
แบบ สขร.1

ลําดับ
ที

วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

ราคากลาง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดรั้บการ
คัดเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คัดเลอืกโดย

สรปุ

1

จา้งจัดกจิกรรมรู ้
คูค่วามสนุก 
ตอนปรศินา
หุน่ยนตล์อ้เดยีว

1งาน 71,935.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  71,935.00 บาท

บรษัิท ออเดเชยีส
   เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  71,935.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160153 2/12/2558

2

จา้งพมิพส์อืการ
เรยีนรู ้ชดุรูจั้ก
ชวีติใกลช้ดิ
วทิยาศาสตร์

14,000ชดุ 224,700.00บาท 224,700.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 อดุมรัตนก์าร
พมิพแ์ละดไีซน ์  
  224,700.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 อดุมรัตนก์าร
พมิพแ์ละดไีซน ์  
  224,700.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตําสดุ

1041160154 3/12/2558

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
269,640.00 

3
ซอืครมีCybele 

scagel 19 gm

แบบธรรมชาติ
70กลอ่ง 13,107.50บาท ตกลงราคา

บรษัิท บางกอก  
 โบทานกิา จํากดั 
 13,107.50 บาท

บรษัิท บางกอก   
 โบทานกิา จํากดั 
 13,107.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160155 2/12/2558

4

ซอืชดุCentral 

Emergency 

Lightพรอ้ม
โคมไฟสอ่ง
สวา่ง

2รายการ 15,000.00บาท ตกลงราคา
บรษัิท แอดมนิ   
อนิโฟ เทค จํากดั
  14,659.00 บาท

บรษัิท แอดมนิ   
 อนิโฟ เทค 
จํากดั  
14,659.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160156 2/12/2558

5

ซอือปุกรณ์
สําหรับงาน
ปรับปรงุพนืท ี  
ปฏบิัตงิาน

12รายการ 26,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากดั     
25,996.08 บาท

บรษัิท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากดั  
25,996.08 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160158 3/12/2558

6

ซอือปุกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
ภายในหอ้ง
ประชมุ

8รายการ 130,000.00บาท 131,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท 
เทอรม์นิอล 
โซลชูนั จํากดั  
128,391.01 บาท

บรษัิท 
เทอรม์นิอล 
โซลชูนั จํากดั  
128,391.01 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160159 3/12/2558

7

จา้งพมิพ์
หนังสอื
ผลกระทบAEC

มันสําปะหลงั

500เลม่ 121,445.00บาท 121,445.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอช.เอ็น.อนิ     
  โนเวชนั  
140,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
121,445.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตําสดุ

1041160160 11/12/2558

บรษัิท ดดี ีมเีดยี 
พลัส จํากดั 
133,750.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
121,445.00 
บาท

8
จา้งผลติTag

สวทช.
6,000ใบ 14,124.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
14,124.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
14,124.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160161 4/12/2558

9
จา้งแปลเอกสาร
เผยแพร่

109หนา้ 150,000.00บาท 150,000.00บาท ตกลงราคา
นางสาวเครอืแข 
โพธทิอง 
150,000.00 บาท

นางสาวเครอืแข 
โพธทิอง 
150,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160162 8/12/2558

10
จา้งจัดกจิกรรม
ความรูค้วามสนุก

1งาน 122,881.00บาท 122,881.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  122,881.00 
บาท

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  122,881.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160163 21/12/2558

11

จา้งทําถงุ
กระดาษ"สวทช.

 25th 

Anniversary"

1,000ใบ 38,520.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท พเีอสพ ี
ป.แสงทองการ
พมิพ ์จํากดั  
38,520.00 บาท

บรษัิท พเีอสพ ี
ป.แสงทองการ
พมิพ ์จํากดั  
38,520.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160164 8/12/2558

สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบ ธันวาคม 2558
สํานักงานกลาง สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวันท ี1 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558)

งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง
วันทแีละเลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอื

จา้ง
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12
ซอืหนังสอื
สําหรับหอ้งสมดุ
กลาง

5เลม่ 13,209.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั  
13,209.00 บาท

