
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาท ี#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา  เหตผุลท ี#คดัเลอืก เลขท ี#เอกสาร วนัท ี#
 (รวม vat7%) (ราคากอ่น vat7%) (ราคากอ่น vat7%)

1 จา้งจัดงานแถลงขา่วHaydaleตั�งศนูยว์ิจัยฯ 1 งาน 65,163.00 ตกลงราคา บริษัทดไีซน์ ดไีลท์ จํากัด 60,900.00 บาท บริษัทดไีซน์ ดไีลท์ จํากัด 60,900.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170001 13/10/2016

2 จา้งเก็บขอ้มูลผูเ้ชี>ยวชาญที>เกี>ยวขอ้ง 1 งาน 10,000.00 ตกลงราคา นางสาววิมลมาส  พวงทอง 10,000.00 บาท นางสาววิมลมาส  พวงทอง 10,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170003 07/10/2016
กับอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ�นสว่นระยะที> 2

3 ซื�ออุปกรณ์ตดิตั�งสายกราวดไ์ฟฟ้าสถิตฯ 14 รายการ 15,550.21 ตกลงราคา บริษัท อินโฟลว์ ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 14,532.91 บาท บริษัท อินโฟลว์ ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 14,532.91 บาท ราคาตํ>าสดุ 5041170005 13/10/2016
บริษัท สยาม เอส.เค เอ็นจิเนียริ>ง จํากัด 17,005.00 บาท

4 จา้งพัฒนาหลักสตูรInfographic รุ่นพิเศษ 1 งาน 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไลค ์มี จํากัด 120,000.00 บาท บริษัท ไลค ์มี จํากัด 120,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170006 18/10/2016

5 จัดซื�อภาชนะบรรจุของเสยีอันตราย 500 แกลลอน 10,726.75 ตกลงราคา บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 10,025.00 บาท บริษัท ภาชนะไทย จํากัด 10,025.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170008 18/10/2016

6 จา้งบันทึกเทปโทรทัศน์(Video)และตัดตอ่ฯ 2 รายการ 10,000.00 ตกลงราคา นาย เอกธนัช เรืองศรี 10,000.00 บาท นาย เอกธนัช เรืองศรี 10,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170010 19/10/2016

7 จา้งซอ่มแซมผนังป้องกันนํ�ารั>วซมึ Tower D 1 รายการ 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซสิเตอร์ จํากัด 20,000.00 บาท บริษัท เอ็กซสิเตอร์ จํากัด 20,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170011 19/10/2016

8 จา้งบริการบอร์ดนิทรรศการและไฟสอ่งสว่างฯ 3 รายการ 10,678.00 ตกลงราคา บริษัท นูโว เทค จํากัด 9,980.00 บาท บริษัท นูโว เทค จํากัด 9,980.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170012 20/10/2016

9 ซื�อถุงแดงสําหรับบรรจุของเสยีอันตราย 100 กิโลกรัม 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ดเีจน ซัพพลาย จํากัด 6,000.00 บาท บริษัท ดเีจน ซัพพลาย จํากัด 6,000.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170013 20/10/2016

10 จัดซื�อป้ายความปลอดภัยภายในอาคาร INC2 182 ป้าย 33,630.10 ตกลงราคา บริษัท นีโอ เซ็นเตอร์ เทรดดิ�ง จํากัด 31,430.00 บาท บริษัท นีโอ เซ็นเตอร์ เทรดดิ�ง จํากัด 31,430.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170014 20/10/2016

11 ซื�ออะไหลใ่นระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ของศนูยป์ระชมุฯ 3 รายการ 9,769.10 ตกลงราคา บริษัท เอเซยีตกิ ไฟร์ เทค จํากัด 9,130.00 บาท บริษัท เอเซยีตกิ ไฟร์ เทค จํากัด 9,130.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170015 21/10/2016

12 จา้งซอ่มท่อลมในชอ่ง Shaft Tower B 1 งาน 279,103.00 279,103.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอร์ต 272,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอร์ต 272,900.00 บาท ราคาตํ>าสดุ 5041170016 21/10/2016
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟเอฟ คอนซมู แอนด ์เอ็นจิเนียริ>ง 380,552.00 บาท

13 จา้งเปลี>ยนชดุใบพัดลมดดูอากาศ ลานจอดรถฯ 1 งาน 39,590.00 ตกลงราคา บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั>น อินดัสทรีส ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 37,000.00 บาท บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั>น อินดัสทรีส ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 37,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170017 21/10/2016

14 ซื�ออุปกรณ์ Building Control Unit (BCU) 1 รายการ 190,000.97 190,000.97 ตกลงราคา บริษัท แอร์โค จํากัด 177,570.09 บาท บริษัท แอร์โค จํากัด 177,570.09 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170018 22/10/2016
และระบบสํารองไฟฟ้า (UPS)

