
แบบ สขร.1

ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

          (ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม  2560 - 31 ธนัวาคม  2560)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื0อ/จดัจา้ง  จํานวน   งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร      ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ   ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1 จา้งแปลหลักการใชช้ื�อและตราสญัลักษณ์
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

          1 งาน 4,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กอขวัญ กังวานเกยีรติ 4,000.00 บาท นางสาว กอขวัญ กังวานเกยีรติ 4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180054 12/6/2017

2 ซื:อสติ;กเกอรส์ําหรับตดิภาชนะบรรจุของ
เสยีอันตราย

2 รายการ 8,132.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์ จํากัด 8,132.00 บาท บรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์จํากัด 8,132.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180055 12/6/2017

3 ซื:อผงกรองตะไครน่ํ:า 14 ถงุ 12,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ทลูลิ�ง พลู           
แอนด ์เคมภีัณฑ์

12,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทลูลิ�ง พลู          
แอนด ์เคมภีัณฑ์

12,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180056 12/6/2017

4 จา้งเปลี�ยน Medium Filter  ของเครื�องเป่า
ลมเย็นภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 รายการ 138,030.00 138,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 138,030.00 บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 138,030.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180057 12/8/2017

5 ซื:อพรมอัดเรยีบ 4 มว้น 8,281.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 8,281.80 บาท บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 8,281.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180058 12/14/2017

6 ซื:ออปุกรณ์ซอ่มทอ่แอร ์                    
อาคารกลุม่นวัตกรรม 1

1 รายการ 6,864.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะไหล ่แอร ์ศริวิรรณ จํากัด 6,864.05 บาท บรษิัท อะไหล ่แอร ์ศริวิรรณ จํากัด 6,864.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180059 12/15/2017

7 เชา่เกา้อี:        500 ชดุ 48,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 48,000.00 บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 48,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180060 12/15/2017

8 ซื:อไมโครโฟนหนีบปกเสิ:อ        3 ชดุ 3,660.04          เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูั�น จํากัด 3,660.04         บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูั�น จํากัด 3,660.04         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180061 12/18/2017

9 จา้งซอ่มเครื�องทําลมแหง้(Air Dryer)  
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 รายการ 290,778.92 290,778.92    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอมนคิ ฮันเตอร-์อารแ์อล    
(ประเทศไทย) จํากัด

290,778.92 บาท บรษิัท ดอมนคิ ฮันเตอร-์อารแ์อล 
(ประเทศไทย) จํากัด

290,778.92 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด  
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180062 12/19/2017

10 จา้งซอ่มและเปลี�ยนอะไหลอ่ปุกรณ์รถไฟฟ้า
เก็บสารเคมี

          1 รายการ 63,558.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

63,558.00 บาท บรษิัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

63,558.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด  
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180063 12/25/2017

11 จัดซื:ออปุกรณ์ไฟฟ้า Direct Digital 
Controller (DDC)
ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          9 ชดุ 279,270.00 279,270.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารด์นี เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 279,270.00 บาท บรษิัท จารด์นี เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 279,270.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180064 12/27/2017

12 จา้งที�ปรกึษาดา้นกฎหมาย 1 รายการ 192,600.00 192,600.00 จา้งที�ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท สํานักงานกฎหมาย คนงึ แอนด ์
พารท์เนอร ์จํากัด

192,600.00 บาท บรษิัท สํานักงานกฎหมาย คนงึ แอนด์
 พารท์เนอร ์จํากัด

192,600.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 5043180008 12/15/2017

13 จา้งบรกิารดแูลบํารงุรักษาลฟิตโ์ดยสารและ
ลฟิตข์นของอาคารกลุม่นวัตกรรม2

       12 เดอืน 1,033,620.00 1,033,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์         
(ประเทศไทย) จํากัด

1,033,620.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์     
(ประเทศไทย) จํากัด

1,033,620.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180011 12/29/2017

14 จา้งเหมาบรกิารเครื�องหยดสารชวีบําบัดดับ
กลิ�นโถสขุภัณฑพ์รอ้มบรกิารหัวเชื:อ INC1

