
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 จา้งถ่ายทํา VTR สัมภาษณ์ผูบ้รหิารบรษิัทฯ        1 รายการ 20,000.00      ตกลงราคา นาย ณัฐวฒุ ิวากะดวน 20,000.00 บาท นาย ณัฐวฒุ ิวากะดวน 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160313 11/07/2016
 

2 ซื9อชดุอา่งควบคมุอณุหภมูิ           1 ชดุ 74,365.00      ตกลงราคา บรษิัท แอพพลายด ์ไซแอนทฟิิค อนิสตรูเมน้ทส์ จํากัด 69,500.00 บาท บรษิัท แอพพลายด ์ไซแอนทฟิิค อนิสตรูเมน้ทส์ จํากัด 69,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160314 07/07/2016
 

3 ซื9อชดุตูอ้บลมรอ้น           1 ชดุ 134,820.00 134,820.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 126,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 126,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160315 07/07/2016
 

4 ซื9อเครืBองกวนสารละลายชนดิหลายตําแหน่ง       1 เครืBอง 118,000.00 118,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 118,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 118,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160316 11/07/2016
 

5 จา้งเปลีBยนกระจกนริภัย ชั 9น 10 Tower D        1 รายการ 13,765.00      ตกลงราคา บรษิัท วาย เอช เอส อนิเตอรเ์นชัBนแนล จํากัด 13,765.00 บาท บรษิัท วาย เอช เอส อนิเตอรเ์นชัBนแนล จํากัด 13,765.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160317 29/07/2016
 

6 ซื9ออปุกรณ์ตดิตั 9ง POINT BAS เพิBมเตมิฯ        8 รายการ 61,365.75      ตกลงราคา บรษิัท ทองไทย เอ็นจเินียริBง(1992) จํากัด 61,365.75 บาท บรษิัท ทองไทย เอ็นจเินียริBง(1992) จํากัด 61,365.75 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160318 25/07/2016
 

7 ซื9อโตะ๊อา่งซงิคป์ระจําทีB INC2 Tower C          23 ตัว 299,600.17 299,600.17     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด มนตร ีสเตนเลส โปรดักส์ 280,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด มนตร ีสเตนเลส โปรดักส์ 280,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160319 12/07/2016
 

8 เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook วันทีB 28 กค 59      50 เครืBอง 20,000.00      ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 20,000.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160320 08/07/2016
 

9 ซื9อตอ่อาย ุDigtal Certifioate 1 ปี         74 ช ิ9น 37,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) 37,000.00 บาท บรษิัท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) 37,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160321 11/07/2016
 

10 ซื9อตน้ไมป้ระดษิฐต์กแตง่พื9นทีBอาคารINC2        6 รายการ 66,440.00      ตกลงราคา นางสาว ขวัญตา บรูณะพรสถติย์ 66,440.00 บาท นางสาว ขวัญตา บรูณะพรสถติย์ 66,440.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160322 13/07/2016
 

11 จา้งทําป้าย NCTC          3 ป้าย 81,800.00      ตกลงราคา นางสาว เพ็ญรญา แกว้หลา้ 81,800.00 บาท นางสาว เพ็ญรญา แกว้หลา้ 81,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160323 12/07/2016
 

12 จา้งพมิพห์นังสอืรับรองโครงการวจิัยฯ       3,000 ชดุ 24,300.00      ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 24,300.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 24,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160325 13/07/2016
 

13 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสตูรฝึกอบรมการสรา้งฯ        100 เลม่ 55,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 55,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 55,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160326 13/07/2016
 

14 จา้งพมิพแ์ละสง่จดหมายทางไปรษณียฯ์         300 ชดุ 1,900.50      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,900.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,900.50 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160328 01/08/2016
 

15 จา้งซอ่มแซมลฟิตข์นของหมายเลข 5 TCC           1 ชดุ 28,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 28,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160330 15/07/2016
 

16 จา้งพมิพแ์ละสง่จดหมายทางไปรษณียฯ์         210 ชดุ 2,330.00      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,970.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,970.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160331 27/07/2016
 

