
แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

1
ซอืเอนไซนต์ดั
จําเพาะและชดุ
ทําลาย RNA

1 ชดุ              7,233.20 บาท ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 7,233.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 7,233.20 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160001 2/10/2558

2
จา้งซกัรดีชดุ

เครอืงนอนบา้น
วทิยาศาสตร์

1 งาน            80,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160003 2/10/2558

3
จา้งเจา้หนา้ที
สนับสนุนการ
โอนยา้ยขอ้มลู

        2 เดอืน         94,160.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากดั 94,160.00 บาท บรษิัท เพยีว ไอท ีจํากดั 94,160.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160004 2/10/2558

4
จา้งทําอปุกรณ์ 

Prompter
          1 งวด            19,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาวนาลอน การเกศ 19,000.00 บาท นางสาวนาลอน การเกศ 19,000.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160005 7/10/2558

5
จัดซอืแผงจา่ย

ไฟเลยีงวงจรลฟิต์
          1 งวด            60,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั
59,920.00 บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั
59,920.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160006 6/10/2558

6
ซอืเครอืง 3D 

Printer
     12 เครอืง        959,992.66 บาท 959,992.66 บาท พเิศษ

บรษิัท เอ็นพ ีพอยท์
เอเชยี จํากดั

959,992.66 บาท
บรษิัท เอ็นพ ีพอยท์

เอเชยี จํากดั
959,992.66 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160008 7/10/2558

7
จา้งจัดทําชดุ
นทิรรศการ
สําเร็จรปู

1 งาน             35,738.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั

บลิเลยีน พลสั
 คอมมนูเิคชนั

35,738.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั

บลิเลยีน พลสั
 คอมมนูเิคชนั

35,738.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160009 8/10/2558

8
จา้งพมิพ์

แบบฟอรม์ทาง
การเงนิ

1 งาน            50,504.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ 

อนิดสัตร ีจํากดั
50,504.00 บาท

บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ 
อนิดสัตร ีจํากดั

50,504.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160010 8/10/2558

9
จัดบธูนทิรรศการ 

Stem Day
       1 รายการ        299,781.90 บาท 299,781.90 บาท ตกลงราคา บรษิัท โอ เวยี ทร ีจํากดั 299,781.90 บาท บรษิัท โอ เวยี ทร ีจํากดั 299,781.90 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160011 9/10/2558

10
จัดซอืชดุเครอืง

เสยีงพรอ้มลําโพง
       3 รายการ         58,678.80 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูนั จํากดั

58,678.80 บาท
บรษิัท เทอรม์นิอล 

โซลชูนั จํากดั
58,678.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ความตอ้งการ

1041160012 9/10/2558

11

จา้งพมิพห์นังสอื
ความ

หลากหลายทาง
ชวีภาพ

     1,000 เลม่ 64,200.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

64,200.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

64,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160013 12/10/2558

12

จา้งผลติวดิโีอ
แนะนําผลงาน 

Mobile 
Application

1 งาน 20,000.33 บาท ตกลงราคา บรษิัท มายดเ์ทอรา่ จํากดั 20,000.33 บาท บรษิัท มายดเ์ทอรา่ จํากดั 20,000.33 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160014 12/10/2558

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)
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13
จา้งจัดกจิกรรม
คา่ย STEM on 

tour
1 งาน             48,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
48,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
48,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160015 12/10/2558

14

จา้งพมิพห์นังสอื
การศกึษาการ
พฒันาของ

เทคโนโลยยีาน
ยนตไ์ฟฟ้าและ
ผลกระทบที

เกดิขนึสําหรับ
ประเทศไทย

       500 เลม่ 62,060.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค

62,060.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค

62,060.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160016 12/10/2558

บรษิัท เนเจน 
คอนโทรลส ์จํากดั

146,241.18 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
วงแหวนเซอรว์สิ

201,374.00 บาท

16
จา้งทํา 

ป้ายไวนลิวงเวยีน
 STEM Day 2015

1 งาน 7,490.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160018 14/10/2558

17
จา้งซอ่มแซมพนื
ทางเดนิเทา้ทรดุ

ตวั
1 งาน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากดั

300,000.00 บาท
บรษิัท สนิสมทรัพย ์

กอ่สรา้ง จํากดั
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160019 15/10/2558

