
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวม

ภาษมีลูคา่เพ ิ!ม
 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา
และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

1 วัสดดุดูซับสําหรับรถเข็นระงับเหตุ
สารเคมฯี

          1 ชดุ       11,877.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.พี. บวรกติติ) จํากัด 11,100.00 บาท บรษิัท เอส.พี. บวรกติติ) จํากัด 11,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170182 20/06/2017

2 ซื4อแฟ้มและวัสดอุปุกรณ์สําหรับ 
Startup

       9 
รายการ

      10,197.10     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

9,530.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

9,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170183 1/06/2017

3 จา้งกั 4นพื4นทีDบรเิวณ INC2-D(PTEC)        1 
รายการ

     526,440.00    526,440.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเค.ดไีซน ์
แอนด ์เฟอรน์ชิ ิDง

453,271.03 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเค.ดไีซน ์
แอนด ์เฟอรน์ชิ ิDง

453,271.03 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํDาสดุ

5041170184 2/06/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด  เค.เอส.ที 
ดไีซน์

492,000.00 บาท

4 จา้งจัดทําบธู Intercare Asia2017
ของITAP

       1 
รายการ

     299,856.80    299,856.80     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิัDน ออ
กาไนเซอร ์จํากัด

280,240.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิัDน 
ออกาไนเซอร ์จํากัด

280,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170185 5/06/2017

5 จา้งตดิตั 4ง Fan Coil Unit หอ้ง306        1 
รายการ

     115,881.00    115,881.00     ตกลงราคา บรษิัท พาวเวอร-์คลู วศิวกรรม 
จํากัด

108,300.00 บาท บรษิัท พาวเวอร-์คลู วศิวกรรม 
จํากัด

108,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํDาสดุ

5041170186 6/06/2017

บรษิัท บโีฟรบ์ ีโพรเฟสชันนัล 
จํากัด

109,774.50 บาท

6 จา้งซอ่มแซมระบบไฟฟ้าแรงสงู-ตํDา 
TCC

        1 
รายการ

     114,383.00    114,383.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร์
 วศิวกรรม

106,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

106,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170187 7/06/2017

7 จัดซื4อจอภาพสําหรับงานสืDอ
ประชาสัมพันธ์

          5 ชดุ      200,000.00    200,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิยูเนียน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

186,915.89 บรษิัท นวิยูเนียน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

186,915.89 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170188 13/06/2017

8 เชา่ Notebook พรอ้มตดิตั 4ง สําหรับ
ใหบ้รกิารลกูคา้หอ้งฝึกอบรมสัมมนา
 ในวันทีD 15-16 ม.ิย.60
ของฝ่ายบรหิารศนูยป์ระชมุอทุยานฯ

     32 เครืDอง       10,272.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 9,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 9,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170189 10/06/2017

9 ซื4อวัสดดุดูซับสารเคมภีายนอก
สําหรับรถเข็น

          1 ชดุ       11,235.00     ตกลงราคา บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 10,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170190 10/06/2017

10 ซื4ออะไหลใ่นระบบแจง้เหตเุพลงิ
ไหม ้TCC

         12 ชดุ       17,943.90     ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

16,770.00 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

16,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170191 10/06/2017

11 จัดซื4อโทรศัพท ์IP Phone ของ NSA       2 เครืDอง         3,616.60     ตกลงราคา บรษิัท บลิเลีDยนเทล คัสตัม
ไมซซ์ิDง จํากัด

3,380.00 บาท บรษิัท บลิเลีDยนเทล คัสตัม
ไมซซ์ิDง จํากัด

3,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170192 21/06/2017

12 ซื4อถงุแดงบรรจขุองเสยีอันตรายของ
 TSP

   100 
กโิลกรัม

        6,420.00     ตกลงราคา บรษิัท ดเีจน ซัพพลาย จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ดเีจน ซัพพลาย จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170193 12/06/2017

13 Video wall  พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พ่วง        4 
รายการ

     300,000.00    300,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิยูเนียน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

280,373.83 บาท บรษิัท นวิยูเนียน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

