
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร
          ผูเ้สนอราคา และราคาท ี"เสนอ

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ"ม)
        ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ"ม)           เหตุผลท ี"คดัเลอืก เลขท ี"เอกสาร วนัท ี"
1 ซื�อเสากั �นทางเดนิชนิดผา้ดงึกลับอัตโนมัติ           5 ชุด 10,700.00                    ตกลงราคาบรษิัท พรเีมยีร ์สเตนเลส กรุ๊ป จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท พรเีมยีร ์สเตนเลส กรุ๊ป จํากดั 10,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160231 5/18/2016

2 ซื�อกลอ้งวงจรปิดพรอ้มอุปกรณ(์NCTC)          12 ชุด 149,077.75              149,077.75          ตกลงราคาบรษิัท ตองเจ เทรดดิ�ง จํากดั 138,050.00 บาท บรษิัท ตองเจ เทรดดิ�ง จํากดั 138,050.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160233 5/3/2016

3 จา้งพมิพแ์ผ่นพับแนะนําหลักสูตร DCM      1,000 แผ่น 9,000.00                      ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160234 5/10/2016

4 แผ่นสติ-กเกอรจ์ัดทําบัตรพนักงานผูเ้ช่า         500 ชุด 10,000.00                    ตกลงราคาบรษิัท พาโซย่า จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท พาโซย่า จํากดั 10,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160235 5/11/2016

5 ซื�อพรมอัดเรยีบสเีทา          3 มว้น 9,445.00                      ตกลงราคาบรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากดั 9,445.00 บาท บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากดั 9,445.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160237 5/19/2016

6 จา้งจัดทําอารต์เวริค์และจัดพมิพห์นังสอืฯ      1,000 เล่ม 113,000.00              113,000.00          ตกลงราคาบรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากดั 113,000.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากดั 113,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160238 5/26/2016

7 จา้งตดิตั �งม่านกนัแสงหอ้งประชุมภายในอาคารINC         170 ชุด 677,106.00              677,106.00           สอบราคาบรษิัท บา้นผา้ม่าน จํากดั 650,000.00 บาท บรษิัท บา้นผา้ม่าน จํากดั 650,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามกาํหนด 5041160239 5/13/2016

8 จา้งจัดทําเสื�อคอวสีขีาวสําหรับงานประชุมฯ         500 ตัว 100,000.00              100,000.00          ตกลงราคาบรษิัท ด ิแอป เอพอี ีจํากดั 100,000.00 บาท บรษิัท ด ิแอป เอพอี ีจํากดั 100,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160240 5/16/2016

9 จา้งจัดทํากระเป๋าสําหรับงานประชุมฯ 500 ใบ 25,000.00                    ตกลงราคาบรษิัท ด ิแอป เอพอี ีจํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท ด ิแอป เอพอี ีจํากดั 25,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160241 5/16/2016

10 ซื�อท่อและอุปกรณป์ระกอบท่อระบายนํ�าฯ       11 รายการ 22,629.00                    ตกลงราคาบรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ5ง จํากดั 22,629.00 บาท บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ5ง จํากดั 22,629.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160242 5/27/2016

11 ซื�อตูเ้ตี�ย 2 บานเปิด 14 ใบ 38,948.00                    ตกลงราคาบรษิัท อนิฟินิตี� ออฟฟิต ซัพพลาย จํากดั 36,400.00 บาท บรษิัท อนิฟินิตี� ออฟฟิต ซัพพลาย จํากดั 36,400.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160243 5/16/2016

12 เช่าเกา้อี�พลาสตกิสําหรับงาน BOSSฯ       1,500 ตัว 8,900.00                      ตกลงราคานาย อารมย ์กลํ5าอยู่สุข 8,900.00 บาท นาย อารมย ์กลํ5าอยู่สุข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160244 5/16/2016

13 เช่าเครื5องคอมพวิเตอร ์12 เครื5อง 2 รายการ 8,367.40                      ตกลงราคา บ ีจ ีกรุ๊ป 6,440.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 6,440.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160245 5/17/2016

และเช่าเครื5องคอมพวิเตอร ์สํารอง5 เครื5อง

14 ซื�อถุงแดงบรรจุขยะของเสยีอันตราย     60 กโิลกรัม 6,000.00                      ตกลงราคาบรษิัท ดเีจน ซัพพลาย จํากดั 6,000.00 บาท บรษิัท ดเีจน ซัพพลาย จํากดั 6,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160246 5/18/2016

15 ซื�ออะไหล่ในระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํ5า        2 รายการ 28,000.00                    ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 28,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 28,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160247 5/18/2016

16 จา้งออกแบบหลักสูตรการสรา้งแบรนดใ์หแ้ข็งแรง      1 หลักสูตร 20,000.00                    ตกลงราคานางสาว บังอร สุวรรณมงคล 20,000.00 บาท นางสาว บังอร สุวรรณมงคล 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160248 5/18/2016

17 ซื�อวัสดุอุปกรณส์ําหรับการอบรมสัมมนาฯ       15 รายการ 17,459.00                    ตกลงราคารา้น พัฒนากจิ 17,459.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 17,459.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160249 5/23/2016