18

จา้งตรวจสอบ
อาคารและ

อปุกรณ์ประกอบ
อาคาร

เพอืความ
ปลอดภัย อาคาร
บา้นวทิยาศาสตร์

สรินิธร และ
อาคารศนูย์

ประชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 งาน           180,300.00 บาท           180,300.00 บาท     ตกลงราคา นายนท ี เทพสงิห์ 180,300.00 บาท นายนท ี เทพสงิห์ 180,300.00 บาท
คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160020 14/10/2558

บรษิัท ตงั กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั

190,460.00 บาท

บรษิัท 800 ทบั 5 
เด็คคอเรชนั จํากดั

214,963.00 บาท

จา้งปรับปรงุ
ควบคมุระบบ

อาคารอตัโนมตัิ
15 1 งาน 146,300.00 บาท 146,300.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เนเจน 
คอนโทรลส ์จํากดั

19     ตกลงราคา190,500.00 บาท190,500.00 บาท1 งาน
จา้งปรับปรงุพนืที
ปฏบิตังิานฝ่าย
วจิัยนโยบาย

บรษิัท ตงั กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั

190,460.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด 

และ
ราคาตําสดุ

1041160021 14/10/2558

146,241.18 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตําสดุ

1041160017 13/10/2558
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ลําดบั
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สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

20
จา้งออกแบบ
โปสเตอรก์าร

เรยีนรูแ้บบสะเต็ม
          1 งาน         19,500.00 บาท     ตกลงราคา นางสาวกาญจนา นรากร 19,500.00 บาท นางสาวกาญจนา นรากร 19,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160022 15/10/2558

21
จา้งกําจัดเศษวสัดุ

เหลอืใชจ้าก
งานวจิัย

       1 รายการ         15,000.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย ์

กอ่สรา้ง จํากดั
15,000.00 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากดั

15,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160023 15/10/2558

22
จัดซอืวสัดุ
สํานักงาน

      21 รายการ         57,834.57 บาท     ตกลงราคา รา้นพฒันากจิ 57,834.57 บาท รา้นพฒันากจิ 57,834.57 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ความตอ้งการ

1041160024 15/10/2558

23 เกจวดัแรงดนันํา           1 งาน         10,486.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท ไอ.เอ็ม.ไอ.

เทรดดงิ จํากดั
10,486.00 บาท

บรษิัท ไอ.เอ็ม.ไอ.
เทรดดงิ จํากดั

10,486.00 บาท
คณุสมบตัติรง
ตามทกีําหนด

1041160025 16/10/2558

24
กลอ่งจัดเก็บ

เอกสาร
250 กลอ่ง          9,362.50 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ไทยบรติชิ
ซเีคยีวรติ ีพรนิตงิ จํากดั 

(มหาชน)
9,362.50 บาท

บรษิัท ไทยบรติชิ
ซเีคยีวรติ ีพรนิตงิ จํากดั 

(มหาชน)
9,362.50 บาท

คณุสมบตัติรง
ตามทกีําหนด

1041160026 16/10/2558

25
จา้งบนัทกึและ
ถา่ยทําวดีโีอ

          1 งาน             30,000.00 บาท     ตกลงราคา นายธนบด ี วงัธนะรุง่โรจน์ 30,000.00 บาท นายธนบด ี วงัธนะรุง่โรจน์ 30,000.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160027 16/10/2558

26
จา้งเปลยีน 

Smoke Detector
          1 งาน           299,400.00 บาท 299,400.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์
เทค จํากดั

299,300.40 บาท
บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์

เทค จํากดั
299,300.40 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160028 16/10/2558

บรษิัท เอ็น ลงิค ์ออโต
เมชนั จํากดั

289,970.00 บาท

บรษิัท ยซู ีรอย จํากดั 307,090.00 บาท

28

งานปรับปรงุทอ่
นําหลอ่เย็นชลิ
เลอรร์ะบบปรับ
อากาศ อาคาร

บา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร

          1 งาน 290,000.00 บาท 290,000.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท เอ ท ีเอ็นจเินยีรงิ

 ซสิเต็มส ์จํากดั
273,930.70 บาท

บรษิัท เอ ท ีเอ็นจเินยีรงิ
 ซสิเต็มส ์จํากดั

273,930.70 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160030 19/10/2558

