
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง จํานวน งบประมาณ
(กอ่น VAT7%)

ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที,เสนอ (กอ่น VAT7%) ผูท้ี,ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา (กอ่น VAT7%) เหตุผลที,คัดเลอืก เลขที,เอกสาร วันที,

1 จา้งเหมาบรกิารจัดการศกึษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ 1งวด 582,615.00 582,615.00 สอบราคา บรษิัท ไทยโมเดริน์ทราเวล จํากัด                                      385,000.00 บาทหา้งหุน้สว่นจํากัด สบายใจทราเวล                                   407,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ,าสดุ 5041170049 1/12/16 00:00
ประชาชนจนี หา้งหุน้สว่นจํากัดสบายใจทราเวล                                       407,000.00 บาท

บรษิัท เอ พลัส ทราเวลิ จํากัด                                           446,579.43 บาท
บรษิัท รไีลแอนซ ์ฮอลเิดย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด                     512,600.00 บาท
บรษิัท ทสีมายด ์จํากัด                                                    521,400.00 บาท

2 ซื�อเครื,อง LCD Projector ของอาคาร TCC 7 เครื,อง 12,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์ จํากัด                    12,400.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์ จํากัด                    12,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170050 2/12/16 00:00

3 เชา่เครื,องถา่ยเอกสารของ TCC 1 เดอืน 6,542.06 ตกลงราคา บรษิัท ชารป์ ไทย จํากัด                                                  6,542.06 บาท บรษิัท ชารป์ ไทย จํากัด                                                   6,542.06 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170052 9/12/16 00:00

4 ซื�อหลอดดูดนํ�าชนดิงอได ้ 10 ลัง 11,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ยเูรกา้ อนิโนเวชั,น จํากัด                                       11,000.00 บาท บรษิัท ยเูรกา้ อนิโนเวชั,น จํากัด                                        11,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170053 8/12/16 00:00

5 เชา่ Notebook 10 เครื,อง 3,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ                                         3,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ                                          3,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170055 #########

6 จัดซื�อวัสดุซอ่มแซมเครื,องทํานํ�าเย็นฯ  (Chiller) 1 ชดุ 4,500.00 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                       4,500.00 บาทบรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                        4,500.00 บาทมคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170056 #########
เครื,องหมายเลข 7 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

7 จา้งพมิพแ์ผน่พับ ITAP ยกระดับ SME ไทยฯ 10,000 แผน่ 70,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ศริวิัฒนาซเีคยีวรติี�พริ�นท ์จํากัด                               70,000.00 บาท บรษิัท ศริวิัฒนาซเีคยีวรติี�พริ�นท ์จํากัด                                70,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170057 #########

8 จัดซื�อ Medium Filter เครื,องเป่าลมเย็น 69 ชิ�น 151,500.00 151,500.00 ตกลงราคา บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด                               151,500.00 บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด                                151,500.00 บาท ราคาตํ,าสดุ 5041170058 #########
บรษิัท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั,นแนล(ประเทศไทย) จํากัด       157,297.35 บาท

9 จัดซื�อเครื,องสแกนเนอรส์แีบบ ADF 2 เครื,อง 69,200.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด                   57,000.00 บาท บรษิัท ไอท ีซัพพลาย แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด                    57,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170059 #########

10 จา้งจัดพมิพใ์บรับรองระบบบรหิารการวจิัยฯ 1,000 ใบ 9,500.00 ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง เซอรว์สิ จํากัด                             9,500.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง เซอรว์สิ จํากัด                              9,500.00 บาท ราคาตํ,าสดุ 5041170060 #########
หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี                                    12,500.00 บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด                                        22,500.00 บาท

11 ซื�อวัสดุอปุกรณ์ซอ่มแซมเครื,องทํานํ�าเย็นฯ 9 รายการ 80,910.00 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                     80,910.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                      80,910.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170061 #########
เครื,องหมายเลข 5 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

12 ซื�ออปุกรณ์ลดแรงดันและเกจวัดแรงดันฯTCC 5 ชิ�น 10,997.00 ตกลงราคา บรษิัท ทอ้ปแกส๊ จํากัด                                                  10,997.00 บาท บรษิัท ทอ้ปแกส๊ จํากัด                                                   10,997.00 บาทมคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170062 #########

13 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรมการสรา้ง 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด                                                    120,000.00 บาทบรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด                                                     120,000.00 บาทมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170063 #########
Infographic อยา่งมอือาชพี

14 ซื�อกระดาษเช็ดมอื 35 ลัง 29,211.00 ตกลงราคา บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั,นนัล จํากัด                                  27,300.00 บาท บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั,นนัล จํากัด                                  27,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170064 #########

15 เชา่เกา้อี�สําหรับใหบ้รกิารลูกคา้งานBiNET 1,500 ตัว 8,800.00 ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ,าอยูส่ขุ                                                    8,800.00 บาท นาย อารมย ์กลํ,าอยูส่ขุ                                                    8,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170065 #########

16 จัดซื�อสาย LAN อาคาร TCC 3 กล่อง 6,588.78 ตกลงราคา บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากัด                                6,588.78 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากัด                                 6,588.78 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170066 #########

17 ซื�ออปุกรณ์ระงับเหตุสารเคมรีั,วไหล (INC2) 3 รายการ 75,760.00 ตกลงราคา บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด                                            75,760.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด                                             75,760.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170069 #########

