
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน งบประมาณ (ไม่รวม VAT7%ราคากลาง    (ไม่รวม VAT7%      วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ    (ไม่รวม VAT7%) ผู้ที*ได้รับการคัดเลือกและราคา    (ไม่รวม VAT7%)           เหตุผลที*คัดเลือก เลขที*เอกสาร วันที*เอกสาร

1 จา้งจดัทาํ Roll UP ประชาสมัพันธ ์ITAP 9 อัน 27,000.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พี.ไฟว.์กราฟฟิค ดไีซน์ 27,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พี.ไฟว.์กราฟฟิค ดไีซน์ 27,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160090 11/01/16

 

2 จา้งจดัพิมพแ์ผน่พบัประชาสมัพนัธ ์ITAP 5,000 เลม่ 37,500.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทวีรัก การพิมพ์ 37,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทวีรัก การพิมพ์ 37,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160091 06/01/16

 

3 จา้งจดังานแถลงข่าวและมอบรางวลั iTAP 1 งาน 792,442.00 792,442.00       พิเศษ บริษทั เดอะ ลคักี;สตาร์ คอร์ปอเรชั<น จาํกดั 740,600.00 บาท บริษทั เดอะ ลคักี;สตาร์ คอร์ปอเรชั<น จาํกดั 740,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160092 07/01/16

ผูพ้ิชิตเขานวตักรรม  

 

4 ซื;อหมึกพิมพส์าํหรับเครื<องปริ;นทเ์ตอร์ 10 ตลับ 35,772.00      ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,772.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 35,772.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160093 20/01/16

 

5 จา้งเหมางานโครงสร้างและตกแต่งนิทรรศการ 1 งาน 296,390.00 296,390.00     ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์ฮาบิชั<น จาํกดั 277,000.00 บาท บริษทั เอก็ซ์ฮาบิชั<น จาํกดั 277,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160094 12/01/16

5 คณุคา่งานวจิัย สวทช. สูส่งัคมไทย  

 

6 จา้งพิมพแ์ผน่พบัโครงการขบัเคลื<อนผลงานฯ 3,000 แผ่น 11,400.00      ตกลงราคา บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั<น จาํกดั 11,400.00 บาท บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั<น จาํกดั 11,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160095 12/01/16

 

7 จา้งปรับปรุงระบบปรับอากาศ INC2 3 เครื*อง 260,010.00 260,010.00     ตกลงราคา บริษทั เวิดล์ คูล เอน็จิเนียริ<ง จาํกดั 243,000.00 บาท บริษทั เวิดล์ คูล เอน็จิเนียริ<ง จาํกดั 243,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160096 12/01/16

 

8 จดัซื;อบอร์ดประกาศ ชนิดแขวน 3 แผ่น 6,650.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ฟูจิไวทบ์อดร์ จาํกดั 6,650.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ฟูจิไวทบ์อดร์ จาํกดั 6,650.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160098 13/01/16

 

9 ซื;ออะไหล่ในระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ 10 รายการ 7,150.00      ตกลงราคา บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค จาํกดั 7,150.00 บาท บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค จาํกดั 7,150.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160099 15/01/16

 

10 ซื;อถงัดบัเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ 4 เครื*อง 19,200.00      ตกลงราคา บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท ์จาํกดั 19,200.00 บาท บริษทั ซานโต ไฟร์ โปรดกัท ์จาํกดั 19,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160100 29/01/16

 

11 จา้งเหมาเปลี<ยนอะไหล่เครื<องกรองนํ;าอ่อน 1 รายการ 21,900.00      ตกลงราคา บริษทั แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จาํกดั 21,900.00 บาท บริษทั แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จาํกดั 21,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160101 15/01/16

 

12 จา้งฝึกอบรมหลกัสูตร"ผูน้ําดา้นดา้นวทิยาศาสตร์ 1 งาน 720,000.00 720,000.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ (คณะแพทยศ์าสตร)์ 720,000.00 บาท มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ (คณะแพทยศ์าสตร)์ 720,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160102 15/01/16

เทคโนโลยแีละนวตักรรม"  

 

13 เช่าเครื<องพิวเตอร์ Notebook 40 เครื*อง 29,960.00      ตกลงราคา  บี จี กรุ๊ป 28,000.00 บาท  บี จี กรุ๊ป 28,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160104 19/01/16

เพื<อใชใ้นการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ  

 

14 จา้งพฒันาหลกัสูตรและฝึกอบรมการสร้าง 1 งาน 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไลค ์มี จาํกดั 120,000.00 บาท บริษทั ไลค ์มี จาํกดั 120,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160105 19/01/16

Infographic อยา่งมอือาชพี  

 

