
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

1
จา้ง MMRP Sharing หัวขอ้ 
Speed of Trust

1 หลกัสตูร 112,350.00 112,350.00 ตกลงราคา
บรษิัท สลงิชอท 
กรุ๊ป จํากดั 
112,350.00 บาท

บรษิัท สลงิชอท     
กรุ๊ป จํากดั 
112,350.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170494 4/3/2017

2
จา้งขนยา้ยและกําจัดของ
เสยีอนัตราย

 1 งาน 250,000.00 250,000.00 ตกลงราคา

บรษิัท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชัEน 
จํากดั 
250,000.00 บาท

บรษิัท ฟอรซ์ ี       
คอรป์อเรชัEน จํากดั 
250,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170495 4/3/2017

3
สติFกเกอรต์ดิขวดสบูเ่หลว
ธรรมชาติ

  300 ชดุ 7,543.50 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี
 7,543.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
7,543.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170496 4/27/2017

4 ซืKอถาดไม ้ 100 ใบ 26,000.00 ตกลงราคา
นางสาวปรชีญา  
ถํKานอ้ย 
26,000.00 บาท

นางสาวปรชีญา       
ถํKานอ้ย 
26,000.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170497 4/4/2017

5
จา้งจัดทําบทเรยีนออนไลน์
ขนม

 1 งาน 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
นางสาวรัศม ี      
ศตรัตพะยนู 
200,000.00 บาท

นางสาวรัศม ี          
ศตรัตพะยนู 
200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170500 4/5/2017

6
จา้งซอ่มถังแรงดนั           
เครืEองสบูนํKา อาคารโยธี

 1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา

บรษิัท แม็ค 
มอเตอร ์เซอรว์สิ 
เซ็นเตอร ์
24,610.00 บาท

บรษิัท แม็ค มอเตอร ์
เซอรว์สิ 
เซ็นเตอร ์24,610.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170502 4/7/2017

7
จา้งฝึกอบรมหลกัสตูร 
Crucial Conversation

 1 งาน 834,600.00 834,600.00 พเิศษ

บรษิัท แพครมิ 
คอนซลัแทนซีE 
จํากดั 
695,500.00 บาท

บรษิัท แพครมิ 
คอนซลัแทนซีE จํากดั
 695,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170503 4/7/2017

8
จา้งอบรมหลกัสตูร จป. 
บรหิาร

 1 งาน 29,960.00 ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน 
(ประเทศไทย) 
29,960.00 บาท

สมาคมสง่เสรมิความ
ปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน 
(ประเทศไทย) 
29,960.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170504 4/7/2017

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2560
สาํนักงานกลาง สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัทีE 1 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560)
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

9
จา้งตรวจสอบสภาพอาคาร
และอปุกรณ์ 5 อาคาร

 1 งาน 276,060.00 276,060.00 ตกลงราคา
นายนท ีเทพสงิห์
 215,000.00 บาท

นายนท ีเทพสงิห ์
215,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170505 4/7/2017

10
จา้งพมิพห์นังสอืความลบั
ของพชืระดบัปฐมวยั

1,000 เลม่ 131,610.00 131,610.00 ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ์
 พริKนติKง เซอรว์สิ 
จํากดั 
131,610.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริKนติKง เซอรว์สิ 
จํากดั 131,610.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170506 4/10/2017

11
จา้งตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของเนืKอหาในคูม่อื

 1 งาน 30,000.00 กรณีพเิศษ
มหาวทิยาลยั    
เกษตรศาสตร ์
30,000.00 บาท

มหาวทิยาลยั    
เกษตรศาสตร ์
30,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170508 4/11/2017

12
จัดทําสืEอความรูต้วัละครใน
วรรณคดไีทย

100 ชดุ 130,000.00 130,000.00 ตกลงราคา
นางสาวธรนิพร    
ใจมา 
130,000.00 บาท

นางสาวธรนิพร ใจมา 
130,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170509 4/11/2017

13 จา้งทําโตะ๊ทดสอบ 1 ตวั 9,095.00 ตกลงราคา

บรษิัท ซ ีพ ีเค 
ทลูส ์แอนด ์ดายส์
 แมนูแฟคเจอริEง 
จํากดั 
9,095.00 บาท

บรษิัท ซ ีพ ีเค ทลูส ์
แอนด ์ดายส ์แมนู
แฟคเจอริEง จํากดั 
9,095.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170510 4/11/2017

14
จัดทําหมวก NSTDA 
Ambassador

100 ใบ 8,025.00 ตกลงราคา

บรษิัท ท.ีซ.ีเค 
โปรดกัท ์(1997) 
จํากดั 8,025.00 
บาท

บรษิัท ท.ีซ.ีเค      
โปรดกัท ์(1997) 
จํากดั 8,025.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170513 4/18/2017

