
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ
(กอ่น VAT7%)

ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที+คดัเลอืก เลขที+เอกสาร วนัที+

1 จา้งพมิพห์นังสอืประกอบการอบรมหลักสตูรIEA 35 เลม่ 5,600.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 5,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 5,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170025 #######

2 เชา่เครื5องคอมพวิเตอร ์Notebook 48 เครื5อง 19,200.00 ตกลงราคา บ ีจ ีกรุ๊ป 19,200.00 บาท บ ีจ ีกรุ๊ป 19,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170026 #######

3 จา้งพมิพแ์ผ่นพับปชส.หลักสตูรBSB,CPC2 3,000 ใบ 17,250.00 ตกลงราคา บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั5น จํากัด 17,250.00 บาท บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั5น จํากัด 17,250.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5041170027 #######
หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 24,000.00 บาท

4 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสารสําหรับผูเ้ขา้อบรมฯ 100 ใบ 7,477.00 ตกลงราคา บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 7,477.00 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 7,477.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170028 #######

5 จา้งพมิพแ์ผ่นพับปชส.หลักสตูรITIL,ITA,EAW 5,500 ใบ 36,750.00 ตกลงราคา บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั5น จํากัด 44,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 36,750.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5041170029 #######
หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 36,750.00 บาท

6 จา้งพมิพโ์ฆษณาในหนังสอื TAPMA 2017 1 รายการ 50,000.00 ตกลงราคา บรษิัท คอสมคิ เอนเตอรไ์พรส จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท คอสมคิ เอนเตอรไ์พรส จํากัด 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170030 #######

7 เชา่เครื5องคอมพวิเตอร ์Notebookฯ 10 เครื5อง 18,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170031 #######

8 เชา่เกา้อีPพลาสตกิสําหรับงาน BOSS_20พย.59 1,500 ตัว 8,800.00 ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ5าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท นาย อารมย ์กลํ5าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170034 #######

9 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ 21-25 พย. 59 8 เครื5อง 44,000.00 ตกลงราคา บ ีจ ีกรุ๊ป 44,000.00 บาท บ ีจ ีกรุ๊ป 44,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170035 #######

10 จัดซืPอระบบ ACCESS CONTROL ของTCC 1 ชดุ 16,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.ซัพพลาย อนิเตอร ์จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม.ซัพพลาย อนิเตอร ์จํากัด 16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170036 #######

11 จัดซืPอสายฉีดชาํระสําหรับหอ้งนํPา INC2 100 ชดุ 25,000.00 ตกลงราคา บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 25,000.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5041170037 #######
บรษิัท สขุกมลรัชดา จํากัด 28,080.00 บาท

12 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ 23-24 พย. 59 10 เครื5อง 6,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 6,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170038 #######

13 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ 24-25 พย. 59 10 เครื5อง 4,900.00 ตกลงราคา บ ีจ ีกรุ๊ป 4,900.00 บาท บ ีจ ีกรุ๊ป 4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170039 #######

14 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ 14-16 ธค. 59 5 เครื5อง 9,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170040 #######

15 จา้งบรกิารบอรด์นทิรรศการและไฟสอ่งสวา่งฯ 3 รายการ 15,381.00 ตกลงราคา บรษิัท นูโว เทค จํากัด 15,381.00 บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 15,381.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170041 #######

16 ซืPอเกลอืลา้งเรซิ5นของระบบผลตินํPาออ่นฯ 1,500 กโิลกรัม 10,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ไดนามคิ เอ็นจเินียริ5ง ซสิเท็ม จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท ไดนามคิ เอ็นจเินียริ5ง ซสิเท็ม จํากัด 10,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170042 #######

17 จา้งทํากระเป๋าผา้ดบิและสกรนีฯ สวทช. สสว. 2,500 ใบ 137,500.00 137,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นสามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน์ 137,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน์ 137,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170043 #######

18 จา้งจัดพมิพซ์องเอกสารและกระดาษหัวจดหมายฯ 42,000 แผ่น 91,050.00 ตกลงราคา บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั5น จํากัด 91,050.00 บาท บรษิัท ซัคเซส พับลเิคชั5น จํากัด 91,050.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5041170044 #######
บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด 105,750.00 บาท

19 จา้งพมิพห์นังสอื Characterizationฯ 3,000 เลม่ 234,000.00 234,000.00 ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริPนท ์จํากัด 234,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริPนท ์จํากัด 234,000.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5041170045 #######
บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 285,000.00 บาท

20 จา้งบันทกึเทปโทรทัศน์และตัดตอ่ฯ 1 งาน 7,000.00 ตกลงราคา นางสาว จริาภรณ์ วงศท์อง 7,000.00 บาท นางสาว จริาภรณ์ วงศท์อง 7,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170046 #######

21 จา้งจัดทําใบประกาศนียบัตรและแฟ้มใสป่ระกาศ 5,000 ชดุ 65,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 65,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 65,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170047 #######

