
แบบ สขร.1

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

1 จา้งจดัทาํใบประกาศนียบตัรพร้อมแฟ้มฯ       5,000 ชุด 65,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 65,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 65,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160202 ########

2 จา้งเปลี/ยนกระจกนิรภยัลามิเนต(Skylight)          1 แผน่ 14,000.00     ตกลงราคา บริษทั สยาม เอส.เค เอน็จิเนียริ/ ง จาํกดั 14,000.00 บาท บริษทั สยาม เอส.เค เอน็จิเนียริ/ ง จาํกดั 14,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160203 ########
(BG) ชัBน 1 Tower D อาคารกลุม่นวตักรรม 2

3 ซืBอโต๊ะและเกา้อีB         200 ตวั 185,966.00 185,966.00                    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 173,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั นาวาเฟอร์นิเจอร์ 173,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160204 ########

4 จา้งทดสอบและตรวจสอบสถานีกา๊ซหุ้งต้มTCC           1 งาน 16,050.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จาํกดั 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160205 ########

5 ซืBอโต๊ะพบัสี/ เหลี/ยมหน้าขาว          30 ตวั 49,500.00     ตกลงราคา บริษทั ยูนิคอร์น เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 49,500.00 บาท บริษทั ยูนิคอร์น เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 49,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160206 ########

6 จา้งแปลหนงัสือ "การดาํเนินงาน STI 5 ปี"         24 หน้า 8,000.00     ตกลงราคา นาย ชยัวฒัน์ ยอดเงิน 8,000.00 บาท นาย ชยัวฒัน์ ยอดเงิน 8,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160207 ########

7 จา้งเหมารือถอน ขนยา้ย ติดตัBง ชุดจาํลอง           1 งวด 789,660.00 789,660.00                      พิเศษ บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 738,000.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 738,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160208 ########
อุณหภูมิและความชืBนของ PTEC

8 จา้งเหมาติดตัBงระบบไฟฟ้าในอาคาร INC2           1 งวด 2,086,500.00 2,086,500.00                   พิเศษ บริษทั พาวเวอร์ มิชชั/น จาํกดั 1,950,000.00 บาท บริษทั พาวเวอร์ มิชชั/น จาํกดั 1,950,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160209 ########

9 จา้งบนัทึกวีดีโอOBระบบ HD        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา นางสาว จิราภรณ์ วงศท์อง 25,000.00 บาท นางสาว จิราภรณ์ วงศท์อง 25,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160210 ########

10 เช่าเกา้อีBพลาสติกใช้ในงาน Boss        1500 ตวั 8,900.00     ตกลงราคา นาย อารมย ์กล ํ/าอยูสุ่ข 8,900.00 บาท นาย อารมย ์กล ํ/าอยูสุ่ข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160211 ########

11 จา้งติดตัBง Partition งาน NECTEC        3 รายการ 8,715.15     ตกลงราคา บริษทั นูโว เทค จาํกดั 8,145.00 บาท บริษทั นูโว เทค จาํกดั 8,145.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160212 ########

12 เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค TCC          40 ชุด 31,100.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ป.วฒันาโอเอ โดย นายเอกกมล 30,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ป.วฒันาโอเอ โดย นายเอกกมล 30,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160213 ########

13 เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค TCC      20 เครื/อง 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160214 ########

14 ซืBออะไหลซ่่อมแซมเครื/อง Chiller  INC2       24 รายการ 173,578.08 173,578.08                    ตกลงราคา บริษทั แอร์โค จาํกดั 162,222.50 บาท บริษทั แอร์โค จาํกดั 162,222.50 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160215 ########

15 ซืBอถุงมือยางไนไตร สําหรับห้องปฏิบตัิการ        15 กลอ่ง 6,420.00     ตกลงราคา บริษทั ศิรา เซฟตีBแอนด์ทูล จาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตีBแอนด์ทูล จาํกดั 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160216 ########

16 ซืBอกระดาษทาํความสะอาดสําหรับห้องปฏิบตัิการ         2 กลอ่ง 2,433.18     ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 2,274.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 2,274.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160217 ########

17 ซืBออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในห้องปฏิบตัิการ        4 รายการ 4,494.00     ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 4,200.00 บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 4,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160218 ########

18 ซืBอวสัดุอุปกรณ์เพื/อใช้ในห้องปฏิบตัิการ        8 รายการ 6,109.70     ตกลงราคา บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,710.00 บาท บริษทั เอน็ที เคมิคอล จาํกดั 5,710.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160219 ########

