลงราคา นาย อารมย กล่ําอยูสุข 8,900.00 บาท นาย อารมย กล่ําอยูสุข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160008 42296

6 ซื้อชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบไรสาย           1 งาน 25,272.00     ตกลงราคา บริษัท เบเจอร บี.กริม(ประเทศไทย) จํากัด 25,272.00 บาท บริษัท เบเจอร บี.กริม(ประเทศไทย) จํากัด 25,272.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160009 42297

7 ซื้อภาชนะบรรจุของเสียอันตราย          700 ใบ 12,195.00     ตกลงราคา บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 12,195.00 บาท บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 12,195.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160010 42298

8 ซื้อถุงแดงบรรจุของเสียอันตราย         100 กก. 5,500.00     ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด พีซีที โปรดักส กรุป 5,500.00 บาท หางหุนสวนจํากัด พีซีที โปรดักส กรุป 5,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160011 42298

9 ซื้อตูเอกสาร ของฝายการตลาด 6 ตู 28,890.00     ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 25,794.38 บาท บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 25,794.38 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160012 42298

10 ซื้อเครื่องโทรสารของศูนยประชุมอุทยานฯ       1 เครื่อง 9,000.01     ตกลงราคา บริษัท ดีเอสเอส อินเตอรกรุป จํากัด 7,093.46 บาท บริษัท ดีเอสเอส อินเตอรกรุป จํากัด 7,093.46 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160014 42298

11 จางเหมาบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนยบริหาร

วิเคราะหทดสอบ

1 เดือน 14,766.00     ตกลงราคา บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด 13,800.00 บาท บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด 13,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160015 42303

12 จางเหมาเปลี่ยนฟลมกันความรอน ชั้น 1 บริเวณ

หนาศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรฯ

1 งาน 35,000.00     ตกลงราคา บริษัท สมารทเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด 32,710.28 บาท บริษัท สมารทเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด 32,710.28 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160016 42306

13 จางเหมาเปลี่ยนประตูกระจกและอุปกรณจัดยึด ชั้น

 1 บริเวณหนาศูนยประชุมฯ

1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา นาย บุญโชติ กุม ุท 37,810.00 บาท นาย บุญโชติ กุม ุท 37,810.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160017 42303

14 เชาคอมพิวเตอรโนตบุค      21 เครื่อง 9,240.00     ตกลงราคา บี จี กรุป 9,240.00 บาท บี จี กรุป 9,240.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160018 42304

15 ซื้อ laser pointer 6 ชิ้น 10,080.00     ตกลงราคา บริษัท ไฮไบรท จํากัด 10,080.00 บาท บริษัท ไฮไบรท จํากัด 10,080.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160019 42304

16 ซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติของแสงเลเซอร 1 ชุด 1,537,590.00 1,537,590.00      สอบราคา บริษัท ซูโก โฟโตนิคส จํากัด 1,423,364.49 บาท บริษัท ซูโก โฟโตนิคส จํากัด 1,423,364.49 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5041160020 42304

บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิรด จํากัด 1,768,926.14 บาท

17 ซือเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ของฝายการตลาด 2 เครื่อง 8,018.69     ตกลงราคา บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 8,018.69 บาท บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 8,018.69 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160021 42305

18 จางบริการโตะกลมจํานวน 20 ตัว 20 ตัว 5,500.00     ตกลงราคา บริษัท เอ ที เอ็ม เอส จํากัด 5,500.00 บาท บริษัท เอ ที เอ็ม เอส จํากัด 5,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160022 42305

19 จางเหมาซอมแซมเครื่องสูบน้ําหลอเย็น  1 งาน 63,551.40     ตกลงราคา บริษัท แม ็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 63,340.00 บาท บริษัท แม ็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 63,340.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160023 42306

สรุปผลการด ําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเด ือนต ุลาคม 2558

สํานักงานพ ัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ ศ ูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี

ว ันที่ 31 ต ุลาคม 2558
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แบบ สขร.1

ลําด ับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจาง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      ว ิธ ีการ           ผ ูเสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผ ูที่ไดรับการค ัดเลือกและราคา           เหต ุผลที่ค ัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

20 เชาคอมพิวเตอรโนตบุค      12 เครื่อง 11,040.00     ตกลงราคา  บี จี กรุป 11,040.00 บาท  บี จี กรุป 11,040.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160024 42306