29

จา้งเหมา
ซอ่มแซมประตตูู ้
เสอืผา้หอ้งพกั 

อาคารบา้น
วทิยาศาสตร์

สรินิธร

          1 งาน 298,600.00 บาท 298,600.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท เค แอล เซอรว์สิ 
แอนด ์เทรดดงิ จํากดั

298,530.00 บาท
บรษิัท เค แอล เซอรว์สิ 
แอนด ์เทรดดงิ จํากดั

298,530.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160031 19/10/2558

    ตกลงราคา27

จา้งเหมาปรับปรงุ
และเปลยีน

อปุกรณ์ระบบเรยีก
เสยีงตามสาย

          1 งาน           290,000.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด 

และราคาตําสดุ

1041160029 19/10/2558บาท
บรษิัท เอ็น ลงิค ์ออโต

เมชนั จํากดั
289,970.00290,000.00 บาท
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สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

30
จา้งเหมาตดิตงั 

Key tag
          1 งาน 86,000.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท เกรท ซสิเต็มส ์
(ประเทศไทย) จํากดั

85,000.00 บาท
บรษิัท เกรท ซสิเต็มส ์
(ประเทศไทย) จํากดั

85,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160032 19/10/2558

31
จา้งปรับปรงุ

ซอ่มแซมปัมนํา
ดบัเพลงิ

          1 งาน        296,600.00 บาท        296,600.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั

 ทรปิเปิล พ ีเซอรว์สิเซส
296,550.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
ทรปิเปิล พ ีเซอรว์สิเซส

296,550.50 บาท
คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160033 19/10/2558

บรษิัท ภัทร อเีล็คทรคิ 
ซพัพลาย จํากดั

289,970.00 บาท

บรษิัท บวิดงิ ซพัพลาย 
จํากดั

310,300.00 บาท

บรษิัท ยซู ีรอย จํากดั 312,440.00 บาท

33
จา้งออกแบบ

โปสเตอร ์และ 
X stand

          1 งาน            12,200.00 บาท     ตกลงราคา
นางสาวพรรณปพร 

บรริักษ์เลศิ
12,200.00 บาท

นางสาวพรรณปพร 
บรริักษ์เลศิ

12,200.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160035 19/10/2558

34
จา้งปัมแผน่ดวีดีี

สะเต็มศกึษา
        500 ชดุ         24,075.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากดั

24,075.00 บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์

จํากดั
24,075.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160036 19/10/2558

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ประพนัธ ์อลมูเินยีมกรุ๊ฟ

297,995.00 บาท

บรษิัท อมร แอนด ์อฬุาร 
เอ็นจเินยีรงิ จํากดั

317,255.00 บาท

36
จา้งจัดกจิกรรม 

STEM Education
          1 งาน         41,118.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
41,118.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
41,118.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160039 20/10/2558

37 ซอืไวนลิ        4 รายการ 8,298.92 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท ไทยสยาม 
องิคเ์จ็คท ์จํากดั

8,298.92 บาท
บรษิัท ไทยสยาม 
องิคเ์จ็คท ์จํากดั

8,298.92 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160040 20/10/2558

38
ซอืสารทําความ
เย็น (นํายาแอร ์

R22)
1 ชดุ             13,000.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอร์
กรุ๊ป จํากดั

12,771.52 บาท
บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอร์

กรุ๊ป จํากดั
12,771.52 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160041 20/10/2558

19/10/255832

จา้งเหมาปรับปรงุ
เปลยีนระบบทอ่
แหง้แบบชะลอ
การฉีดนํา (Pre 
Action System)

          1 งาน         290,000.00 บาท         290,000.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท ภัทร อเีล็คทรคิ 

ซพัพลาย จํากดั
289,970.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

และ

1041160034

20/10/255835

จา้งเหมา
ซอ่มแซมราว
ระเบยีงและ

หลงัคาทางเดนิ
บา้นพกัอาคาร

บา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร

          1 งาน         298,000.00 บาท 298,000.00             ตกลงราคา

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตําสดุ

1041160038
หา้งหุน้สว่นจํากดั 

ประพนัธ ์อลมูเินยีมกรุ๊ฟ
297,995.00 บาท

4



แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

39

เปลยีนอปุกรณ์
ควบคมุปรมิาณนํา

 (Motorizing 
Valve) ของระบบ

ปรับอากาศ

          1 งาน 296,700.00 บาท 296,700.00             ตกลงราคา
บรษิัท เอ็น ลงิค ์ออโต

เมชนั จํากดั
296,604.00 บาท

บรษิัท เอ็น ลงิค ์ออโต
เมชนั จํากดั

296,604.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160042 21/10/2558

40
จา้งพมิพว์ารสาร 
Nstda Stype 

ตค.58
150 เลม่         11,074.50 บาท     ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอ็ม แอนด ์เอ็ม เลเซอรพ์