17 ซื9อ Boiling Sterilizer ของ NCTC        1 รายการ 16,822.43      ตกลงราคา บรษิัท เอ็มบดี.ี เมดคิอล จํากัด 16,822.43 บาท บรษิัท เอ็มบดี.ี เมดคิอล จํากัด 16,822.43 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160332 21/07/2016
 

18 จา้งซอ่มแซมทอ่ประปา อาคาร TCC        4 รายการ 12,000.00      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 12,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160333 23/07/2016
 

19 จา้งพมิพแ์ผ่นพับประชาสัมพันธห์ลักสตูรMLC      1,500 แผ่น 12,750.00      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,750.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160334 23/07/2016
 

20 เชา่ MacBookPro พรอ้มตดิตั 9งฯ          20 ชดุ 44,000.00      ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 44,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 44,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160335 23/07/2016
 

21 จา้งพมิพเ์อกสารสารและใบประกาศฯ        3 รายการ 18,460.00      ตกลงราคา ศนูยก์ารพมิพจ์ริาภรณ์ 18,460.00 บาท นางสาว เนตรทราย คหูานอ้ย 18,130.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํBาสดุ 5041160336 26/07/2016
 นางสาว เนตรทราย คหูานอ้ย 18,130.00 บาท
 

22 จา้งเหมาบรกิารตกแตง่สถานทีB เพิBมเตมิ           1 งาน 50,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ออล อเีวน้ท ์เอเจนซีB จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ออล อเีวน้ท ์เอเจนซีB จํากัด 50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160337 27/07/2016
ในการจัดงานแสดงเทคโนโลยชี ิ9นสว่นยานยนต์
ประจําปี 2559 (Auto PartsTech Day 2016)

 
23 ซื9อวัสดอุปุกรณ์เพืBอซอ่มแซมเครืBองทํา           1 รายการ 75,756.00      ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 70,800.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 70,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160338 27/07/2016

นํ9าเย็น เครืBองหมายเลข ๖ INC2  
 

24 ซื9ออปุกรณ์แยกเมนระบบไฟฟ้าUNIT616A,6163B           1 รายการ 46,280.54      ตกลงราคา บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 43,252.84 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 43,252.84 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160340 28/07/2016
TOWER D และเดนิสายสัญญาณ ภายใน INC2  

 
25 จา้งตดิตั 9งบธูนทิรรศการ สําหรับงานสัมมนาฯ        4 รายการ 9,980.00      ตกลงราคา บรษิัท นูโว เทค จํากัด 9,980.00 บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 9,980.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160341 29/07/2016

 
26 จา้งวเิคราะหต์รวจวัดคณุภาพอากาศINCU,INC2        6 รายการ 64,590.00      ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ9ง เซอรว์สิ จํากัด 64,590.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ9ง เซอรว์สิ จํากัด 64,590.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160342 29/07/2016

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัที# 1-31 กรกฎาคม 2559
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27 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้สําหรับผูเ้ขา้อบรม      10 เครืBอง 15,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 15,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160343 29/07/2016

 
28 จา้งเหมาบรกิารดแูลและบรหิารเว็บไซตข์อง           4 งวด 295,320.00 295,320.00 ตกลงราคา บรษิัท ซันเด โซลชูนัส ์จํากัด 276,000.00 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูนัส ์จํากัด 276,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160042 01/07/2016

อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย  
 

29 จา้งทําระบบบรกิารวเิคราะหท์ดสอบ สวทช. 1 งาน 440,000.00 440,000.00 พเิศษ บรษิัท เอส.เอส.เจ.เทคโนโลย ีจํากัด 440,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอส.เจ.เทคโนโลย ีจํากัด 440,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160043 04/07/2016
 

30 จา้งเหมาบรกิารจัดการหอ้งประชมุINC1          12 งวด 276,060.00 276,060.00 ตกลงราคา บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 276,060.00 บาท บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 276,060.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํBาสดุ 5052160044 14/07/2016
 บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 335,400.00 บาท
 

