
แบบ สขร.1

            ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
          (ระหว่างวนัที" 1 สงิหาคม 2560 - 31 สงิหาคม 2560)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื/อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1
จา้งจัดทําป้ายประชาสัมพันธร์บัฟัง
ความคดิเห็นเพื"อจัดทําแผนพัฒนา EECi ของอุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

 1 รายการ 6,955.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ5นท ์จํากัด 6,955.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ5นท ์จํากัด 6,955.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170250 1/08/2017

2
จา้งบรกิารตดิตั 5งบูธแสดงผลงาน/โครงสรา้งสําหรบังาน
ประชุมวชิาการทางวทิยาการและวศิวกรรมเชงิคอมพวิเตอร์

       7 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา รา้นเค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั"น 60,000.00 บาท รา้นเค เอ็คซทิ เอ็กซซ์บิชิั"น 60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170251 1/08/2017

3
จา้งบรกิารตดิตั 5งบอรด์แสดงนทิรรศการสําหรบัคอมพวิเตอร์
ประจําปี ครั 5งที" 21 (ANSCSE21)

       3 รายการ 15,012.10     ตกลงราคา บรษิัท แอพดา กรุป๊ จํากัด 15,012.10 บาท บรษิัท แอพดา กรุป๊ จํากัด 15,012.10 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170252 2/08/2017

4
เช่าอุปกรณ์ระบบแสง-เสยีง พรอ้มเจา้หนา้ทสีําหรบังาน
ประชุมวชิาการระดับนานาชาตแิละวศิวกรรมเชงิคอมพวิเตอร์

          1 งาน 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัท บูรพาโปรดักชั"น จํากัด 32,100.00 บาท บรษิัท บูรพาโปรดักชั"น จํากัด 32,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170253 3/08/2017

5
จา้งจัดทําของที"ระลกึขอบคุณผูร้ว่มสนับสนุนการชิ5นส่วน      
 ยานยนต ์ประจําปี 2560

         13 ชุด 18,200.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโน คอมโพสติ จํากัด 18,200.00 บาท บรษิัท อนิโน คอมโพสติ จํากัด 18,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170254 3/08/2017

6
จัดซื5ออุปกรณ์สวทิชค์วบคุมระดับของเหลวของบ่อสูบนํ5าเสยี
ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

         10 ชุด 14,552.00     ตกลงราคา บรษิัท แสงชัยมเิตอร ์จํากัด 14,552.00 บาท บรษิัท แสงชัยมเิตอร ์จํากัด 14,552.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170255 9/09/2017

7 จา้งพมิพห์นังสอื Thailand Tech Show 2017      3,000 เล่ม 269,158.50 269,158.50     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 269,158.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 269,158.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170256 9/08/2017

8
จา้งเหมาซอ่มแซมผนังหอ้งรบัรอง 7 ชั 5น 4                      
อาคารศูนยป์ระชุมอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       2 รายการ 9,630.00     ตกลงราคา บรษิัท ตั 5ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 9,630.00 บาท บรษิัท ตั 5ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 9,630.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170257 9/08/2017

9
จา้งบรกิารบันทกึ VDO และถ่ายทอดสัญญาณภาพ           
สําหรบังานแสดงเทคโนโลยชีิ5นส่วนยานยนต์

          1 รายการ 10,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั"น จํากัด 10,700.00 บาท บรษิัท เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั"น จํากัด 10,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170258 9/08/2017

10
จา้งถ่ายทําวดีทิัศนเ์ร ื"องรถพยาบาลSupreme                    
 เพื"อประชาสัมพันธผ์ลงาน ITAP

          1 รายการ 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากัด 32,100.00 บาท บรษิัท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากัด 32,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170259 9/08/2017

11 เช่าเครื"องคอมพวิเตอร ์Notebook TCC      67 เครื"อง 31,137.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 31,137.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 31,137.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170260 11/08/2017

12
จา้งจัดทําสื"อส ิ"งพมิพง์านสัมมนาขบัเคลื"อนกับสิ"งแวดลอ้ม
ดว้ยเทคโนโลยเีอนไซม์