21 จางเหมาบริการดําเนินการจัดงานแถลงขาว 1 งาน 700,000.00 700,000.00  สอบราคา บริษัท เฟม ัส อินฟนิตี้ จํากัด 549,065.42 บาท บริษัท เฟม ัส อินฟนิตี้ จํากัด 549,065.42 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160026 42307

22 จางจัดทําของที่ระลึกประชาสัมพันธ จํานวน 2 

รายการ

1 งาน 224,700.00 224,700.00     ตกลงราคา บริษัท อินลี่ จํากัด 210,000.00 บาท บริษัท อินลี่ จํากัด 210,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5041160027 42307

23 จางวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 12 เดือน 172,647.00 172,647.00 ตกลงราคา บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 172,647.00 บาท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 172,647.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160001 42278

24 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและบริการ

จราจร INC2

24 งวด          31,099.200.00         31,099.200.00ประกวดราคา (e Auction) บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จํากัด 29,500,000.00 บาท บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จํากัด 29,500,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและเปนผูผานคุณสมบัติ

5052160002 42278

25 จางบํารุงรักษาคุณภาพน้ําเย็นในระบบซิลเลอร INC 12 เดือน 38,520.00 ตกลงราคา บริษัท เพอรเฟค เคม ิคัล แอนด เซอรวิส จํากัด 36,000.00 บาท บริษัท เพอรเฟค เคม ิคัล แอนด เซอรวิส จํากัด 36,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160003 42278

26 จางบํารุงรักษาคุณภาพน้ําหลอเย็น (INC2) 12 เดือน 278,200.00 278,200.00 ตกลงราคา บริษัท ซินเนอจี คอมพลีท จํากัด 260,000.00 บาท บริษัท ซินเนอจี คอมพลีท จํากัด 260,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160004 42278

27 จางเหมาบริการกําจัดเชื้อLegionella(INC2) 12 เดือน 46,866.00 ตกลงราคา บริษัท แม ็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 43,000.00 บาท บริษัท แม ็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 43,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160005 42278

28 จางเหมาบริการบริหารงานระบบประกอบอาคาร

และระบบโสตทัศนูปกรณ ศูนยประชุมฯ

24 งวด 7,920,000.00 7,920,000.00 ประกวดราคา (e Auction) บริษัท สยามพร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท จํากัด 6,720,000.00 บาท บริษัท สยามพร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท จํากัด 6,720,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5052160006 42278

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเมนท จํากัด 7,422,000.00 บาท

29 จางเหมาบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนยประชุม

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

24 งวด 34,754,079.00 34,754,079.00 ประกวดราคา (e Auction) บริษัท 109 คอนเซาท แอนด เซอรวิส จํากัด 34,300,000.00 บาท บริษัท 109 คอนเซาท แอนด เซอรวิส จํากัด 34,300,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5052160007 42289

บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จํากัด 34,574,079.00 บาท

บริษัท ถลาง พรอพเพอรตี้ แมแนจเมนท จํากัด 34,604,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ฟนิกซ เอส แอน ซี 34,610,000.00 บาท

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด 34,624,000.00 บาท

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด 34,634,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด บี เอส พี กรีน แอนดการเดน 34,690,000.00 บาท

บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 34,690,079.00 บาท

บริษัท ราชาโยค จํากัด 34,694,079.00 บาท

บริษัท ท็อฟ กรีนเนอรเซอรวิส จํากัด 34,694,079.00 บาท

30 จางเหมาบริหารงานอาคารและระบบประกอบ

อาคาร ณ อาคารกลุมนวัตกรรม 2

18 งวด 49,697,900.00 49,697,900.00 ประกวดราคา (e Auction) บริษัท พรอม เทคโน เซอรวิส จํากัด 39,812,040.19 บาท บริษัท พรอม เทคโน เซอรวิส จํากัด 39,812,040.19 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5052160008 42278

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเมนท จํากัด 45,882,000.00 บาท

บริษัท เอส เอ็น เซอรวิส โซลูชั่น จํากัด 47,800,000.00 บาท

31 จางที่ปรึกษาประเม ินโครงการวิจัยและพัฒนา 12 งวด 2,350,000.00 2,350,000.00 ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ ม ูลนิธิ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2,350,000.00 บาท ม ูลนิธิ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 2,350,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160009 42278

32 จางเหมาบริการพนักงานขับรถโดยสาร ขับเคลื่อน

ดวยพลังงานไฟฟา

12 งวด 216,000.00 216,000.00 ตกลงราคา บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จํากัด 201,869.16 บาท บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จํากัด 201,869.16 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5052160010 42278