บรษัิท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั  
13,209.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160165 8/12/2558

13

จา้งเหมาการ
บรกิารทดสอบ
และวเิคราะห์
พฤตกิรรมและ
บคุลกิภาพของ
ผูส้มัคร
ผูอํ้านวยการ 

1งาน 150,000.00บาท 150,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท อนิดโิก 
คอนซลัตงิ กรุป๊ 
จํากดั  
150,000.00 บาท

บรษัิท อนิดโิก 
คอนซลัตงิ       
กรุป๊ จํากดั  
150,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160166 9/12/2558

14
ซองใสD่iary

สวทช. 2016
12,000ซอง 12,840.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
 12,840.00 บาท

บรษัิท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
 12,840.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160167 9/12/2558

15
จา้งผลติTAG

รายละเอยีด
ของขวัญ

3รายการ 6,890.80บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
6,890.80 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
6,890.80 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160168 9/12/2558

16

ซอืโตะ๊พับ
เอนกประสงค ์
เกา้อจัีดเลยีง 
และผา้คลมุ
ภายในหอ้ง
ประชมุ

5รายการ 120,910.00บาท 120,910.00บาท ตกลงราคา
บรษัิท ซอืไปรวย
 จํากดั 
120,910.00 บาท

บรษัิท ซอืไปรวย
 จํากดั 
120,910.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160169 9/12/2558

17 จัดซอืเฟอรน์เิจอร์ 1งวด 131,917.63บาท 176,125.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท              
 เพอรเ์ฟ็คท ์ 
ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั
  131,917.63 
บาท

บรษัิท              
  เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั
  131,917.63 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160170 11/12/2558

18
เครอืงทํานําแข็ง
เกล็ด

1รายการ 95,765.00บาท ตกลงราคา
บรษัิท เอน็ท ีแบ
รนด ์กรุป๊ จํากดั  
95,765.00 บาท

บรษัิท เอน็ท ีแบ
รนด ์กรุป๊ จํากดั  
95,765.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160171 11/12/2558

19

จา้งยา้ยตน้ไม ้
ขนาดใหญท่ี
กรดีขวางพนืที
16ตน้

1งาน 115,000.00บาท 115,000.00บาท ตกลงราคา
นายสทัุศน ์โต
ใหญ ่ 
115,000.00 บาท

นายสทัุศน ์โต
ใหญ ่ 
115,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160175 15/12/2558

20

จา้งเหมา
ฝึกอบรมการ
บรหิารเวลา
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ
(Where is my 

timeเวลาของ
ฉันหายไปไหน)

1งาน 42,800.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท แมนเนเจอ
เรยีลเอก็เซล
เลน้ซ ์จํากดั 
42,800.00 บาท

บรษัิท แมนเนเจอ
เรยีลเอก็เซล
เลน้ซ ์จํากดั 
42,800.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160177 15/12/2558

21

จา้งออกแบบปก
รายงาน และ
ไฟลสํ์าหรับ
สกรนีซดีี

1งาน 12,000.00บาท ตกลงราคา
นางสาวสณุษิา  
ชรูุง้ 12,000.00 
บาท

นางสาวสณุษิา    
  ชรูุง้      
12,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160178 15/12/2558

22
จา้งกําจัดเศษ
วัสดเุหลอืใช ้
จากงานวจัิย

1งาน 15,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท สนิสม
ทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากดั  
15,000.00 บาท

บรษัิท สนิสม
ทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากดั    
15,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160179 15/12/2558

23
จา้งทําสตกิเกอร์
วงกลม

12,000ชนิ 11,556.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
11,556.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
11,556.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160180 16/12/2558

24
จา้งทําป้าย
Backdropและ
ป้ายสนับสนุน

2รายการ 6,997.80บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
6,997.80 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
6,997.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160181 16/12/2558

25
จา้งเกบ็ ขน 
และกําจัดของ
เสยีอนัตราย

1งาน 250,000.00บาท 250,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชนั 
จํากดั  
250,000.00 บาท

บรษัิท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชนั 
จํากดั  
250,000.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160182 16/12/2558
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จา้ง
ราคากลาง