15
จา้งถา่ยวดิโีองานประชมุ
วชิาการ

 1 งาน 90,950.00 ตกลงราคา
บรษิัท อนิเฮอรทิ 
จํากดั 
90,950.00 บาท

บรษิัท อนิเฮอรทิ 
จํากดั 
90,950.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170515 4/19/2017

16
ซืKอสารเคมโีซเดยีมไฮดรอก
ไซตเ์ขม้ขน้ 50%

40 ถัง 17,120.00 ตกลงราคา
บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั 
17,120.00  บาท

บรษิัท เคมคิอล      
 พานาเซยี จํากดั 
17,120.00  บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170516 4/20/2017

17
พมิพห์นังสอืแผนกลยทุธ ์
2560-2564

1,000 เลม่ 28,034.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
28,034.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
28,034.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170518 4/20/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

18

ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มใน
การทํางานในสถาน
ประกอบการ อาคารเตาเผา
ของเสยีอนัตราย

 1 งาน 31,000.00 กรณีพเิศษ

คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรม
ศาสตร ์
31,000.00 บาท

คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาส
ตร ์31,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170519 4/20/2017

19 ซืKอชดุของทีEระลกึ 50 ชดุ 19,999.91 ตกลงราคา
บรษิัท โกลเดน้ 
คอสเมตกิ จํากดั 
19,999.91 บาท

บรษิัท โกลเดน้       
คอสเมตกิ จํากดั 
19,999.91 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170520 4/20/2017

20
ซืKอเครืEองหอ้งประชมุอาคาร
โยธี

3 รายการ 29,981.40 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สภุัยพร 
29,981.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
  สภุัยพร 
29,981.40 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170523 4/24/2017

21

จา้งจัดทําคลปิวดิโีอ
บทเรยีนการเตรยีมสืEอ
ดจิทิลัทีEมคีณุภาพใน
โครงการระบบ
สืEอสาระออนไลนเ์พืEอการ
เรยีนรูท้างไกล

 1 งาน 250,000.00 250,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนรกีารณ์ 
 มัEงม ี
250,000.00 บาท

นางสาวนรกีารณ์     
 มัEงม ี
250,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170524 4/21/2017

22

จา้งบนัทกึวดิทีศัน ์และ
ภาพนิEงพธิไีหวค้รูชา่ง       
ศนูยก์ารเรยีนรูน้อกโรงเรยีน
กาญจนาภเิษก 
(วทิยาลยัในวงั)

 1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา
นายโกวทิ         
 ดงดนิออ่น 
25,000.00 บาท

นายโกวทิ ดงดนิออ่น 
25,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170525 4/21/2017

23
จัดทําบทเรยีนออนไลนก์าร
พัฒนาสืEอดว้ย Microsoft 
office

20 บทเรยีน 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา
นายสนุทร  
นศิากร 
300,000.00 บาท

นายสนุทร  นศิากร 
300,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170526 4/21/2017

24 ซืKอเสากั Kนทางเดนิ 6 อนั 15,183.30 ตกลงราคา
บรษิัท สมารท์ 
เบสทบ์ายส ์จํากดั 
15,183.30 บาท

บรษิัท สมารท์     
เบสทบ์ายส ์จํากดั 
15,183.30 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170527 4/24/2017

25 จา้งทําซองเอกสาร สวทช. 10,000 ซอง 34,775.00 ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด์
 มเีดยี จํากดั 
34,775.00 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั 
34,775.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170529 4/24/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

26
HP DeskJet GT5820         
All-in-One Printer

1 เครืEอง 6,634.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอ.เอส.
เทคโนโลย ีแอนด์
 คอมมนูเิคชัEน 
จํากดั 
5,992.00 บาท

บรษิัท เอ.เอส.
เทคโนโลย ีแอนด ์
คอมมนูเิคชัEน จํากดั 
5,992.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170530 4/24/2017

27 จัดซืKอวสัดสุาํนักงาน 16 รายการ 28,535.83 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
28,535.83 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
28,535.83 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170531 4/24/2017

28 ปลัFกไฟฟ้าตอ่คอมพวิเตอร์ 60 อนั 32,100.00 ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั 
32,100.00 บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั 32,100.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170532 4/25/2017

29 สารเคมี 7 รายการ 13,888.60 ตกลงราคา
บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากดั
 13,888.60 บาท

บรษิัท เคมเิคลิ     
เอ็กซเ์พรส จํากดั 
13,888.60 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170533 4/25/2017