33 เชาเครื่องถายเอกสาร ของ NSA        24 เดือน 241,392.00 241,392.00 ตกลงราคา บริษัท ชารปไทย จํากัด 225,600.00 บาท บริษัท ชารปไทย จํากัด 225,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5054160001 42304

34 ซื้อบัตรAccess Card        149 ชิ้น 14,900.00     ตกลงราคา บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14,900.00 บาท บริษัท มาสเตอรเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5141160001 42292
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แบบ สขร.1

ลําด ับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจาง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      ว ิธ ีการ           ผ ูเสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผ ูที่ไดรับการค ัดเลือกและราคา           เหต ุผลที่ค ัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

35 จางเหมาบริการรับ สงเอกสาร SWP 12 งวด 168,000.00 168,000.00 ตกลงราคา บริษัท ที ดี เอ็กซเพรส จํากัด 168,000.00 บาท บริษัท ที ดี เอ็กซเพรส จํากัด 168,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5152160001 42278

36 จางเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ ต.ค.58 1 งวด 14,500.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160001 42279

37 ซื้อหม ึกสีเครื่องพิมพ Canon MF8380 3 กลอง 13,395.01     ตกลงราคา ราน เพิ่มพูลปริ้นติ้ง 12,518.69 บาท ราน เพิ่มพูลปริ้นติ้ง 12,518.69 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160002 42285

38 จางเจาหนาที่สนับสนุนการประเม ิน Impact 1 เดือน 17,500.00     ตกลงราคา นางสาว จันทจิรา  ประมวญพิสุทธิ์ 17,500.00 บาท นางสาว จันทจิรา  ประมวญพิสุทธิ์ 17,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160003 42297

39 ซื้อขาเหล็กตั้งคอนเดนซิ่งเครื่องปรับอากา 4 ชุด 2,800.00     ตกลงราคา  ชางทองแอร เซอรวิส 2,800.00 บาท  ชางทองแอร เซอรวิส 2,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160004 42299

40 ซื้อหม ึกสีเครื่องพิมพ HP LaserJet 4 กลอง 10,000.02     ตกลงราคา ราน เพิ่มพูลปริ้นติ้ง จํากัด 9,345.81 บาท ราน เพิ่มพูลปริ้นติ้ง จํากัด 9,345.81 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160005 42304

41 จางจนท.บริการทําความสะอาดสนง. ตค.58 และ

รับสงเอกสาร สํานักงาน

1 เดือน 7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภัทร  ปภาวริทร 7,000.00 บาท นาง ณภัทร  ปภาวริทร 7,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160006 42304

42 ซื้อครุภัณฑเครื่องServer DELL PowerEdge รุน 

R730

1 ชุด 299,000.00 299,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไวส โซลูชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 185,981.31 บาท บริษัท ไวส โซลูชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 185,981.31 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5241160007 42304

บริษัท เอ แอนด เอ นีโอเทคโนโลยี จํากัด 198,130.84 บาท

บริษัท นครพิงค ซี แอนด ซี จํากัด 200,720.00 บาท

43 ซื้อคอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ DELL 1 ชุด 17,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอ แอนด เอ นีโอเทคโนโลยี จํากัด 14,766.36 บาท บริษัท เอ แอนด เอ นีโอเทคโนโลยี จํากัด 14,766.36 บาท เสนอรายละเอียดตรงตาม

ขอกําหนดและราคาต่ําสุด

5241160008 42304

บริษัท ไวส โซลูชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 14,859.81 บาท

บริษัท นครพิงค ซี แอนด ซี จํากัด 15,310.00 บาท

44 จางเหมาจัดนิทรรศการ เดือน พ.ย.58  1 เดือน 14,500.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160009 42305

45 จางจนท.สนับสนุนจัดทําระบบฐานขอม ูลks1,ks 1 เดือน 15,000.00     ตกลงราคา นางสาว จริยา  ปาม ูล 15,000.00 บาท นางสาว จริยา  ปาม ูล 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5241160010 42305

46 จางเหมารักษาความสะอาด ศูนยบริการวิเคราะห

ทดสอบ (NCTC)

11 เดือน 162,426.00 162,426.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด 151,800.00 บาท บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้ การด เซอรวิส จํากัด 151,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอกําหนด 5252160001 42307
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