รนิต์
11,074.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม 
แอนด ์เอ็ม เลเซอรพ์รนิต์

11,074.50 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160043 20/10/2558

41
งานเหมาซอ่มสาย

 Fiber Optic 
ระบบ CCTV

          1 งาน 5,778.00 บาท     ตกลงราคา บรษิัท ลงิเซอรว์ติ จํากดั 5,778.00 บาท บรษิัท ลงิเซอรว์ติ จํากดั 5,778.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160044 21/10/2558

42
จา้งเปลยีนแผง

ควบคมุการ
ทํางานประตลูฟิต์

          1 งาน         80,000.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท ไอบซี.ี

เทคนคิอล ลฟิต ์จํากดั
80,000.00 บาท

บรษิัท ไอบซี.ี
เทคนคิอล ลฟิต ์จํากดั

80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160045 21/10/2558

43

จา้งเปลยีน
อปุกรณ์ 

Capacitor Bank 
และMagnetic 

Contactor

          1 งาน            213,400.00 บาท 213,400.00             ตกลงราคา
บรษิัท ซมัมทิ 

เอ็นจเินยีรงิ แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

213,379.40 บาท
บรษิัท ซมัมทิ

เอ็นจเินยีรงิ แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

213,379.40 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160046 21/10/2558

44

จา้งซอ่มผนังรา้ว
และทาส ีสถานี

ไฟฟ้ายอ่ย 
อทุยาน

วทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

          1 งาน        240,000.00 บาท 240,000.00             ตกลงราคา
บรษิัท บลโูอเชยีน 

เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั
239,894.00 บาท

บรษิัท บลโูอเชยีน 
เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั

239,894.00 บาท
คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160047 21/10/2558

45
จา้งทาสจีราจร

และเครอืงหมาย
จราจรบนถนน

          1 งาน        300,000.00 บาท 300,000.00             ตกลงราคา นายนคร อํานวยพร 300,000.00 บาท นายนคร อํานวยพร 300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160048 22/10/2558

46
จา้งออกแบบ

โปสเตอร์
5 รายการ 6,000.00 บาท     ตกลงราคา

นางสาวกมลทพิย์
เกดิสมกาล

6,000.00 บาท
นางสาวกมลทพิย์

เกดิสมกาล
6,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160049 22/10/2558

47
จา้งพมิพผ์ลงาน
เดน่โปรแกรมขา้ว

1,000 ใบ 7,490.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160050 22/10/2558

48
จา้งออกแบบ

โปสเตอร์
8 แผน่             9,600.00 บาท     ตกลงราคา

นางสาวกมลทพิย์
เกดิสมกาล

9,600.00 บาท
นางสาวกมลทพิย์

เกดิสมกาล
9,600.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160051 22/10/2558

5



แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

49
จา้งตดิตงัหวัจา่ย
นําดบัเพลงิหนา้
อาคาร Utility

          1 งาน            70,000.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั

ทรงพล แซนเซอรว์สิ
69,871.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
ทรงพล แซนเซอรว์สิ

69,871.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160052 26/10/2558

50
จา้งพมิพน์ามบตัร 

เดอืน ต.ค. 58
          1 งาน         20,000.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ์
พรนิตงิ เซอรว์สิ จํากดั

20,000.00 บาท
บรษิัท แอดวานซ์

พรนิตงิ เซอรว์สิ จํากดั
20,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง
ตามทกีําหนด

1041160054 26/10/2558

บรษิัท โนวสิเคป คอน
ซลัตงิ กรุ๊ป จํากดั

128,400.00 บาท

บรษิัท ทรโีอ แอดเวอร์
ไทซงิ แอนด ์มเีดยี จํากดั

144,450.00 บาท

52
ซอืนํามนั

เชอืเพลงิ(ดเีซล)
          1 งาน         20,000.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ปิโตรเลยีม (เชยีง
ราก) จํากดั