วธิซีอืหรอื
จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดรั้บการ
คัดเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
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26 ซอืแบตเตอรี 4ชนิ 26,065.20บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สยามแบตเตอรี
อเิลคทรอนคิส ์
26,065.20 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สยามแบตเตอรี
อเิลคทรอนคิส ์
26,065.20 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160183 16/12/2558

27
จัดซอืตลับผา้
หมกึEpson

4รายการ 8,067.80บาท ตกลงราคา
บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 8,067.80 
บาท

บรษัิท สหธรุกจิ 
จํากดั 8,067.80 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160184 17/12/2558

28
จา้งเดนิทอ่ระบบ
รดนําตน้ไม ้
อตัโนมัติ

1งาน 130,000.00บาท 129,256.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ  
129,256.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ  
129,256.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160185 17/12/2558

29
จา้งกจิกรรม
ความรูคู้ค่วาม
สนุก

1งาน 63,531.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  63,531.00 บาท

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  63,531.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160186 17/12/2558

30
พมิพค์ูม่อืขอรับ
ทนุสนับสนุน
โครงการวจัิย

500เลม่ 32,100.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
32,100.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
32,100.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160187 17/12/2558

31
จา้งจัดกจิกรรม
ความรูคู้ค่วาม
สนุก

1งาน 65,643.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  65,643.00 บาท

บรษัิท ออเดเชยีส
 เอด็ดเูคชนันัล 
เทคโนโลย ีจํากดั
  65,643.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160188 17/12/2558

32

ซอืโชค๊ประตู
แบบตังคา้ง
สําหรับตบิาน
ประตู

1งาน 7,500.00บาท ตกลงราคา

รา้น ตัง กมิ ฮง
(คลองหลวง) 

6,955.00บาท

รา้น ตัง กมิ ฮง
(คลองหลวง) 

6,955.00บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160189 17/12/2558

33
ซอืSODIUM 

HYDROXIDE 

50%

40ถัง 19,046.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท กานตร์วี
เอน็เตอรไ์พรส ์
จํากดั  
19,046.00 บาท

บรษัิท กานตร์วี
เอน็เตอรไ์พรส ์
จํากดั  
19,046.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160190 17/12/2558

34 ซอืถงุขยะ 3รายการ 15,568.50บาท ตกลงราคา
บรษัิท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
15,568.50 บาท

บรษัิท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
15,568.50 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160191 18/12/2558

35
จา้งพมิพ์
นามบัตร สวทช.

1งาน 25,000.00บาท ตกลงราคา
แอดวานซ ์พรนิ
ตงิ เซอรว์สิ จํากดั
  25,000.00 บาท

แอดวานซ ์พรนิ
ตงิ เซอรว์สิ จํากดั
  25,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทกํีาหนด

1041160192 18/12/2558

36
ซอืเครอืงดมื
หอ้งประชมุโยธี

1รายการ 29,725.00บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สภัุยพร 
29,472.08 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สภัุยพร 
29,472.08 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160193 18/12/2558

37
จัดซอืโคมไฟ
สํารองฉุกเฉนิ

2ชดุ 4,280.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท เอเซยี     
แอมโร อนิดัสตร ี
จํากดั  4,280.00
 บาท

บรษัิท เอเซยี     
 แอมโร อนิดัสตรี
 จํากดั  4,280.00
 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1041160194 18/12/2558

38

จา้งปรับปรงุ
หอ้ง721-724

อาคาร    
สวทช.โยธี

1รายการ 300,000. บาท 299,163.19บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แสนอนันต ์กรุป๊ 
 298,702.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แสนอนันต ์กรุป๊ 
 298,702.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160195 21/12/2558

39 จัดซอืกระดาษA4 1งวด 27,808.02บาท ตกลงราคา

บรษัิท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั 
27,808.02 บาท

บรษัิท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั 
27,808.02 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160197 21/12/2558

40
จัดซอืวัสดุ
สํานักงาน

11รายการ 35,344.24บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
35,344.24 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
35,344.24 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160198 21/12/2558