280,373.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170194 14/06/2017

14 เชา่อปุกรณ์ Simultaneous 
Interpretationฯ

         80 ชดุ       27,200.00     ตกลงราคา บรษิัท บมูเมอแรง ออรก์าไนซ ์
แอนดค์อนซัลแตนท ์จํากัด

20,000.00 บาท บรษิัท บมูเมอแรง ออรก์าไนซ ์
แอนดค์อนซัลแตนท ์จํากัด

20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170195 15/06/2017

15 จา้งจัดทํา Parabola และX-standฯ           6 ชดุ       23,647.00     ตกลงราคา บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิDง
 จํากัด

22,100.00 บาท บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ท
ซิDง จํากัด

22,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170197 15/06/2017

16 จัดซื4อระบบกลอ้ง CCTV พรอ้ม
ตดิตั 4ง INC1

         61 ชดุ      280,280.00    280,280.00     ตกลงราคา บรษิัท กนกวรรณ กรุป๊ (2012) 
จํากัด

279,880.00 บาท บรษิัท กนกวรรณ กรุป๊ (2012)
 จํากัด

279,880.00 บาท มคีณุลักษณ์เฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170198 16/06/2017

17 ตอ่อายุ Digital Certificate            3 ปี         2,889.00     กรณีพเิศษ บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2,700.00 บาท บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170200 17/06/2017

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัที! 1-30 มถินุายน 2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวม

ภาษมีลูคา่เพ ิ!ม
 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา
และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

18 เชา่เครืDองคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมหลักสตูรTM062:
การออกแบบและทดสอบซอฟตแ์วร ์
(Software Testing) ระหวา่งวันทีD 
26-29 ม.ิย.60

      6 เครืDอง       18,190.00     ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุป๊ 17,000.00 บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 17,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170201 19/06/2017

19 เชา่เครืDองคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊และ
จอมอนเิตอร์
สําหรับผูเ้ขา้อบรมชดุหลักสตูร
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการขึ4นสงู
ระหวา่งวันทีD 28-29 ม.ิย. 60

      4 เครืDอง         7,276.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 6,800.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 6,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170202 19/06/2017

20 เชา่เครืDองคอมพวิเตอร ์Notebook 
พรอ้มตดิตั 4ง
สําหรับใหบ้รกิารลกูคา้หอ้งฝึกอบรม
สัมมนา
ระหวา่งวันทีD 22-23 ม.ิย. 60
ณ อาคารศนูยป์ระชมุฯ

     30 เครืDอง       19,260.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170203 20/06/2017

21 เชา่เครืDองคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
หลักสตูรการประเมนิคารบ์อนฟตุพ
ริ4นทข์ององคก์ร รุน่ทีD 7 ของสถาบัน
วทิยาการ สวทช.

     15 เครืDอง         7,383.00     ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุป๊ 6,900.00 บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 6,900.00 บาท มคีณุลักษณ์เฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170205 21/06/2017

22 ตอ่อายุใบรับรองอเิล็กทรอนกิสฯ์        9 
รายการ

      13,000.50     กรณีพเิศษ บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 12,150.00 บาท บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 12,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170206 22/06/2017

23 ซื4อสายเคเบิ4ลลฟิตI์NC1         40 
เมตร

      10,272.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,600.00 บาท บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์
(ประเทศไทย) จํากัด

9,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170208 26/06/2017

24 จา้งทดสอบการรับนํ4าหนักของลฟิต์
INC1

          1 
รายการ

      26,750.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

25,000.00 บาท บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์
(ประเทศไทย) จํากัด

25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170209 26/06/2017

25 แบตเตอรีDสํารองฉุกเฉนิของลฟิต ์
INC2

         80 ชดุ      139,528.00    139,528.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรีDอเิลคทรอนคิส ์

130,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สยาม
แบตเตอรีDอเิลคทรอนคิส ์

130,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํDาสดุ

5041170210 26/06/2017

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

258,400.00 บาท

26 ซื4ออปุกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉนิ,ป้าย
ทางออกฯINC2

