
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวมาษมีลูคา่เพิ ม 

(ถา้ม)ี

 ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 ซื�อชุดคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณต์่อ
พ่วงฯ

      10 รายการ 130,500.00      130,500.00        ตกลงราคา บรษิัท ออเรน้จ ์เคเบิ�ล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

114,800.00 บาท บรษิัท ออเรน้จ ์เคเบิ�ล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

114,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5041170160 03.05.2017

2 จา้งพมิพโ์ปสเตอรป์ระชาสัมพันธฯ์
งาน ITEX

       4 รายการ 17,503.06           ตกลงราคา บรษิัท นัชชาวัตน์ จํากดั 16,358.00 บาท บรษิัท นัชชาวัตน์ จํากดั 16,358.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170161 05.05.2017

3 จา้งจัดพมิพใ์บปลวิเรื<อง EV Battery 
ของอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 ,000 ใบ 24,610.00           ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์จํากดั 23,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์จํากดั 23,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170162 09.05.2017

4 จา้งวเิคราะหค์ุณภาพนํ�าใช ้
INC1,INC2ฯ

     7 ตัวอย่าง 17,227.00           ตกลงราคา บรษิัท เทสท ์เทค จํากดั 16,100.00 บาท บรษิัท เทสท ์เทค จํากดั 16,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170163 09.05.2017

5 เช่าเกา้อี�สําหรับบรกิารลูกคา้งาน 
BOSS
(Business Of Success Seminar)

      1 ,800 ตัว 10,000.00           ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ<าอยู่สุข 10,000.00 บาท นาย อารมย ์กลํ<าอยู่สุข 10,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5041170166 16.05.2017

6 จา้งจัดทําสื<อประชาสัมพันธง์านแสดง
เทคโนโลยชีิ�นส่วนยานยนต ์ประจําปี
 2560 ของอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

       5 รายการ 155,150.00      155,150.00        ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์จํากดั 145,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์จํากดั 145,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170168 18.05.2017

7 พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
infographic รุ่น 14

     1 หลักสูตร 117,700.00      117,700.00        ตกลงราคา บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั 110,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั 110,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170169 18.05.2017

8 เช่าเครื<องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
หลักสูตรการสรา้ง Infographic 
อย่างมอือาชพี รุ่นที< 14 ของสถาบัน
วทิยาการ สวทช.

     35 เครื<อง 14,000.00           ตกลงราคา บ ีจ ีกรุ๊ป
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี

14,000.00
16,500.00

บาท
บาท

บ ีจ ีกรุ๊ป 14,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนดและ
ราคาตํ<าสุด

5041170170 18.05.2017

9 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสูตร infographic         30 เล่ม 17,655.00           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี

16,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 16,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170172 18.05.2017

10 จา้งทําความสะอาด Condenser 
Tube ทาวเวอร ์E

          8 ชุด 214,000.00      214,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั<น 
จํากดั

200,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั<น 
จํากดั

200,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170173 23.05.2017

บรษิัท แอรโ์ค จํากดั 213,350.00 บาท และราคาตํ<าสุด

11 เช่าเครื<องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ฯ      20 เครื<อง 32,000.00           ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 28,800.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 28,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5041170174 27.05.2017

12 เช่าเครื<องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ฯTCC      12 เครื<อง 3,852.00             ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั ป.วัฒนาโอเอ 3,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ป.วัฒนาโอเอ 3,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5041170175 27.05.2017

13 ซื�อเครื<อง LCD โปรเจคเตอร ์ของTSP       2 เครื<อง 7,490.00             ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์
ซสิเต็มส ์จํากดั

7,000.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

7,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5041170178 30.05.2017

14 จา้งประเมนิราคาค่าเช่าที<ดนิ ECCi 
ของTSP

          1 งาน 192,600.00      192,600.00        ตกลงราคา มูลนิธ ิสถาบันธนารักษ์ศกึษา 180,000.00 บาท มูลนิธ ิสถาบันธนารักษ์ศกึษา 180,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170179 30.05.2017

15 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบดับเพลงิ 
อาคาร TCC

       3 รายการ 97,500.00           ตกลงราคา บรษิัท เอ.พ.ี เพาเวอร ์เซอรว์สิ 
จํากดั

74,450.00 บาท บรษิัท เอ.พ.ี เพาเวอร ์เซอรว์สิ 
จํากดั

74,450.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5041170180 30.05.2017

16 งานต่อเตมิหอ้งสํานักงานสโตร์           1 งาน 298,893.80      298,893.80        ตกลงราคา บรษิัท ฐานแผ่ วศิวกรรม จํากดั
บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท์
 จํากดั