18 ซื�อพัดลมดูดอากาศแบบเคลื,อนที,ได ้(INC2) 1 ชดุ 124,120.00 124,120.00 ตกลงราคา บรษิัท ซ.ีดาตา้ เอนจเินยีริ,ง จํากัด                                   116,000.00 บาท บรษิัท ซ.ีดาตา้ เอนจเินยีริ,ง จํากัด                                   116,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170070 #########

19 ซื�อตูเ้ก็บอปุกรณ์พรอ้มอปุกรณ์ดับเพลงิ (INC2) 2 รายการ 200,000.12 200,000.12 ตกลงราคา บรษิัท ไฟรโ์ฟกัสเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด                    186,916.00 บาท บรษิัท ไฟรโ์ฟกัสเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด                    186,916.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170071 #########

20 จา้งจัดทําสายคลอ้งคอและกรอบบัตรประจําตัวฯ 1,000 ชดุ 32,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ปรมา พเีค จํากัด                                                 32,000.00 บาทบรษิัท ปรมา พเีค จํากัด                                                  32,000.00 บาทมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170072 #########

21 จา้งเหมาบรกิารแจง้เตอืน (Automatic Patent Renewal Notice) 5 รายการ 152,810.64 152,810.64 ตกลงราคา CPA Global Limited                                                       4,244.74 USDCPA Global Limited                                                        4,244.74 USDมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5042170002 9/12/16 00:00

22 จา้งบรกิารบํารงุรักษาระบบลฟิตโ์ดยสารฯINC2 13 เดอืน 996,666.71 996,666.71 พเิศษ บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด             996,666.71 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด              996,666.71 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170006 1/12/16 00:00

23 จา้งเหมาบรกิารดูแลเว็บไซต ์TLO 6 เดอืน 32,100.00 ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด                                            32,100.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด                                             32,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170007 1/12/16 00:00

24 จา้งบํารงุรักษาระบบนํ�าออ่น Tower E 12 เดอืน 111,000.00 111,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                              111,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                               111,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170008 #########

25 จา้งบรกิารบํารงุรักษาฯลฟิต ์INCUBATOR WING 1 ปี 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด            180,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด             180,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170009 #########

26 จา้งบรกิารกําจัดเชื�อ Legionella INC2 1 ปี 46,010.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                                46,010.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                                 46,010.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170010 #########

27 จา้งบํารงุรักษาคุณภาพนํ�าหล่อเย็น INC2 1 ปี 256,800.00 256,800.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                              240,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั,น จํากัด                               240,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170011 #########

28 บรกิารบํารงุรักษาเครื,องทํานํ�าเย็น INC2 1 ปี 899,400.00 899,400.00 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                    674,553.00 บาทบรษิัท แอรโ์ค จํากัด                                                    674,553.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170012 #########

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศูนยบ์รหิารจัดการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซื�อจัดจา้ง ระหวา่งวันที, 1-31  ธันวาคม 2559
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29 จา้งที,ปรกึษาดา้นกฎหมาย 1 ปี 192,000.00 192,000.00 ที,ปรกึษา/ผูเ้ชี, บรษิัท สํานักงานกฎหมาย คนงึ แอนดพ์ารท์เนอรส์ จํากัด     180,000.00 บาท บรษิัท สํานักงานกฎหมาย คนงึ แอนดพ์ารท์เนอรส์ จํากัด      180,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5053170001 #########

30 เชา่เครื,องคอมพวิเตอรต์ั �งโต๊ะ SWP 26 เครื,อง 7,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด                     7,800.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด                     7,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5141170009 #########

31 จา้งจัดพมิพซ์องจดหมายสํานักงาน สขีาว No.9 5000 ซอง 8,025.00 ตกลงราคา เวยีงบัวการพมิพ ์                                                            7,500.00 บาทเวยีงบัวการพมิพ ์                                                            7,500.00 บาทมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170010 12/16/2016

32 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ พย.-ธค.59 2 เดอืน 31,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั,น จํากัด                                     28,971.96 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั,น จํากัด                                      28,971.96 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170011 12/21/2016

33 ซื�อ Toner for Canon MF8380 BK 1 กล่อง 4,700.00 ตกลงราคา รา้น เพิ,มพลูปริ�นติ�ง                                                         4,392.52 บาทรา้น เพิ,มพลูปริ�นติ�ง                                                          4,392.52 บาทมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170012 12/23/2016

34 ซื�อซอฟทแ์วร ์และอปุกรณ์สํารองขอ้มลู 2 รายการ 99,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลูชั,น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด                       83,177.57 บาท บรษิัท ไวส ์โซลูชั,น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด                       83,177.57 บาท ราคาตํ,าสดุ 1241170013 12/23/2016
บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด                                    87,430.00 บาท

35 ซื�อ Hard Disk Drive for NAS 5 หน่วย 24,000.00 ตกลงราคา บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด                                    21,495.40 บาท บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด                                    21,495.40 บาท ราคาตํ,าสดุ 1241170014 12/23/2016
บรษิัท ไวส ์โซลูชั,น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด                       22,429.95 บาท

36 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ,ศูนยห์นังสอื 9 รายการ 139,500.00 139,500.00 ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั,น จํากัด                                    130,373.82 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั,น จํากัด                                    130,373.82 บาท เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1252170001 12/29/2016
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