
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�

1 จา้งเตมิกา๊ซซลัเฟอรเ์ฮกซะ
ฟลูออไรด ์(SF6) และตรวจเชค็จดุ
รั(วซมึ RMU 24kV (D-HV1) ทาว
เวอร ์D อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

1 งาน          44,940.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

44,940.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม

44,940.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180165 02.04.2018

2 จา้งเปลี(ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในตูจ้า่ยกระแสไฟฟ้าของ
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1

 1 งาน          99,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว-ีโปร อเิล็คทรคิ 
จํากัด

81,336.05 บาท บรษิัท ว-ีโปร อเิล็คทรคิ 
จํากัด

81,336.05 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180166 04.04.2018

3 จา้งพมิพแ์ละสง่จดหมายทาง
ไปรษณีย ์เพื(อเชญิเขา้ร่วมประชมุ
แนวทางการดําเนนิงาน Thailand 
Tech Show 2018

 200 ชดุ            2,354.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.

ซเีอช.มเีดยี
1,958.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.

ซเีอช.มเีดยี
1,958.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180168 18.04.2018

4 จัดซืRอบัตร ผา่นเขา้-ออก (iclass 
Smart Card)

100 ใบ          26,215.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาโซย่า จํากัด 26,215.00 บาท บรษิัท พาโซย่า จํากัด 26,215.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180169 03.04.2018

5 จา้งพมิพโ์บรชวัร ์ECCi 2,000 ใบ          34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริRนท์
 จํากัด

34,240.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริRนท์
 จํากัด

34,240.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180170 05.04.2018

6 จัดซืRอเครื(องดื(มเพื(อใชส้ําหรับ
บรกิารหอ้งประชมุภายในอาคาร
กลุ่มนวัตกรรม 1,อาคารกลุ่ม
นวัตกรรม 2

28 กล่อง            6,242.38    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 6,242.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 6,242.38 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180172 05.04.2018

7 จา้งจัดทําวดีทิัศน ์EECi ลงเสยีง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของฝ่ายพัฒนาธุรกจิและคลัสเตอร์
นวัตกรรม

1 งาน          48,150.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์
 ครเีอทฟี

45,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์
 ครเีอทฟี

45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180173 09.04.2018

8 จา้งซอ่มแซมพืRนชั Rน 1 อาคาร INC2 1 รายการ          53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 53,500.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ี99 จํากัด 53,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180174 11.04.2018

9 เชา่เครื(องคอมพวิเตอร ์Notebook
สําหรับคณะกรรมการพจิารณา
กลั(นกรอง และอนุมัตโิครงการ
ดําเนนิกจิกรรมผลักดันผลงานวจิัยสู่
การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
(Research Gap Fund – TED 
Fund) ในวันที( 19 เม.ย.61

12 เครื(อง            5,906.40    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป 5,906.40 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 5,906.40 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180175 11.04.2018

10 เชา่เครื(องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับผูเ้ขา้อบรมหลักสตูรการ
ประเมนิ
คารบ์อนฟตุพริRนทข์ององคก์ร รุ่นที( 
9 ของสถาบันวทิยาการ สวทช.
ในวันที( 25 เมษายน 2561

15 เครื(อง            7,383.00    เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป       7,383.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป       7,383.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180176 18.04.2018

11 จา้งพัฒนาเว็บไซตแ์ละระบบ
บรหิารงานโครงการ
ของศูนยบ์ม่เพาะธุรกจิเทคโนโลย ี
สวทช.

1 รายการ        290,000.00      290,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพวิเตอรซ์สีเต็ม
อนิทเิกรชั(น จํากัด

290,000.00 บาท บรษิัท คอมพวิเตอรซ์สีเต็ม
อนิทเิกรชั(น จํากัด

290,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180177 19.04.2018

12 ซืRอโต๊ะหมู่บชูาสําหรับอาคารกลุ่ม
นวัตกรรม2

2 ชดุ          13,400.00    เฉพาะเจาะจง นาง พมิพญ์าดา คงเสถยีร 13,400.00 บาท นาง พมิพญ์าดา คงเสถยีร 13,400.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180179 20.04.2018

13 ซืRอวัสดุสํานักงาน 9 รายการ ของ
ศูนยล์งทนุ

22 ชิRน            2,350.98    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

