
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 Copper,Aluminum และDouble Sided Carbon        3 รายการ 11,400.00     ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมี จํากดั 11,400.00 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมี จํากดั 11,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160163 42432

2 จ้างพิมพแ์ผน่พบั ITAP ยกระดับ SME ไทย     30,000 แผน่ 147,000.00 147,000.00     ตกลงราคา บริษัท ศิริวฒันาซีเคียวริตีH พริHน จํากดั 147,000.00 บาท บริษัท ศิริวฒันาซีเคียวริตีH พริHน จํากดั 147,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160164 42432

3 จ้างพิมพห์นังสือ Thailand Tech Show      1,000 เลม่ 218,920.00 218,920.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 211,600.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 211,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160165 42439

4 วสัดุอุปกรณ์เพืPอมาติดตัH งระบบรดนํHา INC2       42 รายการ 74,031.00     ตกลงราคา บริษัท สยาม เอส.เค เอน็จิเนียริPง จํากดั 74,031.00 บาท บริษัท สยาม เอส.เค เอน็จิเนียริPง จํากดั 74,031.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160167 42436

5 จ้างเหมาบริการขนยา้ยพสัดุ จากอาคารศูนย์ 1 เหมา 1,440,000.00 1,440,000.00       พิเศษ ห้างหุ้นสว่นจํากดั ชาญธนวฒัน์ 1,277,943.92 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั ชาญธนวฒัน์ 1,277,943.92 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160168 42438

ทดสอบฯไปยงั อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

6 จัดซืHอสารเคมีสาํหรับระบบทํานํHาเยน็ฯ        4 รายการ 58,912.50     ตกลงราคา บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จํากดั 58,912.50 บาท บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จํากดั 58,912.50 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160169 42443

7 ซืHอสืPอประชาสมัพนัธ์เยีPยมชม NAC 2559         500 อนั 86,052.00     ตกลงราคา บริษัท พรีเมีPยม เพอร์เฟค จํากดั 79,440.00 บาท บริษัท พรีเมีPยม เพอร์เฟค จํากดั 79,440.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160170 42459

8 จ้างรืHอถอนขนยา้ยโครงสร้างเครืPองจักรฯM5        1 เหมา 55,000.00     ตกลงราคา บริษัท แพค็แอนด์โก รีโลเคชัPน จํากดั 55,000.00 บาท บริษัท แพค็แอนด์โก รีโลเคชัPน จํากดั 55,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160171 42451

9 ซืHอแบตเตอรีPสาํหรับรถพลังงานไฟฟ้า            6 ใบ 25,620.00     ตกลงราคา บริษัท เฮียง เทรดดิHง จํากดั 25,620.00 บาท บริษัท เฮียง เทรดดิHง จํากดั 25,620.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160172 42451

10 จัดซืHอพดัลมแบบติดผนังขนาด 18 นิHว      20 เครืPอง 43,925.20     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอสเอม็ทีวี โฮมอีเล็คทริค 43,925.20 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอสเอม็ทีวี โฮมอีเล็คทริค 43,925.20 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160173 42446

11 เชา่ Notebook หลักสูตรนวตักรรมฯ       5 เครืPอง 8,500.00     ตกลงราคา บริษัท ออมนิ ซิสเตมส ์จํากดั 6,800.00 บาท บริษัท ออมนิ ซิสเตมส ์จํากดั 6,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160174 42457

12 จัดซืHอแบตเตอรีPของระบบไปแสงสวา่งฉุกเฉิน            4 ใบ 11,800.00     ตกลงราคา ร้าน เอส.แซด.ซัพพลาย 11,800.00 บาท ร้าน เอส.แซด.ซัพพลาย 11,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160175 42459

13 เชา่เกา้อีHพลาสติกสาํหรับงาน BOSSฯ       1,500 ตัว 8,900.00     ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํPาอยูสุ่ข 8,900.00 บาท นาย อารมย ์กลํPาอยูสุ่ข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160176 42443

14 จ้างบริการรักษาความปลอดภยั TCC (NAC2016)           1 งาน 20,970.50     ตกลงราคา บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คช ัPน จํากดั 19,598.60 บาท บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คช ัPน จํากดั 19,598.60 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160177 42447

15 จ้างบริการรักษาความสะอาดTCC (NAC2016)           1 งาน 26,429.00     ตกลงราคา บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชัPน จํากดั 24,700.00 บาท บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชัPน จํากดั 24,700.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160178 42447

16 จ้างพิมพส์ืPอประชาสมัพนัธ์ในงาน Foodฯ     17,000 แผน่ 49,600.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั เนคสเตป ดีไซน์ 49,600.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั เนคสเตป ดีไซน์ 49,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160179 42453

17 จ้างบริการเกา้อีH เบาะนวมพร้อมผา้คลุม         200 ชดุ 26,200.00     ตกลงราคา บริษัท เอ ที เอม็ เอส จํากดั 26,200.00 บาท บริษัท เอ ที เอม็ เอส จํากดั 26,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160180 42450