       641 ชิ4น      257,442.00    257,442.00     ตกลงราคา บรษิัท ที.จ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตติ4ง 
จํากัด

240,600.00 บาท บรษิัท ที.จ.ีอนิเตอรม์ารเ์ก็ตติ4ง
 จํากัด

240,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํDาสดุ

5041170212 27/06/2017

บรษิัท ไลท ์สเคป 360 จํากัด 246,560.00 บาท
บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจิ
เนียริDง จํากัด

249,310.00 บาท

บรษิัท สเปเชยีลตี4 เท็ค คอร์
ปอเรชัDน จํากัด

251,440.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล
 ซัพพอรต์

258,670.00 บาท

27 จา้งรื4อถอนและปรับปรงุฐาน
คอนกรตีลานจอดรถ

       1 
รายการ

      30,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเค.ดไีซน ์
แอนด ์เฟอรน์ชิ ิDง

28,037.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเค.ดไีซน ์
แอนด ์เฟอรน์ชิ ิDง

28,037.38 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170213 27/06/2017

28 จา้งถา่ยทําวดีทิัศน ์Intercare Asia 
2017

       1 
รายการ

      28,890.00     ตกลงราคา บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากัด 27,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170214 28/06/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวม

ภาษมีลูคา่เพ ิ!ม
 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา
และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

29 เชา่ LCD Project สําหรับงาน The 
4th JASTISymphsium วันทีD 3-4 
ก.ค. 60

        1 เครืDอง       12,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ตน้จัDน มัลตมิเีดยี จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ตน้จัDน มัลตมิเีดยี จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170215 29/06/2017

30 จัดซื4ออปุกรณ์ไฟฟ้า CT INC2 
Tower A,C

      12 
รายการ

      11,713.29     ตกลงราคา บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจิ
เนียริDง จํากัด

10,947.00 บาท บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจิ
เนียริDง จํากัด

10,947.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5041170216 29/06/2017

31 จา้งตดิตั 4งและรื4อถอนบอรด์
นทิรรศการงานประชมุสัมมนา
นักวจิัยไบโอเทค วันทีD 3-4 ก.ค.60

        1 
รายการ

      64,692.20     ตกลงราคา บรษิัท นูโว เทค จํากัด 60,460.00 บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 60,460.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170217 29/06/2017

32 Automatic Patent Renewal Notice        8 
รายการ

 USD 3,971.59     ตกลงราคา CPA Global Limited 3,795.49 USD CPA Global Limited 3,795.49 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5042170007 22/06/2017

33 จา้งเหมาบรกิารดแูล Website ของ 
TLO

        3 เดอืน 16,050.00     ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170031 1/06/2017

34 จา้งบรกิารซักรดี ผา้คลมุโตะ๊ฯ ของ 
TCC

       12 เดอืน      140,000.00    140,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดส์เปซ จํากัด 130,841.12 บาท บรษิัท เวลิดส์เปซ จํากัด 130,841.12 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170032 17/06/2017

35 จา้งออกขอ้สอบมาตรฐานและคลัง
ขอ้สอบ ITPE

        24 
เดอืน

     667,480.00    667,480.00     กรณีพเิศษ สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติ
สริธิร

623,813.08 บาท สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติ
สริธิร

623,813.08 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170033 18/06/2017

36 จา้งเหมาปรับปรงุระบบแจง้เหตุ
เพลงิไหมณ้ อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรฯ์

        2 เดอืน      499,962.85    499,962.85      สอบราคา บรษิัท พี.เอ็น.อเีลคทรคิ ซสิ
เต็มส ์
แอนดซ์ัพพลาย จํากัด

291,588.79 บาท บรษิัท พี.เอ็น.อเีลคทรคิ ซสิ
เต็มส ์
แอนดซ์ัพพลาย จํากัด

291,588.79 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํDาสดุ

5052170034 16/06/2017

บรษิัท ไนซ ์ไฟร ์โปรเทคชัDน 
จํากัด

399,966.00 บาท

บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 495,000.00 บาท
37 จา้งตดิตั 4งมเิตอรว์ัดคา่พลังงาน