20,000.00 บาท
บรษิัท ปิโตรเลยีม (เชยีง

ราก) จํากดั
20,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ความ
ตอ้งการ   

1041160057 26/10/2558

53 กลอ่งเอกสาร 152 กลอ่ง 6,017.68 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท ไทยบรติชิ

ซเีคยีวรติ ีพรนิตงิ จํากดั 
(มหาชน)

6,017.68 บาท
บรษิัท ไทยบรติชิ

ซเีคยีวรติ ีพรนิตงิ จํากดั 
(มหาชน)

6,017.68 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ความ
ตอ้งการ   

1041160082 26/10/2558

54 ซอืยาเพมิเตมิ 3 รายการ 15,194.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์

จํากดั
15,194.00 บาท

บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์
จํากดั

15,194.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160058 28/10/2558

55
ซอืฐานขอ้มลู

อเิล็กทรอนกิส ์ปี 
2559

          1 งาน         8,500,845.00 บาท         8,500,845.00 บาท พเิศษ
บรษิัท บุค๊โปรโมชนั 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,500,845.00 บาท
บรษิัท บุค๊โปรโมชนั 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,500,845.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160059 28/10/2558

56

จา้งซกัรดีชดุ
เครอืงนอนบา้น
วทิยาศาสตร์

สรินิธร

          1 งาน             80,000.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160061 28/10/2558

จา้งออกแบบ
สาระภาพสําหรับ

การสอืสาร
แนวโนม้

เทคโนโลยโีลก
และผลกระทบ
ตอ่ประเทศไทย

และหนังสอื
อเิล็คทรอนกิส์

51     ตกลงราคา128,400.00 บาท128,400.00 บาท          1 งาน 26/10/2558
บรษิัท โนวสิเคป คอน

ซลัตงิ กรุ๊ป จํากดั
128,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

และราคาตําสดุ

1041160056
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

57
จัดซอืสายไฟฟ้า

และอปุกรณ์ไฟฟ้า
8 รายการ 19,448.11 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์
โปรดกัส ์จํากดั

19,448.11 บาท
บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์

โปรดกัส ์จํากดั
19,448.11 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160062 29/10/2558

58
จา้งจัดกจิกรรม

ความรูคู้ค่วามสนุก
          1 งาน 27,088.00 บาท     ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
27,088.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันัล 

เทคโนโลย ีจํากดั
27,088.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160063 30/10/2558

59
จา้งพมิพผ์ลงาน
เดน่โปรแกรม

เมล็ดพนัธุ์
2,000 ใบ         11,770.00 บาท     ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

11,770.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

11,770.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160064 30/10/2558

60
จา้งพมิพผ์ลงาน
เดน่โปรแกรม
พฒันาชมุชน

1,000 ใบ           7,490.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

7,490.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160065 30/10/2558

61

จา้งจัดกจิกรรม
แลกเปลยีน

เรยีนรูห้ลกัสตูร
การบรหิารเวลา

อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

          1 งาน 42,800.00 บาท     ตกลงราคา
บรษิัท แมนเนเจอเรยีล
เอ็กเซลเลน้ซ ์จํากดั

42,800.00 บาท
บรษิัท แมนเนเจอเรยีล
เอ็กเซลเลน้ซ ์จํากดั

42,800.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160066 30/10/2558

บรษิัท เดอะคอมมนูเิคชนั
 โซลชูนั จํากดั

5,943,315.00 บาท

บรษิัท เฟิรสว์นั ซสิเต็มส์
 จํากดั

5,949,000.00 บาท

63

จา้งบรกิาร
บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข

ระบบไฟฟ้าแรงสงู
 – แรงตํา

       12 เดอืน         85,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ 

เพาเวอร ์วศิวกรรม
85,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ 
เพาเวอร ์วศิวกรรม

85,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160001 13/10/2558

64

จา้งเหมาบรกิาร
ดแูลบํารงุรักษา

อปุกรณ์
คอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์ตอ่พว่ง

       12 เดอืน        564,960.00 บาท        564,960.00 บาท ตอ่สญัญา
บรษิัท รโิก ้(ประเทศ