5 รายการ 9,603.25     ตกลงราคา บรษิัท ออนป้า จํากัด 9,603.25 บาท บรษิัท ออนป้า จํากัด 9,603.25 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170262 11/08/2017

13 จา้งพมิพแ์ผ่นพับของฝ่ายบรกิารพัฒนาธุรกจิ      5,000 แผ่น 14,177.50     ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 15,500.00 บาท บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากัด 14,177.50 บาท ราคาตํ"าสุด และมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด5041170263 11/08/2017

บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากัด 14,177.50 บาท

14 ซื5อเกา้อี5พนักพงิเตี5ย           1 รายการ 2,653.60     ตกลงราคา บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 2,653.60 บาท บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 2,653.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170264 11/08/2017

15
เช่าเครื"องคอมพวิเตอร ์Notebook สําหรบัคารบ์อนฟตุพริ5นท์
ขององคก์ร รุน่ที" 8

     15 เครื"อง 7,383.00     ตกลงราคา  บรษิัท บ ีจ ีกรุป๊ จํากัด 6,900.00 บาท  บรษิัท บ ีจ ีกรุป๊ จํากัด 6,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170265 11/08/2017

16 จัดซื5อปากกาพรอ้มสกรนีโลโก ้EECi      2,000 ดา้ม 17,120.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.พรเีมยีม กรุป๊ จํากัด 17,120.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.พรเีมยีม กรุป๊ จํากัด 17,120.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170266 16/08/2017

17
เปลี"ยนแผงควบคุมการทํางานของลฟิตบ์รกิารของอาคาร     
ศูนยป์ระชุมอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          1 รายการ 134,820.00 134,820.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 134,820.00 บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากัด 134,820.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170267 18/08/2017

18
จัดซื5ออะไหล่เครื"องทํานํ5าเย็นหมายเลข 2                       
อาคารศูนยป์ระชุมอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          1 รายการ 39,399.54     ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 39,399.54 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 39,399.54 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170268 18/08/2017

19 เช่าคอมพวิเตอร ์Notebook 22-24 สค. 60      20 เครื"อง 22,470.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 22,470.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 22,470.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170269 18/08/2017

20 จา้งซอ่มเกา้อี5ของฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี 1 รายการ 7,757.50     ตกลงราคา บรษิัท โปรรโีนเวชั"น จํากัด 7,757.50 บาท บรษิัท โปรรโีนเวชั"น จํากัด 7,250.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170270 21/08/2017

21
จา้งทํากระเป๋าเอกสารสําหรบัโครงการพัฒนาเทคโนโลย ี     
 ของสถาบันวทิยาการ สวทช.

       1,000 ใบ 17,120.00                       ตกลงราคา บรษิัท กิiฟท ์บ๊อกซ ์จํากัด 17,120.00            บาท บรษิัท กิiฟท ์บ๊อกซ ์จํากัด 17,120.00       บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170271 21/08/2017

22 จัดซื5อป้ายแสดงสัญลักษณ์ความปลอดภัย      1,327 ป้าย 101,131.05 101,131.05     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไทยโปรเกรสโปรดักส์ 101,131.05 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไทยโปรเกรสโปรดักส์ 101,131.05 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170272 22/08/2017

23 จา้งเหมาเปลี"ยนปัi มนํ5าประปา อาคาร INC1 1 รายการ 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากัด กฤษณ อนิเตอร ์
เซอรว์สิ

128,400.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจํากัด กฤษณ อนิเตอร ์
เซอรว์สิ

128,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170273 22/08/2017

24 ซื5อพรมอัดเรยีบ          3 มว้น 6,211.35     ตกลงราคา บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 6,211.35 บาท บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 6,211.35 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170274 22/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื/อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

25
จา้งพมิพห์นังสอืและโปสเตอรโ์ครงการ Thai Forum on 
China-ASEAN Technology Transfer

       312 เล่ม 26,001.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 26,001.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 26,001.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170275 23/08/2017

26
เช่าเครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุ๊คและจอมอนเิตอรส์ําหรบั         
    ผูเ้ขา้อบรมชุดหลักสูตรสารสนเทศและการจัดการขึ5นสูง

