
แบบ สขร.1

ศนูยบ์รหิารจัดการเทคโนโลย ีสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

      (ระหว่างวันที% 1 ตลุาคม  2560 - 31  ตลุาคม   2560)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 ซื1อเครื%องคดิเลขสําหรบัหลักสตูรหลักการประเมนิวัฎจักร
ชวีติของผลติภัณฑ ์(Life Cycle Assessment : LCA)

     32 เครื%อง 8,902.40    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี   
  โพธกิุลพลรกัษ์

8,902.40 บาท รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี  
 โพธกิุลพลรกัษ์

8,902.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180001 05.10.2017

2 จา้งถา่ยทําและบนัทกึภาพวดีโิอพรอ้มตดัตอ่ลําดบัภาพวดีโิอ         6 เดอืน 8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มจ ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท พเีอ็มจ ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 8,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180002 09.10.2017

3 เชา่เครื%องคอมพวิเตอร ์Notebook สําหรบัอบรม
หลักสตูรหลักการประเมนิวัฏจักรชวีติของผลติภัณฑ์
วันที% 20 ตลุาคม 2560 และหลักสตูรการประเมนิคารบ์อน
ฟตุพรนิตข์องผลติภัณฑ ์วันที% 9-10 พฤศจกิายน 2560

     57 เครื%อง 32,763.40    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุป๊ 32,763.40 บาท  บ ีจ ีกรุป๊ 32,763.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180003 09.10.2017

4 จา้งขนยา้ยอุปกรณ์ตา่งๆสําหรบัการจัดบธูในงาน  
Life+style  ณ ไบเทค บางนา   ระหว่างวันที% 17-21 ตลุาคม
 2560

          1 รายการ 16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 16,050.00 บาท บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 16,050.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180004 11.10.2017

5 จา้งสอบเทยีบเครื%องตรวจวัดก๊าซ        1 รายการ 15,301.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 15,301.00 บาท บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 15,301.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180005 11.10.2017

6 จา้งเหมาซอ่มแซมและเปลี%ยนอุปกรณ์เครื%องสบูนํ1าหล่อเย็น 
 ของอาคารศนูยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          1 รายการ 42,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั%น จํากัด 42,250.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั%น จํากัด 42,250.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180007 17.10.2017

7 ซื1อวัสดสุํานักงาน        9 รายการ 14,686.82    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี  
 โพธกิุลพลรกัษ์

14,686.82 บาท รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี 
โพธกิุลพลรกัษ์

14,686.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180008 18.10.2017

8 จา้งจัดทําสมุดโน๊ตขนาด A5 สําหรบัหลักสตูรฝึกอบรม      
ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรม

     1,000 เล่ม 19,795.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 19,795.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 19,795.00   บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180009 20.10.2017

9 จา้งซอ่มแซมผนังปนูป้องกันนํ1ารั%วซมึบรเิวณอาคาร A B C 
และ D ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

          1 รายการ 297,995.00 297,995.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 297,995.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 297,995.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180010 24.10.2017

10 เชา่เครื%องคอมพวิเตอรN์otebook พรอ้มจอมอนเิตอร ์        
สําหรบัหลักสตูรการนําระบบงานขึ1นคลาวดใ์หม้คีวามมั%นคง 
ปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1  และหลักสตูร ISO/IEC
 27001:2013 รุน่ที% 2

         22 เครื%อง 27,606.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 27,606.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 27,606.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180013 27.10.2017

11 จา้งดําเนนิการขอใบ Phytosanitary Certification
จํานวน 1ใบ (ครอบคลุม 153 สายพนัธุ)์
และจัดสง่เมล็ดพนัธุท์ี%ไดร้บัไปยังบรษิัท Good Earth 
Agricultural Co., Ltd.

          1 รายการ 4,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ลัคกี1ซดีส์ 4,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ลัคกี1ซดีส์ 4,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180014 30.10.2017

12 จา้งซอ่มแซมเครื%องนาฬกิา(ไม่รวมกรอบ) ทาวเวอร ์D     
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

         29 ชดุ 99,724.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีซยีส ไทม ์เทรดดิ1ง จํากัด 99,724.00 บาท บรษิัท พรเีซยีส ไทม ์เทรดดิ1ง จํากัด 99,724.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180015 30.10.2017

13 จา้งออกแบบอัตลักษณ์องคก์ร EECi                              
 พรอ้มคูม่อืการใชง้าน

1  รายการ 58,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทลเล็คชวล ดไีซน ์      
กรุป๊ จํากัด

58,850.00 บาท บรษิัท อนิเทลเล็คชวล ดไีซน ์    
กรุป๊ จํากัด

58,850.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180016 30.10.2017

14 ซื1อโครงขาโตะ๊พบัสําหรบัโตะ๊กลม 10 ชดุ 14,102.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูนคิอรน์ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 14,102.60 บาท บรษิัท ยูนคิอรน์ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 14,102.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180017 31.10.2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

15 ซื1อนํ1าดื%มแบบถงั อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1                      
จํานวน 2,220 ถงั

       12 เดอืน 77,699.33               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 77,699.33     บาท บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 77,699.33   บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5043180002 11.10.2017

16 ซื1อนํ1าดื%มแบบขวด  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1                   
จํานวน 1,296 ลัง

       12 เดอืน 71,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จํากัด 71,280.00 บาท บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จํากัด 71,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5043180003 11.10.2017

17 จา้งตรวจวัดคณุภาพนํ1าทิ1งระบบบําบดัเสยีที%ระบายออกจาก 
อาคารกลุ่มนวัตกรรม1  อาคารIncubator wing    อาคาร
Garden of innovation  อาคารBiotec Pilot Plant       
อาคารSCG  อาคารเบทาโกร และอาคารกลุ่มนวัตกรรม2

       12 เดอืน 127,233.81 127,233.81    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ1ง       
เซอรว์สิ จํากัด

127,233.81 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ1ง       
เซอรว์สิ จํากัด

127,233.81 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5043180004 24.10.2017

18 จง้เหมาบรกิารถา่ยเอกสารพรอ้มพนักงาน                        
  ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์

         12 งวด 198,000.00          198,000.00          เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 198,000.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 198,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5043180005 31.10.2017

19 จา้งการออกแบบและจัดพมิพใ์บประกาศนยีบตัร             
และปกหนา้/ปกหลัง

2,000 แผน่ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. 29,960.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. 29,960.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141180001 24.10.2017

20 เชา่เครื%องคอมพวิเตอรต์ั 1งโตะ๊ สําหรบัการอบรมสมัมนา      59 เครื%อง 18,939.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

18,939.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

18,939.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5141180002 27.10.2017

21 เชา่คอมพวิเตอรส์ําหรบัพนักงาน ประจําปี 2561         6 เดอืน 77,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

77,040.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

77,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 5143180001 10.10.2017

22 Canon Cartirdges for MF628C Printer         4 กล่อง 11,342.00               เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอเทค จํากัด 9,906.53 บาท บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอเทค จํากัด 9,906.53 บาท ราคํ%าสดุ 1241180002 18.10.2017

บรษิัท เดน่ชยัเทค จํากัด 10,576.63 บาท

23 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ ปี 2561 11 เดอืน 188,320.00 188,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั%น จํากัด 188,320.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั%น จํากัด 188,320.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1243180001 31.10.2017
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