ไทย) จํากดั
564,960.00 บาท

บรษิัท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

564,960.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160002 13/10/2558

e Auction62

ซอืซอฟตแ์วร์
ระบบป้องกนัชอ่ง
โหวใ่นเครอืงแม่

ขา่ย

       1 รายการ      6,000,000.00 บาท      6,000,000.00 บาท
บรษิัท เดอะคอมมนูเิคชนั

 โซลชูนั จํากดั
5,943,315.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

ความตอ้งการ
และราคาตําสดุ

1051160001 27/10/2558

7



แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

65

จา้งเหมาบรกิาร
ดแูลบํารงุรักษา
เครอืงทํานําเย็น 
(Chiller) และ

อปุกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศ

       12 เดอืน        149,800.00 บาท        149,800.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แม็คเอนเนอยี

 อโีวลชูนั จํากดั
149,800.00 บาท

บรษิัท แม็คเอนเนอย ี
อโีวลชูนั จํากดั

149,800.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160003 13/10/2558

66

จา้งบรหิารงาน
โครงการ
สนับสนุน

นักเรยีนทนุรัฐบาล
 ทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

       12 เดอืน           1,730,640.00 บาท           1,730,640.00 บาท กรณีพเิศษ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี
1,730,640.00 บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

1,730,640.00 บาท
คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1052160004 13/10/2558

67

จา้งใหบ้รกิาร
ตรวจสอบ 

บํารงุรักษา และ
ซอ่มแซมแกไ้ข  
ระบบไฟฟ้าแรงสงู
 – แรงตํา อาคาร

 Utility

       12 เดอืน            90,950.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ออล อนิ 

เอ็นจเินยีรงิ จํากดั
90,950.00 บาท

บรษิัท ออล อนิ
เอ็นจเินยีรงิ จํากดั

90,950.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160005 13/10/2558

68

จา้งบรกิาร
บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข

ระบบไฟฟ้าแรงสงู
 – แรงตํา
ของอาคาร

สํานักงานกลาง 
และ อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิ

ธร

       12 เดอืน           258,405.00 บาท           258,405.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซมัมทิ

เอ็นจเินยีรงิ แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

258,405.00 บาท
บรษิัท ซมัมทิ

เอ็นจเินยีรงิ แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

258,405.00 บาท
เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160006 13/10/2558

69

จา้งเหมาดแูล
ปรับปรงุและ

บํารงุรักษา ระบบ
บรหิารทรัพยากร
บคุคล (e HR)

       12 เดอืน 800,000.00 บาท 800,000.00 บาท พเิศษ
บรษิัท คอมพวิเตอร ์

ซายน ์จํากดั
800,000.00 บาท

บรษิัท คอมพวิเตอร ์
ซายน ์จํากดั

800,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160007 13/10/2558

70

จา้งเหมาดําเนนิ
กจิกรรมของฝ่าย

บรหิารคา่ย
วทิยาศาสตร์

3 เดอืน         69,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาวนฤมล  สขุเกษม 69,000.00 บาท นางสาวนฤมล  สขุเกษม 69,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160008 30/10/2558

8



แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีด

จัดซอื/จัดจา้ง
จํานวน    งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร  ผูเ้สนอราคา ผูท้ไีดร้ับการคดัเลอืก

เหตผุลที
คดัเลอืก

เลขทเีอกสาร วนัที

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 2558

ราคาทเีสนอ
ราคาทไีดร้ับการ

คดัเลอืก

(ระหวา่งวนัท ี1 ตลุาคม 2558  31 ตลุาคม 2558)

71
จา้งทปีรกึษา
ผูอ้ํานวยการ 

สวทช.
       11 เดอืน      1,753,680.00 บาท      1,753,680.00 บาท จา้งทปีรกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

1,607,540.00 บาท
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี
1,607,540.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ถกูตอ้ง
1053160001 13/10/2558

72
จา้งทปีรกึษา

โปรแกรม
วศิวกรรมดจิทิลั

       12 เดอืน 1,158,000.00 บาท 1,158,000.00 บาท จา้งทปีรกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร

เหนอื
1,158,000.00 บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร

เหนอื
1,158,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1053160002 20/10/2558

73

จา้งทปีรกึษาคลสั
เตอรส์ขุภาพและ
การแพทย ์และ
งานดา้นทนุ 

NSTDA Chair 
Professor

7 เดอืน 385,000.00 บาท 385,000.00 บาท จา้งทปีรกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 385,000.00 บาท มหาวทิยาลยัมหดิล 385,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1053160003 1/10/2558

9


