
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน

  งบประมาณ
รวมภาษมีูลคา่เพิ!ม 

(ถา้ม)ี ราคากลาง      วธิกีาร
   ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ!ม)
        ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ!ม)           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัท ี!

1 เชา่เกา้อี�พลาสตกิพรอ้มผา้คลมุครึ�งตัว         500 ชดุ 3,000.00                    ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ�าอยู่สขุ 3,000.00                    บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยู่สขุ 3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170088 2/6/2017

2 จา้งทดสอบและตรวจสอบระบบทอ่ก๊าซพรอ้มอปุกรณ์           1 งาน 16,050.00                  ตกลงราคา บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากัด 15,000.00                  บาท บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากัด 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170089 2/6/2017

3 จา้งเหมาทําความสะอาดพื�นที�สงู อาคารศนูยป์ระชมุ           1 งาน 120,000.00            120,000.00     ตกลงราคา นาย ฉนั�น พานโถม 120,000.00                บาท นาย ฉนั�น พานโถม 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170090 2/7/2017

4 จา้งพมิพโ์บชวัร ์EECi 2,000 แผ่น 29,960.00                  ตกลงราคา บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170091 2/8/2017

5 จา้งทํากระเป๋าผา้สปันบอล 500 ใบ 17,500.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.เอ็น 17,500.00                  บาท หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.เอ็น 17,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170092 2/8/2017

6 จา้งจัดทํา Roll Up ประชาสัมพันธ ์ITAP          17 อัน 61,100.00                  ตกลงราคา บรษิัท มสูสเ์ฮด จํากัด 61,100.00                  บาท บรษิัท มสูสเ์ฮด จํากัด 61,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170093 2/10/2017

7 เชา่ปลัQกไฟพรอ้มอปุกรณแ์ละเดนิสายไฟกจิกรรม TCC         105 จุด 31,000.00                  ตกลงราคา รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั�น 31,000.00                  บาท รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั�น 31,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170094 2/10/2017

8 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คกจิกรรม TCC      10 เครื�อง 3,000.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 3,000.00                    บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170095 2/10/2017

9 จา้งปรับปรุงภมูทิัศน ์กจิกรรม INC2           1 งาน 79,450.00                  ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 79,450.00                  บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 79,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170096 2/14/2017

10 จา้งจัดทําชดุเอกสารอบรมสัมมนา        4 รายการ 20,140.00                  ตกลงราคา รา้น ด ีด ีก็อปปี�  เซ็นเตอร์ 20,140.00                  บาท  รา้น ด ีด ีก็อปปี�  เซ็นเตอร์ 20,140.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170097 2/27/2017

11 เชา่โน๊ตบุ๊คและจอมอนเิตอร ์กจิกรรม NSA           1 งาน 12,840.00                  ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170098 2/22/2017

12 เชา่เครื�องคอมพวิเตอรN์otebook กจิกรรม TCC      60 เครื�อง 36,000.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 36,000.00                  บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170099 2/23/2017

13 ซื�ออปุกรณส์วทิชค์วบคมุระดับของเหลวฯ INC 2           1 งาน 13,696.00                  ตกลงราคา บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากัด 12,800.00 บาท บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากัด 12,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170100 2/23/2017

14 ซื�อนํ�าดื�ม กจิกรรม TCC 12 เดอืน 186,800.00            186,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จํากัด 174,579.44                บาท บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จํากัด 174,579.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5051170001 2/1/2017

15 ซื�อกระดาษชาํระแบบมว้นใหญ ่และกระดาษเชด็มอื 12 เดอืน 544,801.20            544,801.20     สอบราคา บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั�นนัล จํากัด 502,352.16                บาท บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั�นนัล จํากัด 502,352.16 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5051170002 2/10/2017
บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์จํากัด 503,113.08                บาท และราคาตํ�าสดุ
บรษิัท บลิเลี�ยน มลิเลี�ยน เทรดดิ�ง จํากัด 549,177.00                บาท