       24 เดอืน 198,592.00 198,592.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คนีน์ จํากัด 198,592.00 บาท บรษิัท คนีน์ จํากัด 198,592.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180012 12/29/2017

15 จา้งบํารงุรักษาคณุภาพนํ:าหลอ่เย็นและ
กําจัดเชื:อ Legionella ในระบบ Cooling 
Tower อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

12 เดอืน 256,800.00 256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 256,800.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 256,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด    
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180013 12/29/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื0อ/จดัจา้ง  จํานวน   งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร      ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ   ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

16 จัดจา้งบํารงุรักษาคณุภาพนํ:าหลอ่เย็นและ
กําจัดเชื:อ egionella ใน Storage tank  
ภายในกลุม่นวัตกรรม 2

12 เดอืน 46,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทแมค เอ็นเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 46,010.00 บาท บรษิัทแมค เอ็นเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 46,010.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180014 12/29/2017

17 จา้งบํารงุรักษาคณุภาพนํ:าเย็นใน        
ระบบชลิเลอร ์อาคารกลุม่นวัตกรรม 2

       12 เดอืน 38,520.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล                
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

38,520.00        บาท บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล                
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

38,520.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

5043180015 12/27/2017

18 จา้งเปลี�ยน Medium Filter ของเครื�องเป่า
ลมเย็น  ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

          1 งวด 138,030.00 138,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 138,030.00 บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 138,030.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

5051180004 12/8/2017

19 จัดซื:อ Laser Pointer  ของฝ่ายบรหิารเขต
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

          4 ชดุ 8,239.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 8,239.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 8,239.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180009 12/7/2017

20 ซื:อบัตร Card Holder ของฝ่ายบรหิารเขต
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

100 ใบ 10,700.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสเตอรเ์ทค                    
อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด

10,700.00        บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค                   
อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด

10,700.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180010 12/12/2017

21 เชา่คอมพวิเตอร ์18-19 ธค.60        1 รายการ 51,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ        
เทคโนโลย ีจํากัด

51,360.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

51,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180011 12/13/2017

22 เชา่ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของ               
เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

        2 เดอืน 108,070.00 108,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามารถ อนิโฟเนต จํากัด 108,070.00 บาท บรษิัท สามารถ อนิโฟเนต จํากัด 108,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5143180005 12/27/2017

23 เชา่เครื�องฉายภาพ                           
ของเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

2 เครื�อง 159,370.08 159,370.08    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 159,370.08 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากัด 159,370.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

5143180006 12/29/2017

24 ซื:ออปุกรณ์กระจายสญัญาณเครอืขา่ย     
ของ สวทช.ภาคเหนือ

        2 หน่วย 100,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์            
คอนซลัติ:ง จํากัด

82,000.01 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์          
คอนซลัติ:ง จํากัด

82,000.01 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180008 4/12/2560

25 ซื:อเครื�องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server) 
ของ สวทช.ภาคเหนือ

      2 เครื�อง 400,000.00    400,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซลัติ:ง
จํากัด

380,000.00      บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซลัติ:ง 
จํากัด

380,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด  
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180009 7/12/2560

26 จา้งจัดทําชดุกลอ่งสมองกล GoGo Board 
5.1C

         33 ชดุ 97,350.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว สธุพีร  คํายวง 97,350.00 บาท นางสาว สธุพีร  คํายวง 97,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180010 15/12/2560

27 จัดทํา Full Frame PP Board Logo สวทช.           1 ชดุ 9,000.00          เฉพาะเจาะจง รา้น Win Event Suply 9,000.00 บาท รา้น Win Event Suply 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180011 19/12/2560

28 จา้งพมิพส์ติ;กเกอรก์ระดาษพรอ้มไดคัท        125 แผ่น 4,681.25          เฉพาะเจาะจง  มสิเตอรเ์จมส์ 4,375.00 บาท  มสิเตอรเ์จมส์ 4,375.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด   
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180012 19/12/2560
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