ไฟฟ้า สําหรับทาวเวอร ์B และ
อาคาร INC2

        45 วัน      710,480.00    710,480.00      สอบราคา บรษิัท อนิโนเวชัDน เทคโนโลยี 
จํากัด

590,000.00 บาท บรษิัท อนิโนเวชัDน เทคโนโลยี
 จํากัด

590,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170035 28/06/2017

บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจิ
เนียริDง จํากัด

518,950.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซันไลทต์ ิ4ง 608,937.00 บาท
บรษิัท เซทเทค อนิโนเวชัDน 
จํากัด

624,880.00 บาท

บรษิัท อนิทเิกรชัDน มชีัวรเ์มนท ์
โซลชูัDน จํากัด

685,870.00 บาท

บรษิัท ไทยสวัสดิ) ซสิเต็มส ์
จํากัด

710,480.00 บาท

38 จา้งเหมาบรกิารบรหิารหอ้งประชมุฯ
INC1

       12 เดอืน      295,320.00    295,320.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจ
เมน้ท ์จํากัด

276,000.00 บาท บรษิัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจ
เมน้ท ์จํากัด

276,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170036 30/06/2017

39 จา้งดแูลบรหิารจัดการเว็บไซตT์SP        12 เดอืน      295,320.00    295,320.00     ตกลงราคา บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 276,000.00 บาท บรษิัท ซันเด โซลชูันส ์จํากัด 276,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170037 30/06/2017

40 จา้งเหมาบรกิารรักษาความสะอาด 
ณ  อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตรฯ์

          3 
เดอืน

     497,548.81    497,548.81       พเิศษ บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชัDน 
จํากัด

464,998.89 บาท บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชัDน 
จํากัด

464,998.89 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170038 30/06/2017

41 จา้งบรกิารจัดสถานทีDในการจัด
กจิกรรม ณ อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรฯ์

          3 
เดอืน

     237,500.77    237,500.77     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิกเวลิดว์ายด ์คอร์
ปอเรชัDน จํากัด

221,963.34 บาท บรษิัท แปซฟิิกเวลิดว์ายด ์
คอรป์อเรชัDน จํากัด

221,963.34 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170039 30/06/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวม

ภาษมีลูคา่เพ ิ!ม
 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา
และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

42 จา้งเหมาบรกิารกําจัดแมลงฯTCC        12 เดอืน       68,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บัzค บ ีกอน จํากัด 63,551.37 บาท บรษิัท บัzค บ ีกอน จํากัด 63,551.37 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170040 1/07/2017

43 จา้งทีDปรกึษาวเิคราะหค์วามคุม้คา่
ของการดําเนนิงานโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

       12 เดอืน      240,000.00    240,000.00 ทีDปรกึษา/
ผูเ้ชีDยวชาญ

นาย รุง่โรจน ์เบญจมสทุนิ 240,000.00 บาท นาย รุง่โรจน ์เบญจมสทุนิ 240,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 5053170002 30/06/2017

44 เครืDองมอืสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลู
สทิธบิัตร

      1 
License

 USD 21,000  USD 21,000       พเิศษ Gridlogics Technologies Pvt. 
Ltd.

18,900.00 USD Gridlogics Technologies Pvt. 
Ltd.

18,900.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5058170001 1/06/2017

45 จา้งทําป้ายโปสเตอรง์าน TCTTC         25 แผน่       15,375.90     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

14,370.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

14,370.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141170032 8/06/2017

46 เชา่เครืDองคอมพวิเตอรต์ั 4งโตะ๊สําหรับ
หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์
ของเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

    179 เครืDอง       57,459.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด

53,700.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จํากัด

53,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5141170034 8/06/2017

47 จัดซื4อนํ4าดืDมบรรจขุวด 500CC         450 
โหล

      19,351.49     ตกลงราคา บรษิัท บญุรอดเทรดดิ4ง จํากัด 18,085.50 บาท บรษิัท บญุรอดเทรดดิ4ง จํากัด 18,085.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