16 จา้งบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู-ตํ�าInc1 12 เดอืน 148,000.00            148,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทองไทย เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 140,000.00                บาท บรษิัท ทองไทย เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 140,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170014 2/16/2017

17 จา้งผลติสื�อการเรยีนรูบ้นระบบ e-learning 75 วัน 1,831,840.00         1,831,840.00     วธิพีเิศษ บรษิัท ไฟร ์วัน วัน จํากัด 1,712,000.00             บาท บรษิัท ไฟร ์วัน วัน จํากัด 1,712,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170015 2/20/2017

18 จา้งบํารุงรักษาระบบลฟิตแ์ละบันไดเลื�อน กจิกรรม TCC        24 เดอืน 280,000.00            280,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 280,000.00                บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 280,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170016 2/21/2017

19 จา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบFire Alarm กจิกรรม TCC 12 เดอืน 125,832.00            125,832.00                ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 125,832.00                บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 125,832.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170017 2/23/2017

20 เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook จํานวน 20เครื�อง กจิกรรม TCC        12 เดอืน 288,000.00            288,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 288,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 288,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5057170002 2/23/2017

21 ซื�อเสื�อโปโล (SWP)         100 ตัว 27,000.00                  ตกลงราคา รา้น นานา กรุ๊ป 27,000.00                  บาท รา้น นานา กรุ๊ป 27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170014 2/6/2017

22 เชา่เครื�องคอมพวิเตอรต์ั�งโต๊ะ ของSWP      80 เครื�อง 24,000.00                  ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 24,000.00                  บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170016 2/17/2017

23 จา้งทําโลร่างวัล 15 ชิ�น 20,062.50                  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 18,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 18,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141170017 2/14/2017

24 ซื�อเสื�อโปโล สดีํา พรอ้มปรักโลโก ้         100 ตัว 27,000.00                  ตกลงราคา รา้น นานา กรุ๊ป 27,000.00                  บาท รา้น นานา กรุ๊ป 27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170018 2/17/2017

25 จา้งบํารุงรักษาเครื�องกรองนํ�า_SWP 24 เดอืน 121,000.00            121,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยวอเตอร์ 121,000.00                บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยวอเตอร์ 121,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152170001 2/28/2017

26 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศแบบแยกฯ        24 เดอืน 55,200.00                  ตกลงราคา รา้น นวิาสแอรบ์า้น 55,200.00                  บาท รา้น นวิาสแอรบ์า้น 55,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152170002 2/28/2017

27 จา้งบํารุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิดCCTV_SWP        24 เดอืน 42,800.00                  ตกลงราคา บรษิัท เอวทิ คอมมนูเิคชั�น จํากัด 42,800.00                  บาท บรษิัท เอวทิ คอมมนูเิคชั�น จํากัด 42,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5152170003 2/28/2017

28 จา้งที�ปรกึษาโครงการวจิัยผลกระทบฯ 9 เดอืน 1,000,000.00         1,000,000.00 ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ-ตกลง มหาวทิยาลัย หอการคา้ไทย 990,000.00                บาท มหาวทิยาลัย หอการคา้ไทย 990,000.00 บาท มคีวามชาํนาญเฉพาะ 5153170002 2/16/2017

29 ซื�อหมกึดําเครื�องพมิพ ์HP และ Canon 2 กลอ่ง 6,700.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ท๊อปเทล เพาเวอร์ 7,429.91                    บาท ลัคกี� เทรดดิ�ง 6,261.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 1241170017 3/02/2017
ลัคกี� เทรดดิ�ง 6,261.68                    บาท และราคาตํ�าสดุ

30 ซื�อหมกึสเีครื�องพมิพ ์Canon-MF8380         3 กลอ่ง 14,100.00                  ตกลงราคา ลัคกี� เทรดดิ�ง 13,177.57                  บาท ลัคกี� เทรดดิ�ง 13,177.57 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170018 9/02/2017

31 จา้งเหมาผลติป้ายไวนลิพรอ้มตดิตั�งรื�อถอน           1 งาน 16,050.00                  ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 15,000.00                  บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170019 9/02/2017