18 เชา่ Notebook อบรมเชิงปฏิบัติการฯ      45 เครืPอง 18,000.00     ตกลงราคา  บี จี กรุ๊ป 18,000.00 บาท  บี จี กรุ๊ป 18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160181 42450

19 จ้างทํา Backdrop ในงานสมัมนา "นวตักรรมฯ"           1 ชดุ 15,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160182 42450

20 จ้างผลิตจุดป้ายประชาสมัพนัธ์ Photoฯ           1 ชดุ 32,710.28     ตกลงราคา บริษัท อินไซท์ สตูดิโอ จํากดั 18,000.00 บาท บริษัท อินไซท์ สตูดิโอ จํากดั 18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและราคาตํPาสุด 5041160183 42459

21 จ้างเหมาบริการจัดสถานทีสาํหรับการจัด           1 เหมา 2,920.03     ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิก เวิลด์วายด์ คอร์ปอเรช ัPน จํากดั 2,261.68 บาท บริษัท แปซิฟิก เวิลด์วายด์ คอร์ปอเรช ัPน จํากดั 2,261.68 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160184 42457

กิกจกรรมตา่ง ๆ  ณ ศูนยป์ระชมุฯ

22 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีPดูแลระบบ           1 เหมา 8,560.00     ตกลงราคา บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตีH  คอนซัแตนท์ จํากดั 8,000.00 บาท บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตีH  คอนซัแตนท์ จํากดั 8,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160185 42451
โสตทัศนูปกรณ์สาํหรับงาน NAC2016

23 จ้างซอ่มแซมเปลีPยนอะไหลใ่นระบบดับเพลิง        2 รายการ 19,700.00     ตกลงราคา บริษัท ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จํากดั 19,700.00 บาท บริษัท ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จํากดั 19,700.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160186 42452

24 เชา่ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ           6 ชดุ 18,000.00     ตกลงราคา บริษัท ต้นจัPน มลัติมีเดีย จํากดั 18,000.00 บาท บริษัท ต้นจัPน มลัติมีเดีย จํากดั 18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160187 42453

25 จ้างเหมาบริการดําเนินการจัดงานแถลงขา่ว           1 งาน 28,316.82     ตกลงราคา บริษัท เฟมสั อินฟินิตีH  จํากดั 28,316.82 บาท บริษัท เฟมสั อินฟินิตีH  จํากดั 28,316.82 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160188 42452

26 จ้างทําหนังสือ "ยกเวน้ภาษี 300%       1000 เลม่ 75,970.00     ตกลงราคา บริษัท จิรังรัชต์ จํากดั 71,000.00 บาท บริษัท จิรังรัชต์ จํากดั 71,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160189 42452

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

วันที# 31 มนีาคม 2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

27 ซืHอแกลลอนและกระปุกเพืPอบรรจุของเสีย      700 กระปุก 13,048.65     ตกลงราคา บริษัท ภาชนะไทย จํากดั 12,195.00 บาท บริษัท ภาชนะไทย จํากดั 12,195.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160191 42453

28 จ้างเปลีPยนสายกราวด์อาคารกลุม่นวตักรรม 2         95 เมตร 34,325.00     ตกลงราคา  ใหม ่การไฟฟ้า 34,325.00 บาท  ใหม ่การไฟฟ้า 34,325.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160192 42453

29 จ้างพิมพแ์ผน่พบัTLO      1,000 แผน่ 12,840.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 12,000.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160193 42453

30 จ้างพิมพซ์องและกระดาษหัว TMC      40,000 ซอง 86,670.00     ตกลงราคา บริษัท ศูนยก์ารพิมพแ์กน่จันทร์ จํากดั 81,000.00 บาท บริษัท ศูนยก์ารพิมพแ์กน่จันทร์ จํากดั 81,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160194 42453

31 จ้างติดมูลีPบังแสง สาํหรับห้อง VIP 4 TCC           4 ชดุ 7,943.93     ตกลงราคา บริษัท ซี ทวิสต์ จํากดั 7,943.93 บาท บริษัท ซี ทวิสต์ จํากดั 7,943.93 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160195 42459

32 จัดซืHอ Rasin และ Magent adapter        2 รายการ 9,650.00     ตกลงราคา บริษัท เมกา้ แอดวานซ์ จํากดั 9,650.00 บาท บริษัท เมกา้ แอดวานซ์ จํากดั 9,650.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160197 42454

33 จ้างออกแบบและกาํหนดแนวคิดของ 1 เหมา 87,000.00     ตกลงราคา บริษัท มิวซ์ รีพบัลิค จํากดั 87,000.00 บาท บริษัท มิวซ์ รีพบัลิค จํากดั 87,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160198 42459
งานนิทรรศการ Food Innovation Network

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

34 จ้างออกแบบและผลิตข้อมูลประกอบในงาน Food        8 รายการ 68,980.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 68,980.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจํากดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 68,980.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160199 42459
รวมถึงป้ายบอกทางจัดงาน S&T Job Fai

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

35 จ้างทํา Backdrop และ Roll up งานNAC2016           2 ชดุ 14,712.50     ตกลงราคา บริษัท เมเจอร์ พริsนท์ จํากดั 13,750.00 บาท บริษัท เมเจอร์ พริsนท์ จํากดั 13,750.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160200 42459