30
คา่โฆษณารับสมัครงานบน 
website

1 งาน 30,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซเูปอร ์    
 เรซเูม ่จํากดั 
30,000.00 บาท

บรษิัท ซเูปอร ์เรซเูม่
 จํากดั 30,000.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170534 4/25/2017

31
จา้งจัดกจิกรรมทางดา้น
วทิยาศาสตร์

1 งาน 26,110.00 ตกลงราคา
นางสาวนฤมล     
  สขุเกษม 
26,110.00 บาท

นางสาวนฤมล         
สขุเกษม 26,110.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170535 4/26/2017

32
จา้งจัดทําสืEอภาพพัฒนา
ทกัษะการเรยีนรูข้องเด็ก
ปฐมวยัและประถมศกึษา

2,000 รายการ 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
นายธัญพสิฐิ  
หมืEนไธสงค ์
200,000.00 บาท

นายธัญพสิฐิ           
 หมืEนไธสงค ์
200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170536 4/26/2017

33

จา้งออกแบบและตดิตั Kงวอล
เปเปอรป์ระชาสมัพันธง์าน
บรกิารทดสอบพืKนทีEเปิดโลง่ 
(Open Area Test:OATS)

1 งาน 14,800.00 ตกลงราคา
นายณัฐพงษ์ 
เศรษฐส์วรรค ์
14,800.00 บาท

นายณัฐพงษ์           
  เศรษฐส์วรรค ์
14,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170537 4/27/2017

34 ซืKอดนิผสมใบกา้มปู 1 งาน 10,000.00 ตกลงราคา
นายสทุศัน ์        
 โตใหญ ่
10,000.00 บาท

นายสทุศัน ์โตใหญ ่
10,000.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170538 4/27/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

35 ซืKอชดุไมโครโฟนไรส้าย 1 ชดุ 17,922.50 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 หอ้งภาพ          
   เจรญิกรุงคลั
เลอรแ์ล็บ 
17,922.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
หอ้งภาพ เจรญิกรุง
คลัเลอรแ์ล็บ 
17,922.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170539 4/27/2017

36
จา้งสอบเทยีบ EMI 
Calibration Pulse

1 งาน 132,680.00 132,680.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์
จํากดั 
132,680.00 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั 
132,680.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170540 4/27/2017

37 ตุม้นํKาหนักมาตรฐาน 1 เครืEอง 24,010.80 ตกลงราคา

บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 
24,010.80 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด                 
 (ประเทศไทย) จํากดั 
24,010.80 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170541 4/27/2017

38
ออกแบบและจัดทํารูปเลม่ 
คูม่อืกจิกรรม

1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา
นางวชริาวรรณ 
กาญจนาภา 
60,000.00 บาท

นางวชริาวรรณ 
กาญจนาภา 
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170542 4/28/2017

39
ตดัตอ่และทํากราฟฟิกวดิโีอ
รายการ

2 รายการ 50,000.00 ตกลงราคา
นายปิยะ เพชรนลิ
 50,000.00 บาท

นายปิยะ เพชรนลิ 
50,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170543 4/28/2017

40
จา้งเหมาอบรม Functional 
Competencies

1 งาน 192,600.00 192,600.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอซไีอ 
คอนซลัแท็นซ ์
จํากดั 
192,600.00 บาท

บรษิัท เอซไีอ       
คอนซลัแท็นซ ์จํากดั
 192,600.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170544 4/28/2017

41 จา้งซอ่มแซมตูม้เิตอร์ 1 งาน 58,850.00 ตกลงราคา

บรษิัท              
 นพสทิธสิรา 
วศิวกรรม จํากดั 
58,850.00 บาท

บรษิัท นพสทิธสิรา 
วศิวกรรม จํากดั 
58,850.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170545 4/28/2017

42
แบตเตอรีEนํKาชนดิ Lead Acid
 ขนาด 12V

2 ลกู 13,589.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สยามแบตเตอรีE
อเิลคทรอนคิส ์
13,589.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สยามแบตเตอรีE
อเิลคทรอนคิส ์
13,589.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170546 4/28/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

43 จา้งซกัรดีชดุเครืEองนอน 1 งาน 80,000.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ซนัคลนี เซอรว์สิ
 80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
 ซนัคลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170547 4/28/2017

44
จัดกจิกรรมและเตรยีม
อปุกรณ์คา่ยสนุกกบักจิกรรม
วทิยส์ูก่ารคดิโครงงาน

1 งาน 57,200.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส ์
(1981) 
57,200.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส ์
(1981) 57,200.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170548 4/28/2017