32 ซื�อครุภัณฑเ์ครื�อง Notebook Macbook Air       1 เครื�อง 40,000.00                  ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด 34,009.35                  บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติ�ง จํากัด 34,009.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 1241170020 10/02/2017
บรษิัท คอมเซเวน่ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 34,018.69                  บาท และราคาตํ�าสดุ

33 จา้งออกแบบโปสเตอร ์Infographic         50 ชิ�น 58,850.00                  ตกลงราคา Fastwork Technologies Co.th 50,000.00                  บาท  Fastwork Technologies Co.th 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170021 16/02/2017
บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 55,000.00                  บาท และราคาตํ�าสดุ

34 จา้งปรับแกค้ลปิวดิโิอ นําเสนอองคก์ร           1 งาน 15,000.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เดคโคโมดา สตดูโิอ 14,018.69                  บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เดคโคโมดา สตดูโิอ 14,018.69 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170022 16/02/2017

35 จา้งดําเนนิการพธิเีปิดงานประชมุประจําปี 2560 สวทช.ภาคเหนอื           1 งาน 10,000.00                  ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 9,345.79                    บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 9,345.79 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170023 20/02/2017
บรษิัท ดนตรสีสีัน จํากัด 12,000.00                  บาท และราคาตํ�าสดุ

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัท ี! 1-28 กุมภาพนัธ ์2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน

  งบประมาณ
รวมภาษมีูลคา่เพิ!ม 

(ถา้ม)ี ราคากลาง      วธิกีาร
   ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ!ม)
        ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ!ม)           เหตุผลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัท ี!
บรษิัท วเีวริค์ มารเ์ก็ตติ�ง แอนด ์แอดเวอรไ์ทซิ�ง จํากัด 11,400.00                  บาท

36 จา้งจัดทํา POP UP สวทช.ภาคเหนอื           1 ชดุ 17,000.00                  ตกลงราคา รา้น Win Event Suply 15,000.00                  บาท รา้น Win Event Suply 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170024 20/02/2017
บรษิัท ลักกี� ซดี จํากัด 22,000.00                  บาท และราคาตํ�าสดุ

37 จา้งจัดพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี2560       1500 เลม่ 85,065.00                  ตกลงราคา เวยีงบัวการพมิพ์ 79,500.00                  บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 79,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170025 20/02/2017
บรษิัท โชตนาพริ�นท ์จํากัด 82,500.00                  บาท และราคาตํ�าสดุ

38 จา้งเหมาดําเนนิการจัดตกแตง่นทิรรศการ           1 งาน 99,000.00                  ตกลงราคา รา้น Win Event Suply 97,800.00                  บาท รา้น Win Event Suply 97,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170026 20/02/2017
บรษิัท เกต เชยีงใหม ่จํากัด 105,930.00                บาท และราคาตํ�าสดุ
หา้งหุน้สว่นจํากัด รอ้ยเรื�อง 105,000.00                บาท

39 จา้งออกแบบและผลติ Cook Book มะขามป้อม        300 เลม่ 67,000.00                  ตกลงราคา นาย ณัฐพล  สันทราย 66,000.00                  บาท นาย ณัฐพล  สันทราย 66,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170027 21/02/2017

40 จา้งจัดทําสตกิเกอรต์ดิฟิวเจอรบ์อรด์ A2         70 ชิ�น 12,600.00                  ตกลงราคา มสิเตอรเ์จมส์ 12,600.00                  บาท มสิเตอรเ์จมส์ 12,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170028 21/02/2017

41 จา้งบันทกึเทป ตัดตอ่ VTR ผญาดศีรลีา้นนา           1 งาน 18,190.00                  ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 16,000.00                  บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั�น จํากัด 16,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170029 22/02/2017
บรษิัท ดนตรสีสีัน จํากัด 18,000.00                  บาท และราคาตํ�าสดุ

42 จา้งเหมาถา่ยภาพงานประชมุประจําปี2560           1 งาน 2,500.00                    ตกลงราคา นาย ชาฤทธิw สุม่เหม 2,500.00                    บาท นาย ชาฤทธิw สุม่เหม 2,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170030 23/02/2017
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