18 จา้งพมิพแ์ผ่นพับประชาสัมพันธห์ลักสูตรฯ      1,000 แผ่น 8,500.00                      ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 8,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 8,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160250 5/23/2016

19 ซื�อถังดับเพลงิพรอ้มตูเ้กบ็และบรรจุสารฯ        4 รายการ 37,784.00                    ตกลงราคาบรษิัท นิปปอน เคมคีอล จํากดั 37,784.00 บาท บรษิัท นิปปอน เคมคีอล จํากดั 37,784.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160251 5/23/2016

20 ซื�อ Vortex mixer       1 เครื5อง 8,500.01                      ตกลงราคาบรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั 7,943.93 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั 7,943.93 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160252 5/25/2016

21 ซื�อ BLOCK HEATERS       1 เครื5อง 41,730.00                    ตกลงราคาบรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 39,000.00   บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 39,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160253 5/31/2016

22 ซื�อเครื5องวัดความเป็นกรด่างแบบตั �งโต๊ะ       1 เครื5อง 53,184.00                    ตกลงราคาบรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 49,704.67 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 49,704.67 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160254 5/23/2016

23 ซื�อตู ้RACK           1 ตู ้ 18,928.30                    ตกลงราคาบรษิัท อเิล็กทรอนิก คอมเมริซ์ จํากดั 17,690.00 บาท บรษิัท อเิล็กทรอนิก คอมเมริซ์ จํากดั 17,690.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160255 5/31/2016

24 ซื�อ Hotplate stirrer       1 เครื5อง 26,000.00                    ตกลงราคาบรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั 24,299.07 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั 24,299.07 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160256 5/23/2016

25 ซื�ออุปกรณส์ําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิารNCTC        4 รายการ 2,645.00                      ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 2,645.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 2,645.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160257 5/27/2016

26 ซื�ออุปกรณส์ําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิารNCTC       15 รายการ 7,175.00                      ตกลงราคาบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 7,175.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั 7,175.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160258 5/27/2016

27 จา้งตรวจเช็คเครื5องกาํเนิดไฟฟ้าสํารอง           1 งาน 169,691.30              169,691.30          ตกลงราคาบรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์เซอรว์สิ จํากดั 158,590.00 บาท บรษิัท เอ.พ.ีเพาเวอร ์เซอรว์สิ จํากดั 158,590.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160259 5/27/2016

พรอ้มชุดควบคุมการขนาน จํานวน 3 เครื5อง

28 จา้งปรับปรุงพื�นและเปลยีนโช๊คชนิดฝังพื�น        1 รายการ 11,000.00                    ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดั ประพันธ ์อลูมเินียมกรุ๊ฟ 11,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ประพันธ ์อลูมเินียมกรุ๊ฟ 11,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160263 5/30/2016

29 จัดซื�อแบตเตอรี5สําหรับระบบต่างๆ อาคารTCC          16 ลูก 27,360.00                    ตกลงราคารา้น เอส.แซด.ซัพพลาย 27,360.00 บาท รา้น เอส.แซด.ซัพพลาย 27,360.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160264 5/30/2016

30 ซื�อเครื5อง Printer Dot Matrix 1 เครื5อง 21,079.00                    ตกลงราคาบรษิัท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมูนิเคชั5น จํากดั 19,650.00 บาท บรษิัท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมูนิเคชั5น จํากดั 19,650.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160265 5/30/2016

31 จา้งซ่อมแซมแกไ้ขและทดสอบสถานีกา๊ซหุงตม้ฯ        5 รายการ 8,700.00                      ตกลงราคาบรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากดั 8,700.00 บาท บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากดั 8,700.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160266 5/31/2016

32 จา้งพมิพห์นังสอืขอ้มูลโครงการสํารวจตลาดฯ        700 เล่ม 24,500.00                    ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจํากดี วาย.ซเีอช.มเีดยี 24,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดี วาย.ซเีอช.มเีดยี 24,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160267 5/31/2016

33 จา้งลา้งทําความสะอาดและฆ่าเชื�อบ่อเกบ็นํ�า        2 แท๊งก์ 158,692.20              158,692.20          ตกลงราคาบรษิัท ราชเทว ีเอ็นจเินียริ5ง จํากดั 158,692.20 บาท บรษิัท ราชเทว ีเอ็นจเินียริ5ง จํากดั 158,692.20 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5041160268 5/31/2016

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
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แบบ สขร.1ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร
          ผูเ้สนอราคา และราคาท ี"เสนอ

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ"ม)
        ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ"ม)           เหตุผลท ี"คดัเลอืก เลขท ี"เอกสาร วนัท ี"

34 เช่าเครื5อง LCD Projector อาคาร TCC       4 เครื5อง 60,800.00                    ตกลงราคาบรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 60,800.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 60,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5043160051 5/2/2016

35 ซื�อนํ�าดื5ม 120 ถัง ระยะเวลา 6 เดอืน           6 งวด 8,388.80                  ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากดั 7,840.00 บาท บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากดั 7,840.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5051160014 5/16/2016