41

จา้งผลติ
อปุกรณ์
ประกอบการ
ทดลอง

4,000ชนิ 17,120.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 พ.ีเอ.ท.ีโพลี
เมอร ์ 
17,120.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 พ.ีเอ.ท.ีโพลี
เมอร ์ 
17,120.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160199 22/12/2558

42
จา้งทําStandy

งานแถลงขา่ว
10ขา่วดงั

10ชดุ 9,416.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
9,416.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
9,416.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160200 23/12/2558

43
ซอืนํายาเคมาี
หรับระบบทํา
ความเย็น

4รายการ 54,000.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท เพอรเ์ฟค 
เคมคิัล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
53,714.00 บาท

บรษัิท เพอรเ์ฟค 
เคมคิัล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
53,714.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160201 22/12/2558
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แบบ สขร.1
ลําดับ

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
ราคากลาง

วธิซีอืหรอื
จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดรั้บการ
คัดเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คัดเลอืกโดย

สรปุ
งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง

วันทแีละเลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอื

จา้ง

44 จา้งของทรีะลกึ 6รายการ 296,600.00บาท 296,600.00บาท ตกลงราคา
นายธฤต อภบิญุ
เออือรณุ 
296,600.00 บาท

นายธฤต อภบิญุ
เออือรณุ 
296,600.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160202 23/12/2558

45
จา้งเปิดเกาะ
กลางถนน

1งาน 150,000.00บาท 149,779.47บาท ตกลงราคา
บรษัิท ไทย       
เดคคอน จํากดั  
149,779.47 บาท

บรษัิท ไทย      
เดคคอน จํากดั  
149,779.47 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160203 23/12/2558

46

จา้งทําโปสเตอร์
งานแถลง
ผลงานครบรอบ
1ปี

5แผน่ 15,515.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี 
15,515.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี 
15,515.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160204 25/12/2558

47

จา้งซกัรดีชดุ
เครอืงนอนบา้น
วทิยาศาสตร ์   
 สรินิธร

1งาน 80,000.00บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ซนัคลนี เซอรว์สิ 
 80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ซนัคลนี เซอรว์สิ 
 80,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160205 25/12/2558

48
จา้งพมิพN์STDA

 Stypeธค. 2558
250เลม่ 16,050.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี 
16,050.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี 
16,050.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160206 25/12/2558

49
จา้งทําหนา้กาก
และStandy

งานวันเด็ก
2รายการ 14,980.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
14,980.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
14,980.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160207 28/12/2558

50
ซอือปุกรณ์
สําหรับหอ้งนํา
คนพกิาร

3รายการ 85,921.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท ย ูพ ีเทค 
คอรป์อเรชนั 
จํากดั 85,921.00
 บาท

บรษัิท ย ูพ ีเทค 
คอรป์อเรชนั 
จํากดั 85,921.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160208 28/12/2558

51
จา้งพมิพห์นังสอื
เสรมิความรู ้
กจิกรรมสะเต็ม

60เลม่ 34,026.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 พ.ีเอ.ท.ีโพลี
เมอร ์ 
34,026.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 พ.ีเอ.ท.ีโพลี
เมอร ์ 
34,026.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160209 29/12/2558

52
จา้งออกแบบ
หนังสอืNews 

letter

1งาน 18,000.00บาท ตกลงราคา
นางสาวพรรณป
พร บรรัิกษ์เลศิ  
18,000.00 บาท

นางสาวพรรณป
พร บรรัิกษ์เลศิ  
18,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160210 29/12/2558

53

จา้งทํา
โครงสรา้งบทู
กจิกรรมงานวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

1งาน 138,500.00บาท 138,500.00บาท ตกลงราคา
รา้นเค เอค็ซทิ 
เอก็ซซ์บิชินั  
138,500.00 บาท

รา้นเค เอค็ซทิ 
เอก็ซซ์บิชินั  
138,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160211 30/12/2558

54

พมิพโ์บวช์วัร ์
การด์เชญิ ซอง 
เข็มกลัด และ
ป้าย งาน
นวัตกรรมยาน
ยนตไ์ฟฟ้า

7รายการ 54,463.00บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
54,463.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.

