
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน   งบประมาณ
รวมาษมีูลคา่เพิ ม (ถา้ม)ี

 ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

        ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ ม)

          เหตุผลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 เชา่ LCD-PROJECTOR 3 วัน 19,260.00     ตกลงราคา บรษิัท ตน้จั*น มัลตมิเีดยี จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท ตน้จั*น มัลตมิเีดยี จํากัด 18,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170149 5/1/2017

2 จา้งพมิพโ์บวช์ัวรเ์ทคโนโลย ี3แบบ 1,500 แผน่ 9,630.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟ 9,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟ 9,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170150 4/28/2017

3 เชา่บรกิารเต็นทแ์ละพัดลมไอนํBาบรกิารลูกคา้ฯ 9 รายการ 25,359.00     ตกลงราคา บรษิัท กูด๊ลุคกิBง จํากัด 23,700.00 บาท บรษิัท กูด๊ลุคกิBง จํากัด 23,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170151 4/20/2017

4 ซืBอสายฉีดชําระในหอ้งนํBาภายในINC2 100 ชดุ 26,750.00     ตกลงราคา บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท คลนีคิสขุภัณฑ ์จํากัด 25,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ*าสดุ 5041170152 4/20/2017
รา้น เจน ซัพพลาย เทรดดิBง 29,500.00 บาท

5 จา้งเปลี*ยนอะไหล่ลฟิตโ์ดยสารหมายเลข1-3TCC 24 ชดุ 37,236.00     ตกลงราคา บรษิัท อะไหล่ลฟิตไ์ทย จํากัด 34,800.00 บาท บรษิัท อะไหล่ลฟิตไ์ทย จํากัด 34,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170153 4/21/2017

6 จา้งออกแบบและจัดทํานทิรรศการเคลื*อนที*EECi 1 ชดุ 22,084.80     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,640.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,640.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170156 5/4/2017

7 ซืBออปุกรณ์ยา้ยสายไฟฟ้าไปใชI้NC2 15 รายการ 15,672.29     ตกลงราคา บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินยีริ*ง จํากัด 14,647.00 บาท บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินยีริ*ง จํากัด 14,647.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170157 5/5/2017

8 จา้งทําอนิโฟกราฟฟิกโครงการบัญชฯี 1 รายการ 29,104.00     ตกลงราคา บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด 27,200.00 บาท บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด 27,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170158 5/1/2017

9 จา้งจัดทําบธูนทิรรศการในงาน IP Fair 2017 1 รายการ 229,729.00 229,729.00     ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์อะไลฟ จํากัด 214,700.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์อะไลฟ จํากัด 214,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170159 4/28/2017

10 Patent Renewal Notice 2 รายการ           USD 1,898.08     ตกลงราคา CPA Global Limited 1,898.08 USD  CPA Global Limited 1,898.08 USD มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5042170005 4/24/2017

11 จา้งพมิพเ์อกสารประชาสัมพันธห์ลักสตูร NSA 12 เดอืน 407,937.50 407,937.50 สอบราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 386,500.00 บาท บรษิัท ออนป้า จํากัด 276,495.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ*าสดุ 5052170025 4/3/2017
บรษิัท สยามพริBนท ์จํากัด 326,357.00 บาท
บรษิัท อมิเมเจอร ีจํากัด 267,600.00 บาท
บรษิัท ออนป้า จํากัด 276,495.00 บาท
บรษิัท เอบซิ อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด 395,100.00 บาท
บรษิัท รม่เย็น มเีดยี จํากัด 345,603.00 บาท

12 จา้งเหมาบรหิารงานระบบอาคาร อาคารกลุ่ม          24 เดอืน 49,904,053.27 49,904,053.27 ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 46,577,212.00 บาท บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 46,577,212.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ*าสดุ 5052170026 4/12/2017
นวัตกรรม 2 บรษิัท มารจ์นิอล จํากัด 47,654,321.00 บาท

บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 47,698,998.00 บาท

13 จา้งเหมาบรหิารงานระบบอาคาร อาคารกลุ่ม          24 เดอืน 7,632,000.00 7,632,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท ซบีเีอ็ม แฟซลิติีBส แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,630,000.00 บาท บรษิัท ซบีเีอ็ม แฟซลิติีBส แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,630,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตํ*าสดุ 5052170027 4/24/2017
นวัตกรรม 1, อาคาร Incubator wing และ บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติีBเซอรว์สิ จํากัด 6,832,000.00 บาท
อาคาร Garden of Innovation บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากัด 7,072,272.00 บาท

บรษิัท มารจ์นิอล จํากัด 7,632,000.00 บาท

14 จา้งบรกิารพนักงานรับโทรศัพท ์อาคารโยธี        12 เดอืน 192,600.00 192,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โธมัส เอ.เอาทโ์ซซิ*ง เซอรว์สิเซส จํากัด 180,000.00 บาท บรษิัท โธมัส เอ.เอาทโ์ซซิ*ง เซอรว์สิเซส จํากัด 180,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170028 4/30/2017

15 เชา่ LCD 4 เครื*อง NSA          24 เดอืน 297,888.00 297,888.00     ตกลงราคา บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 278,400.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 278,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5057170004 4/25/2017

16 จา้งพมิพห์นังสอืขอ้มลูโครงการฯ Communic Asia 2017        500 เล่ม 21,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141170023 4/21/2017

17 เชา่เครื*องคอมพวิเตอรพ์กพา (Notebook)         5 เดอืน 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัทไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 30,000.00 บาท บรษิัทไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 30,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5157170002 4/27/2017

18 ซืBอ Solid State Drive (SSD)           8 ตัว 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลูชั*น แอนด ์คอนซัลติBง จํากัด 26,168.22 บาท บรษิัท ไวส ์โซลูชั*น แอนด ์คอนซัลติBง จํากัด 26,168.22 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170037 4/7/2017

19 ซืBอเครื*องพมิพ ์Canon มัลตฟิังกช์ั*น       1 เครื*อง 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลูชั*น แอนด ์คอนซัลติBง จํากัด 13,084.11 บาท บรษิัท ไวส ์โซลูชั*น แอนด ์คอนซัลติBง จํากัด 13,084.11 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170038  

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัที  1-30 เมษายน 2560
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