36 เช่าเครื5อง LCD Projector อาคาร TCC       4 เครื5อง 60,800.00                ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 60,800.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 60,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5057160002 5/2/2016

37 จา้งพมิพโ์ปสเตอรป์ระชาสัมพันธฯ์         11 ชิ�น 11,946.00                    ตกลงราคาบรษิัท นัชชาวัตน์ จํากดั 11,946.00 บาท บรษิัท นัชชาวัตน์ จํากดั 11,946.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160019 5/13/2016

38 จา้งลา้งคราบตะกรันภายในท่อนํ�าเย็นเครื5อง           7 ชุด 34,300.00                    ตกลงราคาบรษิัท ทเีคเค เซอรว์สิ เอ็นจเินียริ5ง จํากดั 34,300.00 บาท บรษิัท ทเีคเค เซอรว์สิ เอ็นจเินียริ5ง จํากดั 34,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160020 5/18/2016

39 จา้งแปลเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ           1 รายการ 11,200.00     ตกลงราคาบรษิัท อโนนิมัศ รพีับบลคิ จํากดั 11,200.00 บาท บรษิัท อโนนิมัศ รพีับบลคิ จํากดั 11,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160021 5/27/2016

40 จา้งแปลเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ           1 รายการ 12,840.00                    ตกลงราคาบรษิัท อโนนิมัศ รพีับบลคิ จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท อโนนิมัศ รพีับบลคิ จํากดั 12,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160022 5/27/2016

41 ซื�ออะไหล่เครื5องส่งลมเย็น 5 รายการ           1 รายการ 23,828.90                    ตกลงราคาบรษิัท แอรโ์ค จํากดั 22,270.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากดั 22,270.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160023 5/30/2016

42 จัดซื�อกาแฟ และไมโล           3 ลัง 6,916.00                      ตกลงราคาบรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 6,916.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 6,916.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5141160024 5/30/2016

43 จา้งเขยีนจดหมายข่าวSoftware Park Newsletter          3 ฉบับ 90,000.00                    ตกลงราคานางสาว สุจติร   ลสีงวนสุข 90,000.00 บาท นางสาว สุจติร   ลสีงวนสุข 90,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5152160011 5/31/2016

44 จา้งเขยีนจดหมายข่าว Smart Industy(ไทย)          3 ฉบับ 149,250.00              149,250.00          ตกลงราคานางสาว จริพรรณ  บุญหนุน 149,250.00 บาท นางสาว จริพรรณ  บุญหนุน 149,250.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5152160012 5/31/2016

45 ซื�อหมกึเครื5องพมิพ ์HP Photosmart         4 กล่อง 3,055.00                      ตกลงราคารา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 2,855.14 บาท รา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 2,855.14 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160063 5/10/2016

46 ซื�อวัสดุคอมพวิเตอร์        2 รายการ 10,400.00                    ตกลงราคาบรษิัท ไวส ์โซลูชั5น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากดั 8,411.22 บาท บรษิัท ไวส ์โซลูชั5น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากดั 8,411.22 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160064 5/4/2016

47 จา้งซ่อมและเปลี5ยนมอเตอรเ์ครื5องปรับอากาศ       1 เครื5อง 3,300.00                      ตกลงราคา ช่างทองแอร ์เซอรว์สิ 3,300.00 บาท  ช่างทองแอร ์เซอรว์สิ 3,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160065 5/4/2016

48 ซื�อหมกึดํา เครื5องพมิพ ์Canon MF-8380         1 กล่อง 3,765.00                      ตกลงราคารา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 3,518.69 บาท รา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 3,518.69 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160068 5/17/2016

49 ซื�อหมกึเครื5องพมิพ ์HP LaserJet Pro MFP         2 กล่อง 5,000.00                      ตกลงราคารา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 4,672.90 บาท รา้น เพิ5มพูลปริ�นติ�ง 4,672.90 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160070 5/25/2016

50 จา้งจนท.ทําความสะอาด+รับส่งเอกสาร-มยิ.59         1 เดอืน 7,000.00                      ตกลงราคานาง ณภัทร  ปภาวรทิร์ 7,000.00 บาท นาง ณภัทร  ปภาวรทิร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160071 5/27/2016

51 จา้งทปษ.จัดทําระบบเกษตรอนิทรยีแ์ละGMP         1 เดอืน 70,000.00                    ตกลงราคานาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท นาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160072 5/31/2016

คก.มะขามป้อม

52 จา้งทปษ.ดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์เดอืน มยิ.         1 เดอืน 50,000.00                    ตกลงราคานางสาว วมิลศริ ิ พรทววีัฒน 50,000.00 บาท นางสาว วมิลศริ ิ พรทววีัฒน 50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160073 5/31/2016

คก.มะขามป้อม

53 จา้งเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ เดอืน มยิ.         1 เดอืน 14,500.00                    ตกลงราคาบรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากดั 13,551.40 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากดั 13,551.40 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กาํหนด 5241160074 5/31/2016
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