2,197.18 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

2,197.18 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180180 24.04.2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี
ระหวา่งวนัที� 1-30 เมษายน 2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�

14 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัย
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
เดอืน พฤษภาคม 2561

1 งวด        196,000.00      196,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซท็ โปร
เท็คชั(น จํากัด

196,000.00 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซท็ โปร
เท็คชั(น จํากัด

196,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180181 26.04.2018

15 จา้งจัดทํา Roll up งานประชมุ
นานาชาต ิ Global Young Academy
Annual General Meeting 2018
ณ โรงแรมดุสติธานพีัทยา เมอืง
พัทยา จังหวัดชลบรุี

2 ชดุ            3,210.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.
ซเีอช.มเีดยี

3,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

3,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180182 26.04.2018

16 จา้งทําเสืRอและกระเป๋าพรอ้ม
สกรนีโลโก ้กจิกรรม GYA ของ TLO

1 รายการ          26,482.50    เฉพาะเจาะจง รา้น ธนี-์ฟอรม์ 24,750.00 บาท รา้น ธนี-์ฟอรม์ 24,750.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180183 27.04.2018

17 ซืRอเข็มที(ระลกึ กจิกรรม GYA       
ของ TLO

200 อัน          19,260.00    เฉพาะเจาะจง รา้น สมัยนยิม โดย 
นายณัฐวัฒน ์กวา้งศริพิร

19,260.00 บาท รา้น สมัยนยิม โดย นาย
ณัฐวัฒน ์กวา้งศริพิร

19,260.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180184 27.04.2018

18 จา้งซอ่มแซมและเปลี(ยนอุปกรณ์หอ
ผึ(งลมเย็น(Coolling Tower)

5 รายการ          49,369.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเหลยีงชอิุตสาหกรรม
 (ประเทศไทย) จํากัด

46,140.00 บาท บรษิัทเหลยีงชอิุตสาหกรรม
 (ประเทศไทย) จํากัด

46,140.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180185 27.04.2018

19 จา้ง Billing Program For FCU 
ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2
 ของระบบ American Auto-Matrix
 Building  Automation System 
(BAS)

83 จดุ        220,420.20      220,420.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารด์นี เอ็นจเินยีริ(ง 
จํากัด

206,000.00 บาท บรษิัท จารด์นี เอ็นจเินยีริ(ง 
จํากัด

206,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180186 30.04.2018

20 จัดซืRอไฟสอ่งสว่างฉุกเฉนิและป้าย
หนไีฟบอกทางออกฉุกเฉนิ
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

7 ชดุ          14,552.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

13,600.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

13,600.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180187 30.04.2018

บรษิัท แม็คเอนเนอย ี

อโีวลูชั(น จํากัด
802,500.00 บาท

บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 947,500.00 บาท

บรษิัท อนิโนเวชั(น 
เทคโนโลย ีจํากัด

977,124.00 บาท

22 จา้งเหมาบรกิารพนักงานรับ
โทรศัพท ์อาคาร สวทช. (โยธ)ี
(1 พค.61 - 30 เมย.62)

12 เดอืน        192,600.00      192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทโธมัส เอ.เอาทโ์ซซิ(ง
 เซอรว์สิเซส จํากัด

192,600.00 บาท บรษิัทโธมัส เอ.เอาทโ์ซซิ(ง
 เซอรว์สิเซส จํากัด

192,600.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5043180031 26.04.2018

23 จา้งบรกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขลฟิตโ์ดยสารและบันไดเลื(อน
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
(1 พค.61 - 30 เมย.62)

24 เดอืน        492,200.00      492,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทมติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด

492,200.00 บาท บรษิัทมติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

492,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5043180032 26.04.2018

24 จา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย INC1

(1 พค.61 - 30 เมย.62)

17 เดอืน     4,391,100.00   4,391,100.00 ประกาศเชญิชวน-

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซท็ โปร
เท็คชั(น จํากัด

4,324,800.00 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซท็ โปร
เท็คชั(น จํากัด

4,324,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5043180033 30.04.2018

25 จัดซืRอแบตเตอรี(สําหรับตูส้าขา
โทรศัพทแ์ละไฟฉุกเฉนิ 
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
ประเทศไทย

