
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร
ผูเ้สนอราคา และราคาที&
เสนอ

ผูท้ี&ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา

เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&

1 ซื�อสายสัญญาณเสยีง
อาคารศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตรฯ์

1 รายการ               12 ,711.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิด์
วายด ์จํากัด

     12,711.60 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิด์
วายด ์จํากัด

     12,711.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180284 8/2/2018

2 จา้งเหมาซอ่มแซมและเปลี&ยนทอ่นํ�า CW 1 รายการ               20 ,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลูโอเชี&ยน เอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด

     20,865.00 บาท บรษิัท บลูโอเชี&ยน เอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด

     20,865.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180285 8/9/2018

3 จา้งจัดทําปกใสใ่บวุฒบิัตรหลักสตูรการ
พัฒนาบคุลากรดา้นวศิวกรรระบบขนทาง
ราง รุ่นที& 8 (NSA)

35 อัน                 7 ,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ภัทรการ
พมิพ์

      6,965.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ภัทรการ
พมิพ์

      6,965.70 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180286 8/16/2018

4 จา้งเหมาผลติสื&อวดีทิัศน ์EECi 1 รายการ              297 ,460.00     297,460.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์
 ครเีอทฟี

   297,460.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์
 ครเีอทฟี

   297,460.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180287 8/7/2018

5 จา้งเหมาออกแบบและจัดงาน Modern 
Transport

1 รายการ              149 ,800.00     149,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด    149,800.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด    149,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180288 8/7/2018

6 ซื�อพาเรทพลาสตกิ 14 แผน่               14 ,830.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพิ&มมติรกรุ๊ป จํากัด      14,830.20 บาท บรษิัท เพิ&มมติรกรุ๊ป จํากัด      14,830.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180289 8/8/2018

7 ซื�อมอืจับบานประตู ้ 18 ชดุ              106 ,026.30     106,026.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัสซา่ อะบลอย 
(ประเทศไทย) จํากัด

   106,026.30 บาท บรษิัท อัสซา่ อะบลอย 
(ประเทศไทย) จํากัด

   106,026.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180290 8/10/2018

8 จา้งจัดทําบอรด์ประชาสัมพันธ ์EECi        1 รายการ               17 ,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

     17,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

     17,120.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180291 8/10/2018

9 ซื�อ Timer Power On Delay พรอ้มตดิตั�ง 1 รายการ                 4 ,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

      4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

      4,494.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180294 8/31/2018

10 จา้งที&ปรกึษาดําเนนิการวเิคราะหค์วามคุม้
ค่าของการดําเนนิการงานโปรแกรม
สนับสนุนฯ

1 รายการ              240 ,000.00     240,000.00 จา้งที&ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นาย รุ่งโรจน ์เบญจมสทุนิ    240,000.00 บาท นาย รุ่งโรจน ์เบญจมสทุนิ    240,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180298 8/14/2018

11 เชา่เครื&องคอมพวิเตอร Notebook
และจอมอนเิตอร ์LED  สําหรับจัดอบรม

2 รายการ               10 ,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด      10,914.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากั      10,914.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180299 8/15/2018

12 เชา่เครื&องคอมพวิเตอร ์Notebook 
สําหรับหลักสตูร RDC Online รุ่นที& 6 NSA

11 เครื&อง               10 ,828.40 เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป      10,828.40 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป      10,828.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180300 8/15/2018

13 จา้งพมิพส์ื&อประชาสัมพันธ ์งาน 
e-Culture Oper Data Hachathon 2018

4 รายการ               27 ,606.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

     27,606.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

     27,606.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180301 8/16/2018

14 ซื�อชดุลําโพงและ ชดุ Brake Contact 
ของลฟิต ์INC2

1 รายการ                 8 ,977.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด

      8,977.30 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด

      8,977.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180302 8/16/2018

15 เชา่หอ้งอาบนํ�าเคลื&อนที& 4 หอ้ง อาคาร
ศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตรฯ์

1 งวด               17 ,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มสิเตอรท์อยเล็ท 
จํากัด

     17,000.00 บาท บรษิัท มสิเตอรท์อยเล็ท 
จํากัด

     17,000.00 บาท มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

5041180303 8/21/2018

16 จา้งพัฒนาหลักสตูร Infographic Motion
 สถาบันวทิยาการ สวทช.