มเีดยี  
54,463.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160212 30/12/2558

55

ตอ่อายุ
ฐานขอ้มลู
Thomson 

Innovation

1งาน 1,202,241.00บาท 32,493.00 USD พเิศษ
Thomson 
Reuters  
32,493.00 USD

Thomson 
Reuters  
32,493.00 USD

คณุสมบัตติรง
ตามทกํีาหนด

1042160001 22/12/2558

56

ตอ่อายวุารสาร
ภาษาองักฤษ
ฉบับพมิพ ์และ
ออนไลน ์ปี2559

1งาน 98,281.30บาท ตกลงราคา
Karger Libri 
2,586.35 USD

Karger Libri 
2,586.35 USD

คณุสมบัตติรง
ตามทกํีาหนด

1042160003 25/12/2558

57

ซอืชดุเครอืงวัด
ปรมิาณสาร
พันธกุรรมแบบ
ปรมิาตรนอ้ย

1ชดุ 390,000.00บาท 390,000.00บาท สอบราคา

บรษัิท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภัีณฑ ์จํากดั 
385,200.00 บาท

บรษัิท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภัีณฑ ์จํากดั 
385,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1051160002 8/12/2558
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แบบ สขร.1
ลําดับ

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
ราคากลาง

วธิซีอืหรอื
จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดรั้บการ
คัดเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คัดเลอืกโดย

สรปุ
งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง

วันทแีละเลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอื

จา้ง

58 ซอืขายกระดาษ 10รายการ 1,301,738.50บาท 1,301,738.50บาท สอบราคา

บรษัิท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั 
1,301,468.29 
บาท

บรษัิท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั 
1,301,468.29 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตําสดุ

1051160003 30/12/2558

บรษัิท โรงงาน
อตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ
 จํากดั 
1,324,833.35 
บาท

59
จา้งทํากฤตภาค
ขา่วบรกิารไอควิ 
 นวิสค์ลปิ

12เดอืน 599,628.00บาท 599,628.00บาท พเิศษ
บรษัิท อนิโฟ
เควสท ์จํากดั 
599,628.00 บาท

บรษัิท อนิโฟ
เควสท ์จํากดั 
599,628.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160022 1/12/2558

60

จา้งบํารงุรักษา
เครอืงPolycom

รุน่VSX7000

และHDX7000

1งาน 126,153.00บาท 111,173.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชนั 
เอเชยี จํากดั
(มหาชน)  

111,173.00บาท

บรษัิท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชนั 
เอเชยี จํากดั
(มหาชน)  

111,173.00บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160023 3/12/2558

61
จา้งบํารงุรักษา
ระบบTwo Wire

 Remote

12เดอืน 65,000.00บาท ตกลงราคา
บรษัิท เอน็จนิาร ์
จํากดั 63,558.00
 บาท

บรษัิท เอน็จนิาร ์
จํากดั 63,558.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160024 17/12/2558

62

จา้งเหมาบรกิาร
เพอืปรับปรงุ
แนวปฏบิัตแิละ
คูม่อืการขอ
รับรองดา้น
จรยิธรรมการวจัิย

1งาน 90,000.00บาท ตกลงราคา
นาย วชิยั โชค
ววิัฒน  
90,000.00 บาท

นาย วชิยั โชค
ววิัฒน  
90,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160026 22/12/2558

63

จา้งเหมา
บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข 
ระบบชดุควบคมุ
เปิด-ปิด 
อัตโนมัติ

12เดอืน 21,400.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท เอม็.ซพั
พลาย อนิเตอร ์
จํากดั  
21,400.00 บาท

บรษัิท เอม็.ซพั
พลาย อนิเตอร ์
จํากดั  
21,400.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160027 28/12/2558

64

จา้งบํารงุรักษา
ลฟิตอ์าคาร
สํานักงานกลาง
และอาคารบา้น
วทิยาศาสตร ์   
 สรินิธร

12เดอืน 288,900.00บาท 288,900.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

จํากดั 
288,900.00 
บาท

บรษัิท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย)

จํากดั 
288,900.00 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160028 28/12/2558

