
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน     งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 จา้งพ่นฆา่เชื�อจลุนิทรยีช์นดิอัตโนมัติ
ดว้ยไอโฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร ์B

          1 รายการ 92,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมิม ์จํากัด 92,000.00    บาท บรษิัท ซมิม ์จํากัด 92,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180260 3/7/2018

2 เชา่เครื;องคอมพวิเตอร ์Notebook
และจอมอนเิตอร ์LED
ณ สถาบันวทิยาการ สวทช.

  52 เครื;อง 61,204.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 61,204.00    บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 61,204.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180262 3/7/2018

3 เชา่เครื;องคอมพวิเตอร ์Notebook
สถาบันวทิยาการ สวทช.

    15 เครื;อง 29,692.50           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 29,692.50    บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 29,692.50    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180263 4/7/2018

4 จา้งจัดทําเสื�อยดืคอกลม
สถาบันวทิยาการ สวทช.

     120 ตัว 19,645.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทมีนีาว จํากัด 19,645.00    บาท บรษิัท ทมีนีาว จํากัด 19,645.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180264 4/7/2018

5 จา้งทําแฟ้มสําหรับใสเ่อกสารสทิธบิัตร
สํานักงานจัดการสทิธเิทคโนโลยี

     2,000 อัน 19,260.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

19,260.00    บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

19,260.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180265 6/7/2018

6 ซื�อหมกึพมิพส์ี        2 กล่อง 5,350.00            เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ ีซ ีเอส 2009 จํากัด 5,350.00      บาท บรษิัท ซ ีซ ีเอส 2009 จํากัด 5,350.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180266 6/7/2018

7 ซื�อบัตรผา่นเขา้-ออก (Access Card)          100 ใบ 26,215.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาโซย่า จํากัด 26,215.00    บาท บรษิัท พาโซย่า จํากัด 26,215.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180267 6/7/2018

8 ซื�อวัสดุไฟฟ้า        4 รายการ 75,499.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย ซี
ซบีเีอ็ม แฟซลิ ิจํากัด

71,379.70    บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 ซซีบีเีอ็ม แฟซลิ ิจํากัด

71,379.70    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180268 6/7/2018

9 ซื�อหัววัด (Probe) ของเครื;องวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง

          1 อัน 4,269.30            เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

4,269.30      บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ท์
 จํากัด

4,269.30      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180270 9/7/2018

10 จา้งพมิพโ์บชวัร ์EECi (ภาษาไทย)          5,000 ใบ 66,875.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์
จํากัด

66,875.00    บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท ์
จํากัด

66,875.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180271 12/7/2018

11 เชา่เครื;องคอมพวิเตอร ์Notebook สําหรับ
การจัดอบรมหลักสตูร MULO15: Adobe 
Illustrator CC 20

    5 เครื;อง 4,815.00            เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี แพลนเนอร ์
จํากัด

4,815.00      บาท บรษิัท แอคทฟี แพลนเนอร ์
จํากัด

4,815.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180272 13/7/2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

ระหวา่งวนัที# 1-31 กรกฎาคม  2561

ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

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

12 เชา่เกา้อี�พลาสตกิและเกา้อี�พลาสตกิมผีา้
คลุมครึ;งตัว

      1500 ชดุ 8,700.00            เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์กลํ;าอยู่สขุ 8,700.00      บาท นาย อารมย ์กลํ;าอยู่สขุ 8,700.00      บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180273 17/7/2018

13 เชา่เครื;องคอมพวิเตอรN์otebookสําหรับ
อบรม
หลักสตูร Business Process Modeling and
Service Design รุ่นที; 4

          6 เครื;อง 16,050.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 16,050.00    บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 16,050.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180274 17/7/2018

14 จา้งทดสอบและตรวจสอบระบบทอ่กา๊ซ
พรอ้มอุปกรณ์ อาคารศูนยป์ระชมุฯ

       1 รายการ 21,400.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากัด 21,400.00    บาท บรษิัท ไทย เอ็น ด ีท ีจํากัด 21,400.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180275 16/7/2018

15 ซื�อเครื;องฉายภาพ LCD
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานฯ

  7 เครื;อง 243,500.00      243,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเจคเตอร ์เวลิด ์
จํากัด

224,700.00   บาท บรษิัท โปรเจคเตอร ์เวลิด ์
จํากัด

224,700.00   บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180279 24/7/2018

16 ซื�อฝารองนั;งและกอ๊กอ่างลา้งหนา้        2 รายการ 226,454.80      226,454.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แกรนดโ์ฮมมารท์ จํากัด 226,454.80   บาท บรษิัท แกรนดโ์ฮมมารท์ 
จํากัด

226,454.80   บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180280 24/7/2018

17 เชา่เครื;องคอมพวิเตอร ์หลักสตูร สรา้งการ
นําเสนอดว้ย video

  36 เครื;อง 42,800.00           เฉพาะเจาะจง  รา้น บ ีจ ีกรุ๊ป 42,800.00    บาท  รา้น บ ีจ ีกรุ๊ป 42,800.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180281 23/7/2018

18 เชา่เครื;อง Laser Projector พรอ้มตดิตั�ง
ณ อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

        1 รายการ 64,200.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

64,200.00    บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

64,200.00    บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180283 31/7/2018

19 จา้งเหมากําจัดแมลง ปลวก มด แมลงสาบ 
 อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

         12 เดอืน 68,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท บัkค บ ีกอน จํากัด 68,000.00    บาท บรษิัท บัkค บ ีกอน จํากัด 68,000.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180049 23/7/2018

20 จา้งซอ่มแซมทอ่เมนนํ�าประปาหอ้งนํ�าชาย 
ชั �น 5

        1 รายการ 26,750.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ท.ีพ.ี เอ็นจเินยีริ;ง 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

26,750.00    บาท บรษิัท เอ.ท.ีพ.ี เอ็นจเินยีริ;ง
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

26,750.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180035 4/7/2018

21 จา้งพมิพ ์ปกหนา้-หลัง และใบ
ประกาศนยีบัตร

        1 รายการ 34,775.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วายซเีอช 
มเีดยี

34,775.00    บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วายซเีอช
 มเีดยี

34,775.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180036 10/7/2018

22 จา้งบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอ้มูลจราจร
คอมพวิเตอรต์าม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์

12 เดอืน 119,840.00      119,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดที ูซสิเต็ม จํากัด 119,840.00   บาท บรษิัท ดที ูซสิเต็ม จํากัด 119,840.00   บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5143180012 25/7/2018

23 จา้งเหมาบรกิารดูแลระบบคอมพวิเตอร์
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

12 เดอืน 276,060.00      276,060.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิซโ์ซลูชั;น จํากัด 276,060.00   บาท บรษิัท ซกิซโ์ซลูชั;น จํากัด 276,060.00   บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5143180013 25/7/2018
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แบบ สขร.1

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

24 จา้งจัดทําชดุอุปกรณ์จัดกจิกรรมค่าย iTim10      4 รายการ 85,065.00           เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลอจกิซเ์อด จํากัด 79,500.00    บาท บรษิัท ลอจกิซเ์อด จํากัด 79,500.00    บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180044 24/07/2561
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