15 ซื�อไฟสอ่งสว่างฉุกเฉินและป้ายหนีไฟ (TCC) 3 รายการ 6,676.80 ตกลงราคา บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จํากัด 6,240.00 บาท บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จํากัด 6,240.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170019 25/10/2016

16 เชา่ Notebook สําหรับผูเ้ขา้อบรมหลักสตูรฯ 47 เครื>อง 27,900.00 ตกลงราคา  บ ีจี กรุ๊ป 26,880.00 บาท  บ ีจี กรุ๊ป 26,880.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170020 27/10/2016

17 จา้งจัดทําหนังสอืประกอบการอบรมฯ 480 เลม่ 295,833.00 295,833.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ เซอร์วิส 276,480.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอ เอ เซอร์วิส 276,480.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170021 27/10/2016

18 จา้งจัดทําหนังสอืแนะนําและรวบรวมผลงานITAP 2,000 เลม่ 298,530.00 298,530.00 ตกลงราคา บริษัท มูสสเ์ฮด จํากัด 279,000.00 บาท บริษัท มูสสเ์ฮด จํากัด 279,000.00 บาท ราคาตํ>าสดุ 5041170022 26/10/2016
บริษัท จี โมทีฟ โปรดักชั>น จํากัด 311,000.00 บาท

19 จา้งปรับปรุงและซอ่มแซมเครื>องอัดลม INC2 1 รายการ 299,972.36 299,972.36 ตกลงราคา บริษัท เอเซยี คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย จํากัด 280,348.00 บาท บริษัท เอเซยี คอมเพรสเซอร์ ซัพพลาย จํากัด 280,348.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5041170023 28/10/2016

20 จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ 5 งวด 4,458,000.00 4,458,000.00
ประกวดราคา
(e-Auction) บริษัท บซิโพเทนเชยีล จํากัด 4,355,000.00 บาท บริษัท บซิโพเทนเชยีล จํากัด 4,355,000.00 บาท ราคาตํ>าสดุ 5052170001 04/10/2016

โครงการสําหรับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคฯ บริษัท สกอร์โซลชูั>น จํากัด 4,448,000.00 บาท

21 ซื�อวาลว์นํ�าเย็นสําหรับเครื>องสง่ลมเย็นฯ 3 รายการ 111,419.10 111,419.10 ตกลงราคา บริษัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อินเตอร์เนชั>นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 104,130.00 บาท บริษัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อินเตอร์เนชั>นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 104,130.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170001 10/10/2016

22 จัดซื�อ ACCESS CARD ของ SWP 100 ใบ 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร 10,000.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั>นแนล จํากัด 10,000.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170002 17/10/2016

23 ซื�อนํ�าดื>ม ขนาด 500cc ตราสงิห์ 3,600 ขวด 17,401.41 ตกลงราคา บริษัท บญุรอดเทรดดิ�ง จํากัด 16,263.00 บาท บริษัท บญุรอดเทรดดิ�ง จํากัด 16,263.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170003 21/10/2016

24 เชา่เครื>องพิมพ์เอกสาร 2 เดอืน 1 งวด 14,980.00 ตกลงราคา บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 14,000.00 บาท บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 14,000.00 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170004 01/11/2016
ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศไทย

25 จา้งเหมาปรับปรุงพื�นที>เชา่ 1 งวด 34,000.00 ตกลงราคา นาย กัณภัค  พรรณาภพ 34,000.00 บาท นาย กัณภัค  พรรณาภพ 34,000.00 บาท มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 5141170005 31/10/2016
ชั�น 12 ยนูิตA ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ฯ

26 ซื�อหมึกดําเครื>องพิมพ์  Canon MF 8380 2 กลอ่ง 9,400.01 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 10,746.66 บาท รา้น เพิ>มพูลปริ�นติ�ง 8,785.04 บาท ราคาตํ>าสดุ 1241170001 20/10/2016
รา้น เพิ>มพูลปริ�นติ�ง 8,785.06 บาท

27 ซื�อหมึกดําเครื>องพิมพ์ HP LaserJet 2 กลอ่ง 5,250.00 ตกลงราคา รา้น เพิ>มพูลปริ�นติ�ง 4,906.54 บาท รา้น เพิ>มพูลปริ�นติ�ง 4,906.54 บาท ราคาตํ>าสดุ 1241170002 27/10/2016
หา้งหุน้สว่นจํากัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 5,233.64 บาท

28 จา้งบริการทําความสะอาด 12เดอืน(ตค.59-กย.60) 12 งวด 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา บริษัท เชยีงใหม่ ธรี เซอร์วิส จํากัด 117,757.01 บาท บริษัท เชยีงใหม่ ธรี เซอร์วิส จํากัด 117,757.01 บาท มีคณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 1243160001 12/10/2016

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
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