19 ซืBอกระดาษชาํระแบบมว้น+กระดาษเช็ดมือ         122 ลงั 90,522.00     ตกลงราคา บริษทั วนัธชัช์ โปรเฟสชั/นนลั จาํกดั 84,600.00 บาท บริษทั วนัธชัช์ โปรเฟสชั/นนลั จาํกดั 84,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160220 ########

20 จา้งเหมาซ่อมบาํรุงระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าINC1           1 งาน 76,333.80     ตกลงราคา บริษทั ทองไทย เอน็จิเนียริ/ ง(1992) จาํกดั 71,340.00 บาท บริษทั ทองไทย เอน็จิเนียริ/ ง(1992) จาํกดั 71,340.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160221 ########

21 จา้งถา่ยวีดีโอเกบ็ภาพทางเข้าใหมฯ่        1 รายการ 66,875.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน์ ครีเอทีฟ 62,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอซายน์ ครีเอทีฟ 62,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160222 ########

22 เช่าเครื/องคอมพิวเตอร์ Notebook หลกัสูตรฯ      45 เครื/อง 19,260.00     ตกลงราคา  บี จี กรุ๊ป 18,000.00 บาท  บี จี กรุ๊ป 18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160223 ########

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

วันที# 30 เมษายน 2559
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แบบ สขร.1

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

23 ซืBอเครื/องควบคุมความชืBน       1 เครื/อง 33,065.00     ตกลงราคา บริษทั โฟลดิBง เกท จาํกดั 33,065.00 บาท บริษทั โฟลดิBง เกท จาํกดั 33,065.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160224 ########

24 ซืBอเครื/องเป่าลมร้อน ยี/ห้อ weller       1 เครื/อง 37,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอม็.ที.เค มาร์เกต็ 37,000.00 บาท บริษทั เอม็.ที.เค มาร์เกต็ 37,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160225 ########

25 ซืBอเครื/องดูดตะกั/ว       2 เครื/อง 51,300.00     ตกลงราคา บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 51,300.00 บาท บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 51,300.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160226 ########

26 ซืBอตู้เกบ็กุญแจ           2 ตู้ 9,345.80     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอดวานซ์ โปรมีเดีย 9,345.78 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แอดวานซ์ โปรมีเดีย 9,345.78 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160227 ########

27 จา้งพิมพแ์ผน่ผบัประชาสัมพนัธ์โปรแกรมฯ      1,500 แผน่ 15,750.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช. มีเดีย 15,750.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช. มีเดีย 15,750.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160228 ########

28 จา้งพิมพห์นงัสือ Thailand Tech Show      1,000 เลม่ 210,600.00 210,600.00                    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 210,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 210,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160229 ########

29 ซืBอหมึกพิมพส์ําหรับทาํบตัร ID Card 1 กลอ่ง 5,900.00     ตกลงราคา บริษทั ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม จาํกดั 5,900.00 บาท บริษทั ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม จาํกดั 5,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5041160230 ########

30 จา้งพฒันา Thomson data analyzer 1 งาน           USD13,000.00           USD13,000.00       พิเศษ  Thomson Reuters (Scientific) LLC 13,000.00 USD  Thomson Reuters (Scientific) LLC 13,000.00 USD เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5042160008 ########

31 จา้งบาํรุงรักษากลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตอรน 1 ปี 85,600.00     ตกลงราคา บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั/น จาํกดั 80,000.00 บาท บริษทั โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั/น จาํกดั 80,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160030 ########

32 จา้งเหมาบริการกาํจดัแมลง INC2 2 ปี 246,000.00 246,000.00                    ตกลงราคา บริษทั บัoค บี กอน จาํกดั 229,906.54 บาท บริษทั บัoค บี กอน จาํกดั 229,906.54 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160031 ########

33 จา้งบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงตํ/า INC2 1 ปี 729,740.00 729,740.00                     สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิศนุ เพาเวอร์ วิศวกรรม 631,567.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วิศนุ เพาเวอร์ วิศวกรรม 631,567.50 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและราคาตํ/าสุด 5052160033 ########
บริษทั ทีม โปรเฟชั/นแนล จาํกดั 649,000.00 บาท
บริษทั พีค เอน็จิเนียริ/ ง จาํกดั 800,000.00 บาท
บริษทั พลูโตเทค จาํกดั 2,181,730.00 บาท