18 ชดุ          25,797.70    เฉพาะเจาะจง บรษิํท แสงอุดมชยั จํากัด 25,797.70 บาท บรษิัท แสงอุดมชยั จํากัด 25,797.70 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180019 05.04.2018

26 จัดซืRอนํRาดื(มบรรจขุวด สําหรับ
บรกิารลูกคา้ที(ใชบ้รกิาร
หอ้งอบรม/สัมมนา ชั Rน 3 ของเขต
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

400 โหล          18,001.68    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุรอดเทรดดิRง 
จํากัด

16,824.00 บาท บรษิัท บญุรอดเทรดดิRง 
จํากัด

16,824.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180020 25.04.2018

27 จา้งจัดทําโล่เกยีรตคิุณของทนุ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสูง่
เชงิพาณชิย ์รุ่นที( 3

3 ชดุ            4,654.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

4,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

4,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5141180021 18.04.2018

12 เดอืน     1,000,000.00   1,000,000.00     คัดเลอืก21 จา้งบํารุงรักษาเครื(องทํานํRาเย็น 
(CHILLER) อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2
(1 พค.61 - 30 เมย.62)

บรษิัท แม็คเอนเนอย ี
อโีวลูชั(น จํากัด

802,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด 
และราคาตํ(าสดุ

5043180030 10.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที�คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�

28 ซืRอวัสดุซอ่มบํารุง 9 รายการ          31,971.60    เฉพาะเจาะจง รา้น ส.สงวนพานชิโดยนาย
สมศักดิw กลุประดษิฐ์

31,971.60 บาท รา้น ส.สงวนพานชิโดยนาย
สมศักดิw กลุประดษิฐ์

31,971.60 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180022 26.04.2018

29 จา้งออกแบบและจัดพมิพจ์ดหมาย
ขา่วซอฟตแ์วรพ์ารค์ฉบับภาษาไทย
 ฉบับที( 1  เขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

1,500 ฉบับ          54,040.35    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยี แปซฟิิค 
มัลตมิเีดยี จํากัด

50,505.00 บาท บรษิัท เอเซยี แปซฟิิค 
มัลตมิเีดยี จํากัด

50,505.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

5141180023 26.04.2018

30 จัดซืRอวัสดุสํานักงาน 12 รายการ          15,607.02    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดย
นางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

14,586.00 บาท รา้น พัฒนากจิ
โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

14,586.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180024 26.04.2018

31 ซืRอคลปิไมคต์ดิปกเสืRอ 3 รายการ 3,108.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์นิอล โซลูชั(น
 จํากัด

3,108.00 บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลูชั(น
 จํากัด

3,108.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180025 27.04.2018

32 ซืRอแบตเตอรี(สํารองไฟฟ้าหลังคา
ลฟิตโ์ดยสาร

3 รายการ          23,711.20    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 22,160.00 บาท รา้น เอส.แซด.ซพัพลาย 22,160.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5141180026 27.04.2018

33 เชา่ Notebook ของโครงการ
กจิกรรมการสนับสนุนเพื(อเร่งการ
เตบิโต ของธุรกจินวัตกรรมรายใหม่
สําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(พค.2561 - ตค.2561)

6 เดอืน          44,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

38,520.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

38,520.00 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5143180011 26.04.2018

บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอ
เทคโนโลย ีจํากัด

17,943.93 บาท

บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซี
 จํากัด

18,682.00 บาท

บรษิัท ไวส ์โซลูชั(น แอนด ์
 คอนซลัติRง จํากัด

17,570.09 บาท

35 ซืRอหมกึส ีเครื(องพมิพ ์Canon 331 3 กล่อง            8,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ แอนด ์เอ นโีอ
เทคโนโลย ีจํากัด

7,570.09 บาท บรษิัท เอ แอนด ์เอ 
นโีอเทค

7,570.09 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1241180037 24.04.2018

1 License          20,000.00    เฉพาะเจาะจง 1241180036 19.04.201834 ซืRอ SoftWare VMWare vSphere 6 

Essentials Kit

บรษิัท ไวส ์โซลูชั(น แอนด์
 คอนซลัติRง จํากัด

17,570.09 บาท มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ(าสดุ
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