         10 ชุด 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 10,700.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170277 24/08/2017

27 จัดซื5อระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิตั 5ง
20 ตัว

299,921.00 299,921.00     ตกลงราคา บรษิัท กนกวรรณ กรุป๊ (2012) จํากัด 299,921.00 บาท บรษิัท กนกวรรณ กรุป๊ (2012) จํากัด 299,921.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170278 22/08/2017

28 จา้งปรบัปรงุบรเิวณโถงทาวเวอร ์C                                
ภายในอาคารนวัตกรรม 2  1 รายการ

287,410.00 287,410.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ที 287,402.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ที 287,402.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170279 22/08/2017

29
จา้งจัดทํากันสาดพรอ้มตดิตั 5งบรเิวณทางเดนิสัญจรภายใน
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 และทาวเวอร ์B

2 รายการ 297,653.67 297,653.67     ตกลงราคา บรษิัท ฐานแผ่ วศิวกรรม จํากัด 297,653.67 บาท บรษิัท ฐานแผ่ วศิวกรรม จํากัด 297,653.67 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170280 22/08/2017

30
จา้งเหมาปรบัปรงุซอ่มแซมรอยต่อของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 
 Tower D

          1 รายการ 180,601.26 180,601.26     ตกลงราคา บรษิัท เค.ท ีการโยธา จํากัด 180,601.26 บาท บรษิัท เค.ท ีการโยธา จํากัด 180,601.26 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170281 22/08/2017

31
จา้งจัดทําเฟอรน์เิจอร ์Build-in และซอ่มแซมหอ้ง 
INNOVATION ZONE ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2  
ระหว่าง Tower B และ Tower C

          1 รายการ 299,600.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เค.ท ีการโยธา จํากัด 299,600.00 บาท บรษิัท เค.ท ีการโยธา จํากัด 299,600.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170282 22/08/2017

32
ซื5อม่านอากาศ สําหรบัตดิตั 5งบรเิวณทางเดนิจากบรเิวณ        
   ที"ปรบัอากาศของอาคารกลุ่มนวัตกรรรม 2

         13 ชุด 297,567.00 297,567.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูช ิโกลบอล ซพัพลาย จํากัด 297,567.00 บาท บรษิัท ยูช ิโกลบอล ซพัพลาย จํากัด 297,567.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170283 30/08/2017

33 เครื"องมอืและอุปกรณ์บรหิารจัดการสโตร์ 5 รายการ 3,012,285.40 3,012,285.40       พเิศษ
บรษิัท บัน ไง เอ็นจเินยีร ิ"ง              
(ประเทศไทย) จํากัด

2,992,220.80 บาท
บรษิัท บัน ไง เอ็นจเินยีร ิ"ง              
(ประเทศไทย) จํากัด

2,992,220.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170284 31/08/2017

34 เช่า Notebook พรอ้มตดิตั 5งสําหรบัใหบ้รกิารลูกคา้      36 เครื"อง 24,824.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 24,824.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 24,824.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170285 28/08/2017

35 ตดิตั 5งประตูบานเลื"อนกระจกเฟรมอลูมเินยีม           2 ชุด 171,200.00 171,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ท ีดไีซน์ 171,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ท ีดไีซน์ 171,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170286 22/08/2017

36 เฟอรน์เิจอรล์อยตัวหอ้ง Innovation Zone 1 รายการ 237,500.00 237,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ท ีดไีซน์ 237,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เค.เอส.ท ีดไีซน์ 237,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170287 22/08/2017

37 จา้งตดิตั 5งระบบควบคุมประตูเขา้ออก 1 รายการ 299,407.40 299,407.40     ตกลงราคา บรษิัท พาโซย่า จํากัด 299,407.40 บาท บรษิัท พาโซย่า จํากัด 299,407.40 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170288 22/08/2017

38
ซื5อผา้ม่านกันแสงพรอ้มตดิตั 5งภายในหอ้ง G อาคาร Garden  
    of Innovation

9 ชุด 53,446.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มดที ีแมเนจเมน้ท ์จํากัด 53,446.50 บาท บรษิัท เอ็มดที ีแมเนจเมน้ท ์จํากัด 53,446.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5041170289 31/08/2017