1 งวด              160 ,500.00     160,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด    160,500.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด    160,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180304 8/20/2018

17 จา้งพมิพส์ื&อประชาสัมพันธ ์
งาน MT & AP T

1 รายการ               57 ,031.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท์
 จํากัด

     57,031.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริ�นท์
 จํากัด

     57,031.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180306 8/22/2018

18 เชา่เครื&องพวิเตอรต์ั�งโต๊ะหอ้งฝึกอบรม 
ชั �น 3 SWP

3 รายการ              107 ,535.00     107,535.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

   107,535.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ 
ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

   107,535.00 บาท มคีุณลัษณะถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180307 8/24/2018

19 ซื�อภาชนะบรรจขุองเสยีอันตราย 2 รายการ               26 ,097.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด      26,097.30 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด      26,097.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180313 8/27/2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนสงิหาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี
ระหวา่งวนัที. 1-31 สงิหาคม 2561
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร
ผูเ้สนอราคา และราคาที&
เสนอ

ผูท้ี&ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา

เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&

20 เชา่ตูล้็อกเกอรส์ําหรับงาน
Hackathon2018

1 รายการ                 9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั�งโต๊ะ จํากัด       9,630.00 บาท บรษิัท ตั�งโต๊ะ จํากัด       9,630.00 บาท มคีุณลัษณะถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180314 8/27/2018

21 เชา่เครื&องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ เพื&อใชใ้น
งาน Research Gap Fund - TED Fund

11 รายการ               10 ,828.40 เฉพาะเจาะจง  บ ีจ ีกรุ๊ป      10,828.40 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป      10,828.40 บาท มคีุณลัษณะถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180315 8/28/2018

22 ซื�อ Monitor TV  
ขนาด 55 นิ�ว

2 เครื&อง               50 ,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิยูเนยีน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

     50,000.01 บาท บรษิัท นวิยูเนยีน ไฮเทค 
(1994) จํากัด

     50,000.01 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180316 8/28/2018

23 จา้งถา่ยทําวดิโีอ  งาน e-Culture Open 
Data Hackathon 2018

1 รายการ               34 ,240.00 เฉพาะเจาะจง เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั&น      34,240.00 บาท  เอสวพี ีวดีโีอ โปรดักทช์ั      34,240.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180317 8/28/2018

24 เชา่เครื&อง Laser Projector พรอ้มตดิตั�ง 
ศูนยป์ระชมุอุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย

1 รายการ               85 ,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทโฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

     85,600.00 บาท บรษิัทโฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากัด

     85,600.00 บาท มคีุณลัษณะถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

5041180320 8/30/2018

25 ซื�อเครื&องสแกนเนอร์ 1 เครื&อง               24 ,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

     24,396.00 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

     24,396.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180322 8/31/2018

26 เชา่เครื&องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 2 รายการ               10 ,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด      10,272.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด      10,272.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180323 8/31/2018

27 เชา่เครื&องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ สถาบัน
วทิยาการ สวทช.

2 รายการ               17 ,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด      17,120.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด      17,120.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5041180324 8/31/2018

28 จา้งบรกิารดูแลปรับปรุงเว็บไซต ์TLO 3 งวด               69 ,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด      69,550.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากัด      69,550.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5043180050 8/31/2018

29 ซื�อนํ�าดื&มขวดพลาสตกิ ขนาด  600 CC 
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

1 งวด               18 ,001.68 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุรอดเทรดดิ�ง 
จํากัด

     18,001.68 บาท บรษิัท บญุรอดเทรดดิ�ง 
จํากัด

     18,001.68 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180037 8/16/2018

30 จา้งจัดทําโล่ทนุสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม 3 อัน                 4 ,654.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