45
ซืKอสทิธิxการดาวนโ์หลด
หนังสอื

5 สทิธิx 4,995 USD 4,995 USD ตกลงราคา
IDTechEx Ltd 
4,995 USD

IDTechEx Ltd           
  4,995 USD

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1042170004 4/25/2017

46

จา้งเหมาบรกิารดแูล
บํารุงรักษาเครืEองสง่ลมเย็น
และเครืEองปรับอากาศแยก
สว่น

12 เดอืน 845,514.00 845,514.00 ตอ่สญัญา

บรษิัท ทดีบับลวิ 
ฟาซลิติีK เซอรว์สิ 
จํากดั  
845,514.00 บาท

บรษิัท ทดีบับลวิ     
 ฟาซลิติีK เซอรว์สิ 
จํากดั  845,514.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170062 4/3/2017

47
จา้งจัดอบรมหลกัสตูร
เทคนคิการออกแบบนําเสนอ
งานอยา่งมอือาชพี

4 เดอืน 520,000.00 520,000.00 ประกวดราคา
บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั 
513,600.00 บาท

บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั 
513,600.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170063 4/3/2017

48

จา้งเหมาบรกิารบรหิารงาน
ระบบอาคารของสาํนักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิอาคาร
โยธ ีและอาคารซอฟตแ์วร์
พารค์

24 เดอืน 6,996,000.00 6,996,000.00
 วธิ ี
e-Auction

บรษิัท ทดีบับลวิ 
ฟาซลิติีK เซอรว์สิ 
จํากดั 
6,296,000.00 
บาท

บรษิัท ทดีบับลวิ     
ฟาซลิติีK เซอรว์สิ 
จํากดั 6,296,000.00
 บาท

ราคาตํEาสดุ 1052170064 4/11/2017

บรษิัท พรอ้ม 
เทคโน เซอรว์สิ 
จํากดั 
6,654,323.00 
บาท
บรษิัท มารจ์นิอล 
จํากดั 
6,986,000.00 
บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

49

จา้งเหมาบรกิารบรหิารงาน
ระบบอาคาร ของอาคาร
สาํนักงานกลาง อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร อาคาร 
Utility และพืKนทีEภายใน
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย

24 เดอืน 22,260,000.00 22,260,000.00
 วธิ ี
e-Auction

บรษิัท พรอ้ม 
เทคโน เซอรว์สิ 
จํากดั 
20,408,298.00 
บาท

บรษิัท พรอ้ม เทคโน 
เซอรว์สิ จํากดั 
20,408,298.00 บาท

ราคาตํEาสดุ 1052170065 4/20/2017

บรษิัท โปรแอ็ค
ทฟี แมเนจเมน้ท ์
จํากดั 
20,589,000.00 
บาท
บรษิัท มารจ์นิอล 
จํากดั 
21,814,814.00 
บาท

50

จา้งเหมาบรหิารจัดการหอ้ง
ประชมุและโสตทศันูปกรณ์ 
อาคารสาํนักงานกลาง 
อาคาร สวทช.
(โยธ)ี และอาคารเขต
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

24 เดอืน 4,176,000.00 4,176,000.00
 วธิ ี
e-Auction

บรษิัท               
 โปรแอ็คทฟี 
แมเนจเมน้ท ์
จํากดั 
3,848,148.00 
บาท

บรษิัท โปรแอ็คทฟี 
แมเนจเมน้ท ์จํากดั 
3,848,148.00 บาท

ราคาตํEาสดุ 1052170066 4/24/2017

บรษิัท ทดีบับลวิ 
ฟาซลิติีK เซอรว์สิ 
จํากดั 
3,864,000.00 
บาท

51

จา้งบรกิารรักษาความ
ปลอดภัย
อาคารสาํนักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ พืKนทีEโดยรอบ
ภายในอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย และอาคาร 
สวทช.(โยธ)ี

24 เดอืน 24,530,880.00 24,530,880.00
 วธิ ี
e-Auction

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย 
มารนี แอซเซ็ท 
โปรเท็คชัEน จํากดั
 23,073,600.00 
บาท

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี แอซ
เซ็ท โปรเท็คชัEน 
จํากดั 
23,073,600.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170067 4/26/2017

Page 7 of 8



แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

52
จา้งบรกิารรักษาความ
ปลอดภัย อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

24 เดอืน 7,999,200.00 7,999,200.00
 วธิ ี
e-Auction

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย 
มารนี แอซเซ็ท 
โปรเท็คชัEน จํากดั
 7,524,000.00 
บาท

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี       
 แอซเซ็ท โปร
เท็คชัEน จํากดั 
7,524,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170068 4/26/2017
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