5141170036 20/06/2017

48 จา้งจัดทําเสื4อโปโลโครงการพัฒนา
ทักษะฯ

         60 ตัว       16,800.00     ตกลงราคา รา้น นานา กรุป๊ โดย นาง นพิภา
 ลาภพรไกร

16,800.00 บาท รา้น นานา กรุป๊ โดย นาง นพิ
ภา ลาภพรไกร

16,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141170037 21/06/2017

49 จา้งจัดทํา Experiment Boardฯ         25 ชิ4น         8,340.65     ตกลงราคา บรษิัท เวลท ์ครเีอชัDน แอนด ์
เทรดดิ4ง จํากัด

7,795.00 บาท บรษิัท เวลท ์ครเีอชัDน แอนด ์
เทรดดิ4ง จํากัด

7,795.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141170038 27/06/2017

50 จา้งระบบการบรหิารจัดการองค์
ความรูบ้นระบบe-Learning ใน
โครงการ Start up Voucher

24 เดอืน   1,209,100.00  1,209,100.00       พเิศษ บรษิัท เลริน์เทค จํากัด 1,130,000.00 บาท บรษิัท เลริน์เทค จํากัด 1,130,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5152170008 7/06/2017

51 ซื4อแบตเตอรีDสําหรับ UPS APC 
Smart 2200VA

 8 กอ้น       21,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลชูัDน แอนด ์
คอนซัลติ4ง จํากัด

13,457.94 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูัDน แอนด ์
คอนซัลติ4ง จํากัด

13,457.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

1241170044 1/06/2017

53 จา้งผลติหัวเชื4อจลุนิทรยีช์นดิผง
ผสมเสร็จสําหรับหมักพืชอาหารสัตว์

        800 ถงุ       64,000.00     ตกลงราคา นาย ศภุคม  คลา้ยโตนด 64,000.00 บาท นาย ศภุคม  คลา้ยโตนด 64,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241170045 1/06/2017

54 จา้งจัดทําสตกิเกอรต์ดิฟิวเจอร์
บอรด์ขนาดA1

        120 ชดุ       30,000.00     ตกลงราคา มสิเตอรเ์จมส์ 30,000.00 บาท มสิเตอรเ์จมส์ 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํDาสดุ

1241170046 7/06/2017

ดวีัน ดไีซน์ 31,200.00 บาท
รา้น พลอยกอ๊ปปี4 32,400.00 บาท

55 ซื4อหมกึเครืDองพมิพ ์Canon 
MF628Cw

        4 กลอ่ง       11,556.00     ตกลงราคา ลัคกี4 เทรดดิ4ง 10,654.21 บาท ลัคกี4 เทรดดิ4ง 10,654.21 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํDาสดุ

1241170047 7/06/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด ท๊อปเทล 
เพาเวอร์

12,243.00 บาท

56 จา้งผลติหัวเชื4อจลุนิทรยีเ์ขม้ขน้          60 ถัง       78,780.00     ตกลงราคา นาย วัฒนชัย สัปทน 78,780.00 บาท นาย วัฒนชัย สัปทน 78,780.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241170048 20/06/2017

57 คา่จัดตกแตง่บทูนทิรรศการ งาน 
Lanna Expo

          1 งาน       51,500.00     ตกลงราคา รา้น Win Event Suply 50,000.00 บาท รา้น Win Event Suply 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํDาสดุ

1241170049 21/06/2017

บรษิัท เกต เชยีงใหม ่จํากัด 69,389.50 บาท
บรษิัท พราวทู ครเีอชัน จํากัด 64,000.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน   งบประมาณ
รวม

ภาษมีลูคา่เพ ิ!ม
 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร    ผูเ้สนอราคา
และราคาที!เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ ิ!ม)

เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

58 คา่จัดทําฉากไวนลิ ขงึโครงไม ้           1 งาน         7,704.00     ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัDน 
จํากัด

7,200.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัDน 
จํากัด

7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด
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