
ลาํดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน        งบประมาณ      วธิีการ           ผูเ้สนอราคา และราคาที�         ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือกและ           เหตุผลที�คดัเลือก

1 1041140429 จา้งทาํซองสาํเร็จรูป เบอร์9 (ฝาแหลม) 1 รายการ             12,305 บาท     ตกลงราคา  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 11,500.00 บาท  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 11,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

2 1041140430 ป้ายแสดงความเสียใจ รมว.วท 1 งวด 11,770 บาท     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,770.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,770.00 บาท
เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด

3 1041140431 จา้งซ่อมลิฟท ์อาคารบา้นวทิย์ 3 รายการ  39,055.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
39,055.00 บาท

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
39,055.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

4 1041140433
จา้งพิมพห์นงัสือสรุปผลการสาํรวจ 

ตลาดสื�อสารของประเทศไทย
       200 เล่ม 74,900.00 บาท     ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟ

ฟิค
74,900.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟ

ฟิค
74,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

5 1041140434 จดัซื�อพลาสมิดที�ใชใ้นการตดัต่อยนี        1    5,350.00  บาท     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไ 5,350.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไ 5,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

6 1041140435 ชุดประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 1 365,000.00  บาท      สอบราคา
บริษทั เวลิด ์อินฟอร์เมชั�น เทค

โนโลยี� จาํกดั
365,000.00 บาท

บริษทั เวลิด ์อินฟอร์เมชั�น เทค

โนโลยี� จาํกดั
365,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

7 1041140437
ซื�อชุดสกดัแยกดีเอ็นเอและชุดทาํให้ดี

เอ็นเ
1  5,778.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 5,778.00 บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั 5,778.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

8 1041140438 ถ่ายทาํ VDO ตรวจจาํแนกเชื�อแบคทีเรีย           1 งวด           4,000.00 บาท     ตกลงราคา นาย ปณิธาน เกือบรัมย์ 4,000.00 บาท นาย ปณิธาน เกือบรัมย์ 4,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

9 1041140439 จดัซื�อไฟสาํรองฉุกเฉิน           1 งวด          19,174.40     ตกลงราคา บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 19,174.40 บาท บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 17,920.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

10 1041140440 หนงัสือ 1 รายการ           1 งวด           7,140.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเ 7,140.00 บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเ 7,140.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

11 1041140441
จา้งออกแบบและพฒันาสื�อเรื�อง

นกัสืบนิติฯ
          1 งวด

         70,000.00 

บาท
    ตกลงราคา บริษทั มีไอเดีย มลัติซอฟแว 70,000.00 บาท บริษทั มีไอเดีย มลัติซอฟแว 70,000.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

12 1041140443 ซื�อ Yeast Extract Technical           1 งวด            146,055 บาท     ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 136,500.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 136,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

13 1041140444
จา้งพิมพห์นงัสือ A Decade of 

Professiona Researchers Grants
       250 เล่ม

         32,100.00 

บาท
    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 32,100.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 32,100.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

14 1041140445 ซื�ออุปกรณ์กลอ้งวดีีโอและProjector           1 งวด 49,969.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 49,969.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 49,969.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

15 1041140446
น.ความรู้เบื�องตน้วศิวกรรมรถไฟ  100 

เล่ม
          1 งวด

         15,000.00 

บาท
    ตกลงราคา นาย เจน บุญซื�อ 15,000.00 บาท นาย เจน บุญซื�อ 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

16 1041140447 งานลอกตะกอนดิน ในบ่อสูบระบายนํ� า
       1 

รายการ
             7,490 บาท     ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
7,490.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
7,490.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

17 1041140449 จา้งทาํบอร์ดควบคุมประสิทธิภาพสูง           1 งวด          20,000.00     ตกลงราคา นาย วทิวสั บุญลีลากุล 20,000.00 บาท นาย วทิวสั บุญลีลากุล 20,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

18 1041140450 อุปกรณ์ติดตั�งเครื�องปรับอากาศ           1 งวด          65,000.00     ตกลงราคา บริษทั ชยัดาํรง อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 65,000.00 บาท บริษทั ชยัดาํรง อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 65,000.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

19 1041140451 จดัซื�อสารเคมีทางวทิยาศาสตร์
       5 

รายการ

         12,893.50 

บาท
    ตกลงราคา

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
12,893.50 บาท

บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
12,050.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

20 1041140452 ซื�อหมึก HP Q2612AC        1           8,859.60 บาท     ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,859.60 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,280.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

รายงานสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่ง 01/05/2014 ถึง 31/05/2014

                สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 01/05/2014 ถึง 31/05/2014 แบบ สขร. 1
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21 1041140453 กระเป๋าผา้ดิบ                     200 ใบ           1 งวด          18,190.00     ตกลงราคา บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 18,190.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 18,190.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

22 1041140454
จา้งเปลี�ยนแผน่กรองแสงบนหลงัคา

ลานจอดรถกลาง
          1 งาน  150,000.00 บาท     ตกลงราคา นาย ประสพสุข ชีพฒัน์ 150,000.00 บาท นาย ประสพสุข ชีพฒัน์ 150,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

23 1041140455
จา้งออกแบบ Art work และวาง

ภาพประกอบสมุดบนัทึก
          1 งวด

         49,600.00 

บาท
    ตกลงราคา นางสาว ชวนพิศ สุวรรณภาณุ 49,600.00 บาท นางสาว ชวนพิศ สุวรรณภาณุ 49,600.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

24 1041140456 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน        7             16,371 บาท     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 15,300.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 15,300.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

25 1041140457
จา้งจดักิจกรรมประดิษฐห์ุ่นยนตล์อ้

เดียว
          1 งวด             23,000 บาท     ตกลงราคา บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 23,000.00 บาท บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 21,495.33 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

26 1041140458
จา้งเหมาลา้งทาํความสะอาดชุด

คอนเดนเซอร์
          1 งวด

         77,478.70 

บาท
    ตกลงราคา บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย 77,478.70 บาท บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย 72,410.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

27 1041140459
จา้งออกแบบและวาดการ์ตูนหนงัสือ

รวบรวมกิจก
          1 งวด

         23,000.00 

บาท
    ตกลงราคา นางสาว ปวณีรัตน์ สุวรรณภูม 23,000.00 บาท นางสาว ปวณีรัตน์ สุวรรณภูม 23,000.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

29 1041140460
ซื�อกระดาษชาํระและกระดาษเช็ดมือริ

เวอร์โปร
1

          92,287.50 

บาท
    ตกลงราคา บริษทั โทมิ จาํกดั 92,287.50 บาท บริษทั โทมิ จาํกดั 92,287.50 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

30 1041140461 จา้งอบรมหลกัสูตร FC การสื�อสาร 1             53,000 บาท     ตกลงราคา บริษทั บอสตนัเน็ตเวริ์ค จาํกดั 53,500.00 บาท บริษทั บอสตนัเน็ตเวริ์ค จาํกดั 53,500.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

31 1041140462
จา้งเหมาบริการซักรีดชุดเครื�องนอน

บา้นวทิ

       1 

รายการ
            70,000 บาท     ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซันคลีน 

เซอร์วสิ
70,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซันคลีน 

เซอร์วสิ
70,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

32 1041140463
แผน่พบัและโปสเตอร์โครงการภาคฤดู

ร้อนเดซี�
          1 งวด 40,125.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟ

ฟิค
14,766.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แคนนา กราฟ

ฟิค
14,766.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

33 บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จาํกดั 150,000.00 บาท

บริษทั พอตวั จาํกดั 230,050.00 บาท

บริษทั ฟูลพอยท ์จาํกดั 256,800.00 บาท

34 1041140465 จา้งพิมพ ์Nstda Stype เดือน มิย.57 1
         11,074.50 

บาท
    ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ็ม แอนด ์เอ็ม 

เลเซอร์พริ�นต์
11,074.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ็ม แอนด ์เอ็ม

 เลเซอร์พริ�นต์
11,074.50 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

35 1041140466
สารเคมีและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 45 

รายการ
          1 งวด

         40,663.96 

บาท
ตกลงราคา

บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
40,663.96 บาท

บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั
40,663.96 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

36 1041140467 จดัซื�อไฟสนาม หลอด GENIE           1 งวด
         21,089.70 

บาท
    ตกลงราคา

บริษทัแสงอุดมไลทต์ิ�งเซ็นเตอร์ 

จาํกดั
18,787.38 บาท

บริษทัแสงอุดมไลทต์ิ�งเซ็นเตอร์ 

จาํกดั
18,787.38 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

37 1041140468
จา้งซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องนํ� าชาย ชั�น

 G อาคารโยธี
          1 งวด

         40,000.00 

บาท
    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แสนอนนัต ์กรุ๊ป 39,911.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แสนอนนัต ์

