
แบบ สขร.1

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

          (ระหวา่งวนัที" 1 พฤศจกิายน  2560 - 30 พฤศจกิายน  2560)

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

1 ซื�อสติ�กเกอรล์าเบล A4,แฟ้มใสเ่อกสาร,ปากกา              
 สําหรับหลักสตูรฝึกอบรมดา้นวทิยาศาสตร์

       20 กลอ่ง 36,814.00    เฉพาะเจาะจงรา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี     
โพธกิลุพลรักษ์

36,814.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี     
โพธกิลุพลรักษ์

36,814.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180018 02.11.2017

2 เชา่ทวีขีนาด 43 นิ�ว เพื?อประชาสัมพันธใ์นงานนทิรรศการ
เทคโนโลยเีรอืในทศวรรษหนา้

         1 รายการ 12,358.50    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ดับเบลิ อมิเมจ 2005 12,358.50 บาท บรษิัท ดับเบลิ อมิเมจ 2005 12,358.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180019 06.11.2017

3 จัดซื�อสาร Electrode Storage solution และ 
Membranes for Do probes

       2 รายการ 4,194.40    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์          
(ประเทศไทย) จํากดั

4,194.40 บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ท ์          
(ประเทศไทย) จํากดั

4,194.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180020 07.11.2017

4 จา้งจัดพมิพห์นังสอื Thailand Tech Show 2      1,000 เลม่ 163,710.00 163,710.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 163,710.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 163,710.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180021 08.11.2017

5 จา้งจัดทําแผน่พับ 5 ผลงานเดน่ ของ สวทช. 1,500 แผน่ 20,544.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากดั 20,544.00 บาท บรษิัท ฐานการพมิพ ์จํากดั 20,544.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180022 08.11.2017

6 จา้งเหมาซอ่มแซมและแกไ้ขระบบ Fire Alam              
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากดั 42,800.00 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากดั 42,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180023 08.11.2017

7 จัดซื�อรถเข็นสําหรับใชง้านตา่งๆ ภายใน                    
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          6 คัน 25,894.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 25,894.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 25,894.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180024 09.11.2017

8 จา้งถา่ยทําวดีทิัศนเ์รื?อง นํ�ามันปาลม์ RSPO                   
  จ.สรุาษฎธ์าน ีและผลติภัณฑบ์ํารงุผวิจากผักบุง้ทะเล  
Andalay จ.กระบี?

1 รายการ 79,180.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ จํากดั 79,180.00 บาท บรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ จํากดั 79,180.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180025 09.11.2017

9 จา้งจัดทํา Backdrop ประชาสัมพันธ ์EECi                   
 สําหรับนทิรรศการงาน Ship Tech IV จ.ชลบรุี

1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,840.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180026 10.11.2017

10 จัดซื�อภาชนะบรรจขุองเสยีอันตราย                            
ของอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       1,400 ใบ 26,097.30    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 26,097.30 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 26,097.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180027 10.11.2017

11 จา้งทําโลห่อ์ะครลีคิใส        1 ชิ�น 1,070.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ชาโต เดอ อารต์ จํากดั 1,070.00 บาท บรษิัท ชาโต เดอ อารต์ จํากดั 1,070.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180028 13.11.2017

12 เชา่เกา้อี�พลาสตกิสําหรับใหบ้รกิารลกูคา้ งาน Business 
Of Success Senminar

      1,500 ชดุ 8,800.00    เฉพาะเจาะจงนาย อารมย ์กลํ?าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท นาย อารมย ์กลํ?าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180029 14.11.2017

13 จา้งเปลี?ยนปั� มนํ�าประปาของอาคารกลุม่นวัตกรรม 2           2 ชดุ 128,400.00 128,400.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดั กฤษณ อนิเตอร ์
เซอรว์สิ

128,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กฤษณ อนิเตอร ์
เซอรว์สิ

128,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180030 16.11.2017

14 จัดซื�อแผน่สติ�กเกอรส์ําหรับจัดทําบัตรพนักงาน              
   ผูเ้ชา่ของอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

       500 แผน่ 10,700.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พาโซยา่ จํากดั 10,700.00 บาท บรษิัท พาโซยา่ จํากดั 10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180031 16.11.2017

15 จัดซื�อถงุขยะสแีดงสําหรับบรรจขุองเสยีอันตราย ของ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

   200 
กโิลกรัม

10,272.00    
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั ปากนํ�าเจรญิ 10,272.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ปากนํ�าเจรญิ 10,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180032 16.11.2017

16 จา้งจัดทํา Full Frame สําหรับงานเสวนา                     
  “การลงทนุในเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ     
    อัจฉรยิะ เพื?อเพิ?มประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติ   
    ในยคุอตุสาหกรรม 4.0"

          1 รายการ 16,050.00    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 16,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180033 16.11.2017

17 จัดซื�อกลอ้งถา่ยรปูดจิติอลพรอ้มอปุกรณ์           1  ชดุ 38,070.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากดั 38,070.00 บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากดั 38,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180034 16.11.2017

18 จัดซื�อมาตรวัดนํ�ามันเชื�อเพลงิดเีซลแบบดจิทิัล
สําหรับใชภ้ายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          8 รายการ 251,022.00            251,022.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอสท ีแฟคทอรี? ออโตเมชั?น 
จํากดั

251,022.00 บาท บรษิัท เอสท ีแฟคทอรี? ออโตเมชั?น 
จํากดั

251,022.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041180035 17.11.2017

19 จา้งกําจัดขยะเสยีอันตรายภายนอก        1 รายการ 46,000.00    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจํากดั

46,000.00 บาท บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจํากดั

46,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180037 20.11.2017

20 จา้งจัดทํา Sticker PVC เพื?อใชเ้ป็นฉากหลัง                         1 รายการ 16,478.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทร ีแกรนด ์มเีดยี จํากดั 16,478.00 บาท บรษิัท ทร ีแกรนด ์มเีดยี จํากดั 16,478.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041180038 20.11.2017
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