15 เช่าเกา้อี;พลาสติสาํหรับงาน Boss 1,500 ตัว 8,900.00      ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ<าอยูสุ่ข 8,900.00 บาท นาย อารมย ์กลํ<าอยูสุ่ข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160106 20/01/16

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

วันที* 31 มกราคม 2559
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16 จา้งพิมพแ์ผน่พบัแนะนาํหลกัสูตร CF05 1,000 แผ่น 9,630.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160108 22/01/16

 

17 จา้งออกแบบและจดัทาํสื<อมลัติมีเดียฯ 1 รายการ 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไลค ์มี จาํกดั 270,000.00 บาท บริษทั ไลค ์มี จาํกดั 270,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160109 22/01/16

 

18 จา้งติดตั;ง Partition สําหรับงาน HROD 3 รายการ 8,145.00      ตกลงราคา บริษทั นูโว เทค จาํกดั 8,145.00 บาท บริษทั นูโว เทค จาํกดั 8,145.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160111 26/01/16

 

19 จา้งซ่อมเครื<องสแกนเนอร์และเครื<องโทรสาร 2 รายการ 8,431.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ควอลิที ไอที เซอร์วิส 7,880.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ควอลิที ไอที เซอร์วิส 7,880.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160113 26/01/16

 

20 จา้งจดัทาํเสื;อโปโลสาํหรับผูเ้ขา้อบรมฯ 40 ตัว 14,000.00      ตกลงราคา ร้าน นานา อินเตอร์เทรด 14,000.00 บาท ร้าน นานา อินเตอร์เทรด 14,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160114 27/01/16

 

21 จา้งเหมาบริการดูแล ปรับปรุงและบาํรุงระบบ 4 งวด 294,250.00 294,250.00     ตกลงราคา บริษทั ซมัมิท คอมพิวเตอร์ จาํกดั 275,000.00 บาท บริษทั ซมัมิท คอมพิวเตอร์ จาํกดั 275,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160115 28/01/16

RDC Online  

 

22 จดัซื;อไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายไฟบอกทาง 9 อัน 20,640.00      ตกลงราคา บริษทั ไดโน่ อีเลค็ทริค จาํกดั 20,640.00 บาท บริษทั ไดโน่ อีเลค็ทริค จาํกดั 20,640.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5041160116 29/01/16

 

23 เครื<อง GCMS พรอ้มระบบจัดการขอ้มลูในหอ้ง 1 ชดุ 11,960,000.00 11,960,000.00 พิเศษ  SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD 325,000.00 USD  SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD 325,000.00 USD เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5051160007 08/12/15

ปฏิบตัิการ  

 

24 เครื<อง X-ray Crystallography 1 ชดุ 25,200,000.00 25,200,000.00 พิเศษ  Bruker Singapore Pte.Ltd. 25,200,000.00 บาท  Bruker Singapore Pte.Ltd. 25,200,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5051160009 04/01/16

 

25 ซื;อถุงขยะสีดาํเพื<อจดัเกบ็ขยะทั<วไปฯ 1,463 กโิลกรัม 57,057.00  ตกลงราคา บริษทั เพิ<มมิตรกรุ๊ป จาํกดั 57,057.00 บาท บริษทั เพิ<มมิตรกรุ๊ป จาํกดั 57,057.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5051160010 26/01/16

 

26 จา้งเหมาประชาสมัพนัธส์ื<อสารการตลาด 4 งวด 856,000.00 856,000.00 ประกวดราคา บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 813,200.00 บาท บริษทั มชัมอร์ มีเดีย จาํกดั 813,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160018 04/01/16

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

 

27 จา้งจดัเกบ็เอกสารTLO 2 ปี 269,750.00 269,750.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี;  พริ;นติ;ง จาํกดั (มหาชน) 252,102.80 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี;  พริ;นติ;ง จาํกดั (มหาชน) 252,102.80 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160019 15/01/16

 

28 จา้งพฒันาเวบ็ไซด ์และบริการดูแลเวบ็ไซต์ 5 งวด 299,600.00 299,600.00 ตกลงราคา บริษทั ดิจิตอล มายด ์จาํกดั 280,000.00 บาท บริษทั ดิจิตอล มายด ์จาํกดั 280,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160020 15/01/16

 

29 จา้งจดัผลิตวิดีทศัน ์กิจกรรมการพฒันาศกัย 1 งาน 60,000.00  ตกลงราคา นาย สมเกียรติ อุสาหะ 60,000.00 บาท นาย สมเกียรติ อุสาหะ 60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160022 26/01/16

ภาพและเชื<อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรม  

 