39
จา้งแปลเนื5อหาเพิ"มเตมิในเว็บไซตอ์ุทยานวทิยาศาสตร ์      
 จากภาษาไทยเป็นภาษาญี"ปุ่ น

          1 รายการ 48,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง นฤมล จนิศริวิานชิย์ 48,000.00 บาท นาง นฤมล จนิศริวิานชิย์ 48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170290 31/08/2017

40
จา้งแปลเนื5อหาเพิ"มเตมิในเว็บไซตอ์ุทยานวทิยาศาสตร ์       
 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

          1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กอขวัญ กังวานเกยีรต 15,000.00 บาท นางสาว กอขวัญ กังวานเกยีรต 15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170291 31/08/2017

41
จา้งบรกิารบํารงุรกัษาและซอ่มแซมแกไ้ขลฟิต ์               
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1

       24 เดอืน 89,880.00     ตกลงราคา บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์จํากัด 89,880.00 บาท บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์จํากัด 89,880.00 บาท
ราคาตํ"าสุด มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5043170054 11/08/2017

บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์(ประเทศไทย) จํากัด 93,271.02 บาท

42

จา้งบรกิารดูแลเว็บไซตข์อง
สํานักงานจัดการสทิธเิทคโนโลย(ีTLO)
http://www.nstda.or.th/tlo

       12 เดอืน 64,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 64,200.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 64,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5043170055 22/08/2017

43 ซอ่มแซมท่อลม OAU general & Fumehood INC2 1 รายการ 1,850,000.00              1,850,000.00            สอบราคา บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์ซพัพลายส ์จํากัด 1,786,900.00 บาท บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์ซพัพลายส ์จํากัด 1,786,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5043170056 22/08/2017

45 เฟอรน์เิจอรห์อ้งประชุมและเฟอรน์เิจอรล์อยตัว 10 รายการ 4,203,954.00 4,203,954.00 E-Auction
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

1,703,550.00 บาท
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด

1,703,550.00 บาท
ราคาตํ"าสุด และมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5051170003 23/08/2017

บรษิัท เซน็เจอร ์จํากัด 2,728,500.00       บาท

บรษิัท เค.พ.ีท ีกลอรี" จํากัด 2,940,000.00       บาท

46 จา้งเหมาบรกิารดูแลบํารงุรกัษาลฟิต ์อาคาร INC1        24 เดอืน 89,880.00 ตกลงราคา บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์จํากัด 89,880.00 บาท บรษิัท โอเคด ีเอลเิวเตอร ์จํากัด 89,880.00 บาท
ราคาตํ"าสุด และมคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5052170044 11/08/2017

บรษิัท ฮาวเวริด์ ลฟิท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

93,271.02 บาท

47 จา้งเหมาบรกิารดูแลเว็บไซต ์TLO        12 เดอืน 64,200.00 ตกลงราคา บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 64,200.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด 64,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170045 22/08/2017

48 จา้งปรบัปรงุซอ่มแซมท่อลมรั"ว 1 รายการ 1,850,000.00              1,850,000.00    วธิสีอบราคา บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์ซพัพลายส ์จํากัด 1,786,900.00 บาท บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์ซพัพลายส ์จํากัด 1,786,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170046 22/08/2017

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.เอ็น.เอ 1,400,000.00 บาท

49 ซื5ออะไหล่เครื"องส่งลมเย็น AHU7-4,10-3,1       1 รายการ 62,755.00     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 62,755.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 62,755.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5141170041 2/08/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื/อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

50 ซื5อกระดาษถ่ายเอกสาร A4         200 รมี 14,937.20     ตกลงราคา บรษิัท สุรศริ ิจํากัด 14,937.20 บาท บรษิัท สุรศริ ิจํากัด 14,937.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5141170042 10/08/2017

51 เช่าเครื"องคอมพวิเตอรต์ั 5งโต๊ะหอ้งอบรมSWP 3 รายการ 62,702.00     ตกลงราคา
บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลยี
 จํากัด

62,702.00 บาท
บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลยี
 จํากัด

62,702.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5141170043 11/08/2017