กรุ๊ป
39,911.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

จา้งออกแบบและจดัทาํสื�อจากการ

ประชุมผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล ณ เมือง

ลินเดา

1041140464           1 งาน  150,000.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จาํกดั 140,186.91 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

                สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 01/05/2014 ถึง 31/05/2014 แบบ สขร. 1
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38 1041140469 หนงัสือ 3 รายการ           1 งวด
         10,030.00 

บาท
    ตกลงราคา

บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ 

จาํกดั
10,030.00 บาท

บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ 

จาํกดั
10,030.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

39 1041140470 ซื�อพาร์ติชั�นบุผา้ครึ� งกระจก
       1 

รายการ
96,134.15 บาท     ตกลงราคา

บริษทัอคทีฟ โปรเฟสชั�นแนล 

จาํกดั
96,134.15 บาท

บริษทัอคทีฟ โปรเฟสชั�นแนล 

จาํกดั
96,134.15 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

40 1041140471
จา้งทาํหนงัสือคู่มือชุดฝึกอบรมการ

เลี�ยงไก

       1 

รายการ
 15,000.00 บาท     ตกลงราคา นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล 15,000.00 บาท นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล 15,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

41 1041140472 พดัลมไอนํ� า Masterkool 70EX           2 ตวั
         46,999.99 

บาท
    ตกลงราคา

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั
43,925.23 บาท

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั
43,925.22 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

42 1041140473 ซื�อ Emergency Lighting DYNO 1  27,392.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํกดั 25,600.00 บาท บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํกดั 25,600.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

43 1041140474 จา้งติดตั�งประตูนํ� าดลัเพลิง
       1 

รายการ
         150,000.- บาท     ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
149,800.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
140,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

44 1041140475
จา้งซ่อมแซมพื�นห้องพกั อาคารบา้น

วทิยฯ์
          1 งวด 91,485.00 บาท     ตกลงราคา

บริษทับลูโอเชี�ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จาํกดั
91,485.00 บาท

บริษทับลูโอเชี�ยน เอ็นเตอร์ไพรส์

 จาํกดั
85,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

45 1042140005 ซอฟตแ์วร์ Zextra           1 งวด  376,272.13 บาท       พิเศษ  Zextras s.r.l 10,161.57 USD  Zextras s.r.l 10,161.57 USD คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

46 1052140059 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องทาํนํ� าเยน็ 12 เดือน          12 งวด 150,000.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
149,800.00 บาท

บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั
149,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

47 1052140060 แจง้เหตุเพลิงไหม้           4 งวด 149,414.80 บาท   วธิีตกลงราคา บริษทั เอเซียติก ไฟร์เทค จาํกดั 149,414.80 บาท บริษทั เอเซียติก ไฟร์เทค จาํกดั 149,414.80 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

48 1052140063 ค่าบริการสระวา่ยนํ� า 12 งวด 250,765.20 บาท     ตกลงราคา บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จาํกดั 250,765.20 บาท บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ 250,765.20 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

49 1052140064
จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาระบบ

สาํรองไฟฟ้า
          4 งาด  149,800.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั เดอะ คอมมูนิเคชั�น 149,800.00 บาท บริษทั เดอะ คอมมูนิเคชั�น 149,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

50 1052140065
จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อม 

พนกังานถ่ายเอกสาร
          1 งาน  600,000.00 บาท ต่อสัญญา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํก 600,000.00 บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํก 600,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

51 1052140067 จา้งบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ          12 งวด 980,000.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั สปีด ไทมส์ แมเนจเมนท ์

จาํกดั
962,197.50 บาท

บริษทั สปีด ไทมส์ แมเนจเมนท ์

จาํกดั
962,197.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

52 1056140003 ออกแบบบ่อทดสอบขา้ว           2 งวด 190,000.00 บาท

จา้งออกแบบ

โดยวธิี

คดัเลือก

บริษทั สถาวศิวการ จาํกดั 190,000.00 บาท บริษทั สถาวศิวการ จาํกดั 190,000.00 บาท คุณสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด

53 1057140006 เช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ Notebook       6 เครื�อง 496,908.00 บาท สอบราคา บริษทั นิปดา้ คอมพิวเทค จาํ 69,015.00 บาท บริษทั นิปดา้ คอมพิวเทค จาํ 69,015.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

                สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 01/05/2014 ถึง 31/05/2014 แบบ สขร. 1