30 จา้งเหมาบริการดูแล ปรับปรุงและบาํรุงระบบ 4 งวด 294,250.00 294,250.00 ตกลงราคา บริษทั ซมัมิท คอมพิวเตอร์ จาํกดั 275,000.00 บาท บริษทั ซมัมิท คอมพิวเตอร์ จาํกดั 275,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5052160023 28/01/16

RDC Online  

 

31 จดัซื;อวสัดุสาํนกังานของ SWP 14 รายการ 12,513.00      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 12,513.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 12,513.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5141160011 26/01/16

 

32 จา้งเหมาบริการตรวจสอบรายงานการเงินงวด 1 งาน 12,000.00      ตกลงราคา บริษทั เอ.ซ.ีคลัภย ์จํากัด 12,000.00 บาท บริษทั เอ.ซ.ีคลัภย ์จํากัด 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5141160012 29/01/16
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โครงการบ่มเพาะนวตักรรมเทคโนโลยฯี  

 

33 จา้งเหมาบาํรุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV 4 งวด 21,400.00  ตกลงราคา บริษทั เอวิท คอมมูนิเคชั<น จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั เอวิท คอมมูนิเคชั<น จาํกดั 20,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5152160004 29/01/16

 

34 จา้งเหมาบริการดูแลเครื<องผลิดนํ;าดื<ม SWP 4 งวด 64,735.00  ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไทยวอเตอร์ 60,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไทยวอเตอร์ 60,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5152160005 29/01/16

 

35 จา้งจนท.สนับสนุนจัดทําระบบฐานขอ้มลู-มค.59 1 เดอืน 16,500.00     ตกลงราคา นางสาว จริยา  ปามูล 16,500.00 บาท นางสาว จริยา  ปามูล 16,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160025 04/01/16

 

 

36 จา้งจดัทาํคลิปวิดีโอ แนะนาํองคก์ร 1 งาน 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เชียงใหม่พิมพน์ิยม 125,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เดคโคโมดา สตูดิโอ 110,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ<าสุด 5241160026 12/01/16

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เดคโคโมดา สตูดิโอ 110,000.00 บาท

 บริษทั กิ<งกา้นสาขา จาํกดั 120,000.00 บาท

 

37 ซื;อหมึกเครื<องพิมพ ์HP Laserjet 2 กลอ่ง 4,500.00     ตกลงราคา ร้าน เพิ<มพูลปริ;นติ;ง 4,205.61 บาท ร้าน เพิ<มพูลปริ;นติ;ง 4,205.61 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160027 13/01/16

 

46 จา้งจดัทาํแบบเตาชีวมวลเชื;อเพลิงซงัขา้วโพด 5 ชดุ 7,500.00     ตกลงราคา นางสาว ณฐักานต ์มณีทอง 7,500.00 บาท นางสาว ณฐักานต ์มณีทอง 7,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160028 14/01/16

 

47 จา้งจดัพิมพซ์อง,กระดาษหัวจม.สํานักงาน 3 รายการ 18,297.00     ตกลงราคา  เวียงบวัการพิมพ์ 17,000.00 บาท  เวียงบวัการพิมพ์ 17,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160029 20/01/16

 

48 จา้งผลิต Vinlyl Inkjet คลมุโครง พรอ้มตดิตั <ง 1 งาน 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั<น จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั<น จาํกดั 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160030 21/01/16

 

 

49 จา้งออกแบบ,จัดพมิพห์นังสอื งานประชมุประจําปี 1,200 เลม่ 186,000.00 186,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั โปรดคั ครีเอชั<น ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ซิพ 198,000.00 บาท บริษทั เกต เชียงใหม่ จาํกดั 186,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ<าสุด 5241160031 25/01/16

 บริษทั ลกักี;  ซีด จาํกดั 204,000.00 บาท

 บริษทั เกต เชียงใหม่ จาํกดั 186,000.00 บาท

 

50 จา้งจนท.ทําความสะอาด,รับสง่เอกสาร-กพ.59 1 เดอืน 7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160032 25/01/16

 

51 ซื;อ Battery for Notebook KELL 6 หน่วย 19,260.00     ตกลงราคา บริษทั นครพิงค ์ซี แอนด ์ซี จาํกดั 17,820.00 บาท บริษทั นครพิงค ์ซี แอนด ์ซี จาํกดั 17,820.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนดและราคาตํ<าสุด 5241160033 29/01/16

 บริษทั ไวส์ โซลูชั<น แอนด ์คอนซลัติ;ง จาํกดั 23,364.50 บาท

 บริษทั เอ แอนด ์เอ นีโอเทคโนโลย ีจาํกดั 25,233.66 บาท

 

52 จา้งบนัทึกเทป ตดัต่อ VTR ผญาดศีรลีา้นนา 1 งาน 18,190.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั<น จาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั<น จาํกดั 17,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 5241160034 29/01/16
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