52
จัดซื5ออุปกรณ์สําหรบัควบคุมการทํางาน ของวาลว์ (Actuator
 Valve) ของเครื"องส่งลมเย็นของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์
ประเทศไทย

          6 ชุด 84,711.90     ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 84,711.90 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 84,711.90 บาท ราคาตํ"าสุด และมคีุณลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด5141170044 11/08/2017

บรษิัท สามารถ อนิโฟเนต จํากัด 97,500.00 บาท

53
จา้งจัดทําโล่เกยีรตคิุณและโล่รางวัลของกจิกรรม Digital 
Media Challenge เพื"อการท่องเที"ยว

         14 ชุด 19,260.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 19,260.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 19,260.00 บาท
ราคาตํ"าสุด และมคีุณลักษณะและรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5141170045 15/08/2017

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอสเคเอ็น 21,500.00 บาท

54 ซื5อฝารองนั"งชักโครก          10 ชุด 23,005.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนัเทค(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,005.00 บาท บรษิัท ซนัเทค(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,005.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5141170046 22/08/2017

55
จา้งปรบัปรงุทําสปีระตูหอ้งเครื"องปรบัอากาศซอ่มแซมบาน
ประตูจํานวน 2 บาน และเปลี"ยนอุปกรณ์ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

      75 รายการ 116,600.00 116,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ซกิโก ้เดคโคเรท จํากัด 116,600.00 บาท บรษิัท ซกิโก ้เดคโคเรท จํากัด 116,600.00 บาท
ราคาตํ"าสุด และมคีุณลักษณะและรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5141170047 22/08/2017

 ก.ภัทร เฟอรน์เิจอร์ 147,200.00 บาท

57 เช่าเครื"องฉายภาพ Projector 4 เครื"อง        24 เดอืน 297,888.00 297,888.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 297,888.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 297,888.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 5157170004 28/08/2017

58 จา้งผลติหัวเชื5อจุลนิทรยีเ์ขม้ขน้ 1 รายการ 97,500.00                       ตกลงราคา นาย ณัฐกติติ|  คําปา 97,500.00 บาท นาย ณัฐกติติ|  คําปา 97,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170055 3/08/2017

59 จา้งผลติหัวเชื5อจุลนิทรยีเ์ขม้ขน้ 1 รายการ 97,500.00                       ตกลงราคา นาย วัฒนชัย สัปทน 97,500.00 บาท นาย วัฒนชัย สัปทน 97,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170056 3/08/2017

60 จา้งจัดทําชุดสมองกลเพื"อการเรยีนรู ้GoGo 1 รายการ 97,350.00                       ตกลงราคา นางสาว สุธพีร  คํายวง 97,350.00 บาท นางสาว สุธพีร  คํายวง 97,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170057 7/08/2017

61 จา้งพมิพใ์บปลวิ :จุลนิทรยีย์่อยสลายวัสดุ         3000 ใบ 6,420.00                         ตกลงราคา  เวยีงบัวการพมิพ์ 6,420.00              บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 6,420.00         บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1241170058 7/08/2017

62 ซื5อหมกึเครื"องพมิพ ์Canon MF628Cw/331         2 กล่อง 5,401.01                         ตกลงราคา  ลัคกี5 เทรดดิ5ง 5,400.00 บาท  ลัคกี5 เทรดดิ5ง 5,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170059 9/08/2017

63 ซื5อ HDD ขนาดความจุ 2TB           4 ตัว 20,000.00                       ตกลงราคา
บรษิัท ไวส ์โซลูชั"น แอนด ์                
 คอนซลัติ5ง จํากัด

19,160.00 บาท
บรษิัท ไวส ์โซลูชั"น แอนด ์คอนซลัติ5ง 
จํากัด

19,160.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170060 21/08/2017

64 ซื5อวัสดุจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี        4 รายการ 7,752.01                        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เวลิด ์เคมคีอล เอ็นเตอรไ์พรส์ 
จํากัด

7,752.01            บาท
บรษิัท เวลิด ์เคมคีอล เอ็นเตอรไ์พรส์ 
จํากัด

7,752.01        บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 1241170061 30/08/2017
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