36 ซืHอเครืPองฉาย LCD Projector สาํหรับ INC2       3 เครืPอง 8,400.00     ตกลงราคา บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ จํากดั 8,400.00 บาท บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ จํากดั 8,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160201 42460

37 จ้างบํารุงรักษาเครืPองจา่ยกระแสไฟฟ้าสาํรอง           4 งวด 288,900.00 288,900.00     ตกลงราคา บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คลูลิPง เซอร์วิส จํากดั 288,900.00 บาท บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คลูลิPง เซอร์วิส จํากดั 288,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160027 42431
ตอ่เนืPอง (UPS) พร้อมชดุแบตเตอรีP INC2

38 จ้างตรวจสอบและซอ่มแซมแกไ้ขระบบแจ้งเหตุฯ         8 ครัH ง 141,424.00 141,424.00     ตกลงราคา บริษัท เอเซียติก ไฟร์ เทค จํากดั 141,424.00 บาท บริษัท เอเซียติก ไฟร์ เทค จํากดั 141,424.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160028 42446

39 จ้างพฒันาหลักสูตร Infographic           5 งวด 642,000.00 642,000.00       พิเศษ บริษัท ไลค์ มี จํากดั 642,000.00 บาท บริษัท ไลค์ มี จํากดั 642,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160029 42451

40 เชา่เครืPองฉาย LCD Projector อาคาร INC1        24 เดือน 220,800.00 220,800.00     ตกลงราคา บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ จํากดั 220,800.00 บาท บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ จํากดั 220,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5054160002 42457

41 จ้างพิมพโ์บรชวัร์หลักสูตร CIO รุน่ทีP  9      1,500 แผน่ 13,500.00     ตกลงราคา บริษัท รุง่ศิลป์การพิมพ ์(1977) จํากดั 13,500.00 บาท บริษัท รุง่ศิลป์การพิมพ ์(1977) จํากดั 13,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5141160015 42453

42 ซืHอชดุ wireless access piont พร้อม           1 งวด 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั 275,690.00 บาท บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จํากดั 275,690.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5141160016 42453
ติดตัH ง ณ อาคาร SWP

43 จ้างเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ เดือน มีค.59         1 เดือน 14,500.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 13,551.40 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160045 42431

44 ซืHอหมึกดํา เครืPองพิมพ ์HP LaserJet         2 กลอ่ง 4,500.00     ตกลงราคา ร้าน เพิPมพูลปริHนติHง 4,205.61 บาท ร้าน เพิPมพูลปริHนติHง 4,205.61 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160046 42431

45 ซืHอครุภณัฑ์ Management Swicth           2 ตัว 80,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไวส ์โซลูช ัPน แอนด์ คอนซัลติHง จํากดั 65,420.57 บาท บริษัท ไวส ์โซลูช ัPน แอนด์ คอนซัลติHง จํากดั 65,420.57 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและราคาตํPาสุด 5241160048 42437

บริษัท นครพิงค์ ซี แอนด์ ซี จํากดั 72,600.00 บาท

46 จ้างจัดทําแมแ่บบขึH นรูปเตาชีวมวลเชืHอเพลิง           3 ชดุ 4,500.00     ตกลงราคา นาย สายสร  เขียนพร้อม 4,500.00 บาท นาย สายสร  เขียนพร้อม 4,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160049 42447

47 จ้างทีPปรึกษาจัดทําระบบเกษตรอินทรีย,์GMP           1 งวด 70,000.00     ตกลงราคา นาย ดนุวตั  เพง็อน้ 70,000.00 บาท นาย ดนุวตั  เพง็อน้ 70,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160050 42447
คก.มะขามป้อม

48 จัดพิมพห์นังสืองานประชมุประจําปี2559 (เพิPมเติม)        300 เลม่ 46,500.00     ตกลงราคา บริษัท เกต เชียงใหม ่จํากดั 45,000.00 บาท บริษัท เกต เชียงใหม ่จํากดั 45,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160051 42447

49 จ้างเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ งานNAC2016           1 งาน 19,260.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 18,000.00 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160052 42452

50 คา่ซอ่มและเปลียนอะไหลเ่ครืPองพิมพ์       2 เครืPอง 4,800.00     ตกลงราคา  คลีนิค พริHนเตอร์ 4,600.00 บาท  คลีนิค พริHนเตอร์ 4,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160053 42452

51 จ้างจนท.ทําความสะอาด,รับสง่เอกสาร เมย.59         1 เดือน 7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160054 42454
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้ เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

52 จ้างเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ เดือน เมย.59         1 เดือน 14,500.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 13,551.40 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชัPน จํากดั 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160055 42454

53 จัดพิมพใ์บปลิว,แผน่พบั ขนาด A5        3000 ชดุ 8,506.50     ตกลงราคา  เวียงบัวการพิมพ์ 7,950.00 บาท  เวียงบัวการพิมพ์ 7,950.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160056 42457
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