65

จา้งบํารงุรักษา
ทจีอดรถแบบ
เครอืงกล รุน่
DUO Park

12เดอืน 94,913.28บาท ตกลงราคา

บรษัิท พ.ีท ีเอ็น 
เค เซอรว์สิ 
จํากดั  
94,913.28 บาท

บรษัิท พ.ีท ีเอ็น 
เค เซอรว์สิ 
จํากดั  
94,913.28 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160029 29/12/2558

66

จา้งเหมาบรกิาร
รถตูโ้ดยสาร
ปรับอากาศ รับ-

สง่ พนักงาน 
ปฏบิตังิาน
นอกสถานที

15คนั 1,196,499.99บาท 1,196,499.99บาท วธิพีเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ชํานาญไพร ทรา
เวล  
1,196,499.99 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ชํานาญไพร ทรา
เวล  
1,196,499.99 
บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1052160030 29/12/2558

67

จา้งเหมาบรกิาร
รถตูโ้ดยสาร
ปรับอากาศ รับ-

สง่ พนักงาน
และพนักงาน
โครงการ

15คนั 1,458,450.00บาท 1,458,450.00บาท วธิพีเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
  วชิติา ทราน
สปอรต์ 
1,458,450.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
  วชิติา ทราน
สปอรต์ 
1,458,450.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160031 29/12/2558

68

จา้งเหมาบรกิาร
รถยนต(์รถบสั)

โดยสารปรับ
อากาศ รับ-สง่
 พนักงานและ
พนักงาน
โครงการ

9คนั 4,630,000.00บาท 4,630,000.00บาท วธิพีเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ศรศีักดา แทรเวล
  4,630,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ศรศีักดา แทรเวล
  4,630,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160032 29/12/2558
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แบบ สขร.1
ลําดับ

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
ราคากลาง

วธิซีอืหรอื
จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดรั้บการ
คัดเลอืกและ

ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง

เหตผุลที
คัดเลอืกโดย

สรปุ
งานทจัีดซอืหรอืจัดจา้ง

วันทแีละเลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอื

จา้ง

69
จา้งเหมาบรกิาร
งานตอ้นรับและ
ประชาสมัพันธ์

12เดอืน 1,320,000.00บาท 1,320,000.00บาท สอบราคา

บรษัิท ฟีนกิซ ์   
แอสโซซเิอท 
จํากดั  
1,200,000.00 
บาท

บรษัิท ฟีนกิซ ์   
แอสโซซเิอท 
จํากดั  
1,200,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตําสดุ

1052160033 29/12/2558

บรษัิท วพี ี
เซอรว์สิ       
แมเนจเมนท ์ 
1,300,000.00 
บาท

70
เชา่ใชบ้รกิารอนิ
เทอรเน็ต สวทช.

เสน้ท2ี

36เดอืน 3,800,000.00บาท 3,800,000.00บาท e Auction

บรษัิท ทรปิเปิลที
 อนิเทอรเ์น็ต 
จํากดั  
2,499,000.00 
บาท

บรษัิท ทรปิเปิลที
 อนิเทอรเ์น็ต 
จํากดั  
2,499,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตําสดุ

1057160002 15/12/2558

บรษัิท ทโีอท ี
จํากดั(มหาชน)  

2,782,000.00

บาท

71

เชา่เครอืง
คอมพวิเตอร์
Notebook HP 

6470b

66เครอืง 388,410.00บาท 388,410.00บาท วธิพีเิศษ

บรษัิท เมโทร    
โปรเฟสชนัแนล   
   โปรดักส ์จํากดั 
 388,410.00 บาท

บรษัิท เมโทร    
โปรเฟสชนัแนล   
   โปรดักส ์จํากดั 
 388,410.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1057160003 30/12/2558

72
เชา่เครอืง
คอมพวิเตอร์
Notebook

1เครอืง 47,508.00บาท ตกลงราคา

บรษัิท เมโทร   
โปรเฟสชนัแนล   
   โปรดักส ์จํากดั 
 46,800.00 บาท

บรษัิท เมโทร   
โปรเฟสชนัแนล   
  โปรดักส ์จํากดั 
 46,800.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1057160004 30/12/2558
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