279,340.00
334,200.00

บาท
บาท

บรษิัท ฐานแผ่ วศิวกรรม จํากดั 279,340.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนดและราคา
ตํ<าสุด

5041170181 31.05.2017

17 จา้งพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตข์อง 
TLO

          1 งวด 224,700.00      224,700.00        ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากดั 210,000.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากดั 210,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5052170029 01.05.2017

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัท ี  1-31 พฤษภาคม 2560
   ผูเ้สนอราคา

และราคาที เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวมาษมีลูคา่เพิ ม 

(ถา้ม)ี

 ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที    ผูเ้สนอราคา
และราคาที เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

18 จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ<าของอาคารกลุ่ม
นวัตกรรม 2

          4 งวด 1,209,615.00   1,209,615.00      สอบราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร์
บรษิัท อาซฟีา จํากดั (มหาชน)

 1,102,803.73

1,487,500.00 

บาท
บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร์ 1,102,803.73 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนดและราคา
ตํ<าสุด

5052170030 01.05.2017

19 เช่า LCD Projector 2 เครื<องใชท้ี<
INC2

       24 เดอืน 179,760.00      179,760.00        ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์
ซสิเต็มส ์จํากดั

168,000.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

168,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5057170005 24.05.2017

20 จา้งพมิพห์นังสอื Exploring China 
ICT

       500 เล่ม 21,400.00           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี

20,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

5141170024 02.05.2017

21 เช่าคอมพวิเตอรส์ําหรับลูกคา้ฯSWP     206 เครื<อง 73,800.00           ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากดั

64,800.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากดั

64,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5141170026 17.05.2017

22 ซื�อ Access Card ของSWP          100 ใบ 10,700.00           ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชั<น จํากดั

10,000.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชั<น จํากดั

10,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5141170028 19.05.2017

23 จา้งจัดทําโล่เกยีรตคิุณโครงการ
พัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรมดจิทิัล
เพื<อ
ธุรกจิเริ<มตน้ ของเขตอุตสาหกรรม

          3 ชุด 8,426.25             ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค
บรษิัท ดรากอน พริ�นติ�ง จํากดั

7,875.00
8,370.00

บาท
บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค

7,875.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนดและราคา
ตํ<าสุด

5141170029 22.05.2017

24 ซื�อเครื<องแปลงสัญญาณภาพ        3 รายการ 37,664.00           ตกลงราคา บรษิัท ไฮคลาส จํากดั 35,200.00 บาท บรษิัท ไฮคลาส จํากดั 35,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5141170030 26.05.2017

25 เช่าเครื<องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้ฯ SWP         423 ชุด 162,533.00      162,533.00        ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากดั

151,900.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากดั

151,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

5141170031 30.05.2017

26 จา้งผลติหัวเชื�อจุลนิทรยีเ์ขม้ขน้-ย่อย
สลาย

         70 ถัง 91,910.00           ตกลงราคา นาย ฐปน  ชื<นบาล 91,910.00 บาท นาย ฐปน  ชื<นบาล 91,910.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

1241170039 01.05.2017

27 ซื�อวัสดุสารเคมเีพื<อใชใ้นการอบรม        3 รายการ 5,960.00             ตกลงราคา บรษิัท ยูเนี<ยน ซายน์ จํากดั 5,570.11 บาท บรษิัท ยูเนี<ยน ซายน์ จํากดั 5,570.11 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

1241170040 02.05.2017

28 จา้งผลติปุ๋ยอนิทรยีช์วีภาพสําหรับ
ปลูกขา้วบนพื�นที<สูง

13,400.00           ตกลงราคา นาย สุภัทรชัย  ศรสีถล 13,400.00 บาท นาย สุภัทรชัย  ศรสีถล 13,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กาํหนด

1241170041 17.05.2017

29 ซื�อเครื<องอ่านบัตรสมารท์การด์       4 เครื<อง 6,634.00             ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลูชั<น แอนด ์คอน
ซัลติ�ง จํากดั

5,607.48 บาท บรษิัท ไวส ์โซลูชั<น แอนด ์คอน
ซัลติ�ง จํากดั

5,607.48 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

1241170042 22.05.2017

30 ซื�อหมกึเครื<องพมิพ ์HP LaserJet 
P1102

        2 กล่อง 5,500.00             ตกลงราคา  ลัคกี� เทรดดิ�ง 5,140.18 บาท ลัคกี� เทรดดิ�ง 5,140.18 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กาํหนด

1241170043 22.05.2017
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