      4,654.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

      4,654.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141180038 8/21/2018

31 ซื�อสันห่วงกระดูกงูและอุปกรณ์
ประกอบการบรรยาย

6 รายการ                 2 ,808.75 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

      2,808.75 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

      2,808.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180039 8/27/2018

32 ซื�อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ               20 ,822.20 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

     20,822.20 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

     20,822.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

5141180040 8/27/2018

บรษิัท สริโิชตวิานชิ 
อนิเตอรซ์พัลลาย จํากัด

   289,756.00 บาท

นาย กมล แซคู่ ้    300,000.00 บาท

บรษิัท พลังงานอัจฉรยิะ
แอนดค์อนสตรัคชั&น จํากัด

     84,700.00 บาท

บรษิัท ฮมิปิง จํากัด      80,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซ.ีพลิล่า
ซ.ีพลิล่า คอนสตรัคชั&น

     85,600.00 บาท

39 จา้งรื�อเครื&องปรับอากาศและแพคดว้ย
พลาสตกิ

5 ชดุ                 4 ,250.04 เฉพาะเจาะจง  ชา่งทองแอร ์เซอรว์สิ       4,250.00 บาท  ชา่งทองแอร ์เซอรว์สิ       4,250.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180046 8/2/2018

40 จา้งบรกิารรับฝากเก็บพัสดุของหน่วยงาน 6 เดอืน               64 ,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดาตา้เซฟ จํากัด      64,200.00 บาท บรษิัท ดาตา้เซฟ จํากัด      64,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180047 8/3/2018

นาย อุทัย  จณิะมูล      20,000.00 บาท นาย อุทัย  จณิะมูล 8/3/2018

บรษิัท ฮมิปิง จํากัด      45,475.00 บาท
42 จา้งยา้ยโทรศัพทจ์ํานวน5เลขหมาย

พรอ้มอุปกรณ์
1 งาน               18 ,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทโีอท ีจํากัด 

(มหาชน)
     18,404.00 บาท บรษิัท ทโีอท ีจํากัด 

(มหาชน)
     18,404.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1241180049 8/14/2018

บรษิัท ไวส ์โซลูชั&น แอนด์      28,000.00 บาท43 จา้งเหมาตดิตั�งตู ้Rack พรอ้มเดนิสาย Lan 1 งาน               28 ,000.00 8/17/2018

เฉพาะเจาะจง      20,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํ&าสดุ

1241180048

เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวส ์โซลูชั&น แอนด์      28,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํ&าสดุ

1241180050

38 จา้งเหมาขนยา้ยวัสดุและอุปกรณ์สํานักงาน               80 ,250.001 งาน

41 จา้งเหมารื�อ,ปรับปรุงพื�นที&สนง.สวทช.
ภาคเหนอื

1 งาน               20 ,000.00

บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํ&าสดุ

เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮมิปิง จํากัด      80,250.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํ&าสดุ

5141180041 8/29/2018

1241180045 8/2/2018

33 จา้งเหมาปรับปรุงเปลี&ยนบัวพื�นชั �น 3-12 1 งาน              289 ,756.00     289,756.00  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สริโิชตวิานชิ 
อนิเตอรซ์พัลลาย จํากัด

   289,756.00
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร
ผูเ้สนอราคา และราคาที&
เสนอ

ผูท้ี&ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคา

เหตุผลที&คัดเลอืก เลขที&เอกสาร วันที&

บรษิัท นอรธ์เทริน์ ซสิเต็มส์
 คอรป์อเรชั&น จํากัด

     29,439.25 บาท

บรษิัทนอรท์เทริน์ โปรซี
เคยีว จํากัด

     28,037.38 บาท

44 จา้งทําโมเดลโรงเรอืนอัจฉรยิะที&ควบคุม
การทํางานดว้ยระบบเซนเซอร์

1 งาน               50 ,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประกจิ  โสตถนิริันดร      50,000.00 บาท นาย ประกจิ  โสตถนิริันดร      50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041180312 8/31/2018
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