34

จา้งเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร INC1,

Garden of innovation , Incubator wing 1 ปี 3,816,000.00 3,816,000.00 e-Auction บริษทั ซีบีเอม็ แฟซิลิตีBส แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 3,670,000.00 บาท บริษทั ซีบีเอม็ แฟซิลิตีBส แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 3,670,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและราคาตํ/าสุด 5052160034 ########
บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั 3,732,999.00 บาท
บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 3,769,990.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 3,776,000.00 บาท

35 จา้งทาํการถอดประกอบ ขนยา้ย และปรับปรุง 3 งวด 15,622,000.00 15,622,000.00                 พิเศษ บริษทั เอม็ที เมโทรโลยี จาํกดั ########### บาท บริษทั เอม็ที เมโทรโลยี จาํกดั ########### บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160037 ########

พร้อมติดตัBงห้องปิดกัBนคลื/นแมเ่หลก็ไฟฟ้า

36

จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั อาคาร INC1,

Garden of innovation , Incubator wing 2 ปี 6,396,000.00 6,396,000.00 e-Auction บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั/น จาํกดั 6,115,200.00 บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั/น จาํกดั 6,115,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและเสนอราคารายเดียว 5052160038 ########

37 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั อาคาร TCC 2 ปี 4,920,000.00 4,920,000.00 e-Auction บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั/น จาํกดั 4,704,000.00 บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั/น จาํกดั 4,704,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนดและเสนอราคารายเดียว 5052160039 ########

38 จา้งบริการพนกังานรับโทรศพัท์อาคารโยธี 1 ปี 180,000.00 180,000.00                    ตกลงราคา บริษทั โธมสั เอ.เอาท์โซซิ/ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 180,000.00 บาท บริษทั โธมสั เอ.เอาท์โซซิ/ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 180,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5052160040 ########

39 เช่าเครื/องคอมพิวเตอร์ให้บริการลูกค้า 4 เครื/อง 5,136.00     ตกลงราคา บริษทั ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จาํกดั 4,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5141160017 ########

40 จา้งพิมพห์นงัสือข้อมูลโครงการเพื/อ 500 ชุด 26,750.00     ตกลงราคา บริษทั นชัชาวตัน์ จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั นชัชาวตัน์ จาํกดั 24,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5141160018 ########
การจดันิทรรศการ (ภาษาองักฤษ)

41 จา้งบาํรุงรักษาระบบสนบัสนุนศูนยค์อมSWP 1 ปี 64,200.00     ตกลงราคา บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จาํกดั 60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5143160011 ########

42 จา้งบาํรุงรักษาระบบสนบัสนุนศูนยค์อมSWP 1 ปี 64,200.00     ตกลงราคา บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จาํกดั 60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5152160010 ########
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แบบ สขร.1

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

43 ซืBอหมึกเครื/องพิมพ ์Canon MF -8380 Black         2 กลอ่ง 7,530.00     ตกลงราคา ร้าน เพิ/มพูลปริBนติBง 7,037.38 บาท ร้าน เพิ/มพูลปริBนติBง 7,037.38 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160057 ########

44 จา้งที/ปรึกษาจดัทาํระบบเกษตรอินทรียแ์ละGM         1 เดือน 70,000.00     ตกลงราคา นาย ดนุวตั  เพง็อน้ 70,000.00 บาท นาย ดนุวตั  เพง็อน้ 70,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160058 ########

45 จา้งที/ปรึกษาด้านการพฒันาผลิตภณัฑ ์คก.มะ         1 เดือน 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว วิมลศิริ  พรทวีวฒัน์ 50,000.00 บาท นางสาว วิมลศิริ  พรทวีวฒัน์ 50,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160059 ########

46 จา้งดาํเนินรายการงาน Tech Show ภาคเหนือ           1 งาน 10,700.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั/น จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั/น จาํกดั 10,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160060 ########

47 จา้งเจา้หน้าที/บริการทาํความสะอาด,รับส่งเอกสาร         1 เดือน 7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท นาง ณภทัร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160061 ########

48 จา้งเหมาดาํเนินการจดันิทรรศการ พ.ค.59         1 เดือน 14,500.00     ตกลงราคา บริษทั อภิชดา คอปอเรชั/น จาํกดั 13,551.40 บาท บริษทั อภิชดา คอปอเรชั/น จาํกดั 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกาํหนด 5241160062 ########
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