22 จา้งเปลี5ยนแผงควบคมุการทํางานของลฟิตเ์ลข3 1 ชดุ 77,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 77,000.00 บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 77,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170048 #######

23 จา้งพัฒนาหลักสตูร IEA 1 งาน 504,000.00 504,000.00 พเิศษ Mr. Lim Boon Whatt 504,000.00 บาท Mr. Lim Boon Whatt 504,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5042170001 #######

24 จา้งพัฒนาเว็บไซตข์องใหมข่องอทุยานวทิยา 1 งาน 271,028.04 271,028.04 ตกลงราคา บรษิัท ซันเด โซลชูนัส ์จํากัด 271,028.04 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูนัส ์จํากัด 271,028.04 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170002 #######
ศาสตรป์ระเทศไทย

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัที+ 1-30 พฤศจกิายน 2559
ผูเ้สนอราคา และราคาที+เสนอ (กอ่น VAT7%) ผูท้ ี+ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (กอ่น VAT7%)
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ
(กอ่น VAT7%)

ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที+คดัเลอืก เลขที+เอกสาร วนัที+ผูเ้สนอราคา และราคาที+เสนอ (กอ่น VAT7%) ผูท้ ี+ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา (กอ่น VAT7%)

25 จา้งดําเนนิงานตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํPาทิPง 1 ปี 155,834.28 155,834.28 ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี5 กรุ๊ป(ประเทศ) จํากัด 155,834.28 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี5 กรุ๊ป(ประเทศ) จํากัด 155,834.28 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170003 #######
ระบบบําบัดนํPาเสยีจากอาคารกลุม่นวัตกรรม ๑

26 จา้งบํารุงรักษา FIRE ALARM SYSTEM INC2 1 ปี 280,000.00 280,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไนน์ตีPไนน์ ไฟร ์อะลารม์ ซสิเต็มส ์จํากัด 370,000.00 บาท บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํ5าสดุ 5052170004 #######
บรษิัท บารค์ัส คอรโ์ปเรชั5น จํากัด 380,000.00 บาท
บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 จํากัด 280,000.00 บาท

27 จัดซืPอเครื5องดื5มรับรองของ SWP 7 ลัง 13,002.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 13,002.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 13,002.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170006 #######

28 เชา่เครื5องคอมพวิเตอรส์ําหรับอบรมสัมมนา 189 เครื5อง 56,700.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 56,700.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 56,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141170007 #######

29 จา้งทําโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ 2 รายการ 20,568.00 ตกลงราคา บรษิัท นัชชาวัตน์ จํากัด 20,568.00 บาท บรษิัท นัชชาวัตน์ จํากัด 20,568.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141170008 #######

30 จา้งแกไ้ขโปรแกรมระบบ RDC Online 1 งาน 494,340.00 494,340.00 พเิศษ บรษิัท ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์จํากัด 494,340.00 บาท บรษิัท ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์จํากัด 494,340.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5252170001 #######

31 จา้งจัดทํามมุถวายความอาลัยฯ ณ สวทช.ภาคเหนือ 1 งาน 16,500.00 ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากัด 16,500.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากัด 16,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170003 #######

32 ซืPอครุภัณฑW์ireless Access Point 1ตัว 9,345.79 ตกลงราคา บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 6,635.51 บาท ราคาตํ5าสดุ 1241170004 #######
บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 6,635.51 บาท
บรษิัท เอ แอนด ์เอ นีโอเทคโนโลยี 7,149.53 บาท

33 ซืPอครุภัณฑN์otebook 2 เครื5อง 56,074.76 ตกลงราคา บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด 55,940.00 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 54,018.70 บาท ราคาตํ5าสดุ 1241170005 #######
บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 54,018.70 บาท

34 ซืPอหมกึดํา เครื5องพมิพH์P LaserJetP1102 1 กลอ่ง 1,869.16 ตกลงราคา รา้น เพิ5มพูลปริPนต ิPง 1,869.16 บาท รา้น เพิ5มพูลปริPนต ิPง 1,869.16 บาท ราคาตํ5าสดุ 1241170006 #######
หา้งหุน้สว่นจํากัด ทอ๊ปเทล เพาเวอร์ 2,056.07 บาท

35 จา้งเหมาจัดบอรด์นทิรรศการ ณ สนง.เกษตร 1 งาน 13,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากัด 13,000.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั5น จํากัด 13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170007 #######

36 ซืPอหลอดภาพDLP Projector 1 หลอด 9,345.79 ตกลงราคา บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด 7,375.00 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 6,308.41 บาท ราคาตํ5าสดุ 1241170008 #######
บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 6,308.41 บาท

37 ซืPอLCD Projector 1 เครื5อง 28,037.38 ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 24,299.07 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั5น แอนด ์คอนซัลติPง จํากัด 24,299.07 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 1241170009 #######
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