31 จา้งกําจัดแมลง TCC 12 งวด 68,000.00  ตกลงราคา บรษิัท บัpค บ ีกอน จํากัด 63,551.40 บาท บรษิัท บัpค บ ีกอน จํากัด 63,551.40 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160045 28/07/2016
 

32 ซื9ออะไหลเ่ครืBองสง่ลมเย็นของ SWP        6 รายการ 27,370.00      ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 27,370.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 27,370.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160035 12/07/2016
 

33 ซื9ออะไหลเ่ครืBองปรับอากาศของ SWP        2 รายการ 10,650.00      ตกลงราคา รา้น นวิาสแอรบ์า้น 10,650.00 บาท รา้น นวิาสแอรบ์า้น 10,650.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160036 12/07/2016
 

34 จา้งซอ่มกลอ้ง CCTV        1 รายการ 2,000.00      ตกลงราคา บรษิัท เอวทิ คอมมนูเิคชัBน จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท เอวทิ คอมมนูเิคชัBน จํากัด 2,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160037 21/07/2016
 

35 จา้งดําเนนิการตรวจสอบอปุกรณ์สลับฯ        1 รายการ 17,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ทเีคเค เซอรว์สิ เอ็นจเินียริBง จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท ทเีคเค เซอรว์สิ เอ็นจเินียริBง จํากัด 17,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160038 14/07/2016
 

36 จา้งพมิพจ์ม.ขา่วซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย      4,500 เลม่ 140,175.00 140,175.00 ตกลงราคา บรษิัท เอเซยี แปซฟิิค มัลตมิเีดยี จํากัด 140,175.00 บาท บรษิัท เอเซยี แปซฟิิค มัลตมิเีดยี จํากัด 140,175.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5152160013 01/07/2016
 

37 จา้งพมิพจ์ดหมายขา่ว Smart Industry      4,500 เลม่ 135,000.00 135,000.00 ตกลงราคา บรษิัท วสิคอมเซ็นเตอร ์จํากัด 123,750.00 บาท บรษิัท วสิคอมเซ็นเตอร ์จํากัด 123,750.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5152160015 11/07/2016
 

38 จา้งเหมาบรกิารดรูะบบคอมพวิเตอร ์SWP 12 งวด 250,380.00 250,380.00 ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 250,380.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 250,380.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5152160016 28/07/2016
 

39 จา้งทีBปรกึษาดา้นการพัฒนาผลติภัณฑม์ะขามป้อม         1 เดอืน 50,000.00      ตกลงราคา นางสาว วมิลศริ ิ พรทววีัฒน 50,000.00 บาท นางสาว วมิลศริ ิ พรทววีัฒน 50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160080 04/07/2016
 

40 จา้งทีBปรกึษาจัดทําระบบเกษตรอนิทรยี,์ GMP         1 เดอืน 70,000.00      ตกลงราคา นาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท นาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160081 04/07/2016
 

41 จัดทําเตาชวีมวลกรุหอ้งเผาไหม ้           2 เตา 4,000.00      ตกลงราคา นาย ชาต ิไชยสทิธิt 4,000.00 บาท นาย ชาต ิไชยสทิธิt 4,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160082 07/07/2016
 

42 จัดทําชดุสมองกล GoGo Boardพรอ้มอปุกรณ์ตอ่        5 รายการ 99,000.00      ตกลงราคา นางสาว สธุพีร  คํายวง 99,000.00 บาท นางสาว สธุพีร  คํายวง 99,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160083 27/07/2016
 

43 จา้งเจา้หนา้ทีBทําความสะอาด,รับสง่เอกสาร         1 เดอืน 7,000.00      ตกลงราคา นาง ณภัทร  ปภาวรทิร์ 7,000.00 บาท นาง ณภัทร  ปภาวรทิร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160084 27/07/2016
 

44 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ         1 เดอืน 14,500.00      ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัBน จํากัด 13,551.40 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัBน จํากัด 13,551.40 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5241160085 29/07/2016
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