
แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
 ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที"เสนอ

  ผูท้ ี"ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

 เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"เอกสาร

1 ตน้นอีอน 6,800 ตน้ 55,100.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
   บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้       
51,000.00  บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 บ ีเอส พ ีกรนีแอนด์

การเ์ดน้       
51,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160216 5/01/2016

2

จา้งออกแบบปกโครงการ
สํารวจขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต
และศกึษามลูคา่ตลาด

สื3อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 

2557-2559

1 งาน 16,500.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสณุษิา ชรูุง้  
16,500.00 บาท

นางสาวสณุษิา ชรูุง้  
16,500.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160217 5/01/2016

3 ซื=อ Capacitor for UPS 1 ชดุ 198,592.00 บาท 198,592.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด
 198,592.00 บาท

บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด 
 198,592.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160218 5/01/2016

4
จา้งอบรมความปลอดภัย

ในการปฏบิัตงิานกับ
สารเคมอีันตราย

1 งาน 17,387.50 บาท  ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิความ
ปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน         
(ประเทศไทย)  
17,387.50 บาท

สมาคมสง่เสรมิความ
ปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน           
    (ประเทศไทย)  
17,387.50 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160220 5/01/2016

5

จา้งพมิพห์นังสอื 12 
แนวโนม้โลกกับ

ผลกระทบตอ่อนาคตของ
ประเทศไทยในศตวรรษ

หนา้

2,000 เลม่ 85,600.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 แคนนา กราฟฟิค  
85,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 แคนนา กราฟฟิค  
85,600.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคา      ตํ3าสดุ

1041160222 6/01/2016

บรษิัท ซคัเซส         
 พับลเิคชั3น จํากัด 
89,880.00 บาท

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 59

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที" 1 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559)
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
 ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที"เสนอ

  ผูท้ ี"ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

 เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"เอกสาร

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด          
92,020.00 บาท

6 ซื=อตะกรา้ของขวัญสขุภาพ 30 ชดุ 27,217.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สังคมสขุภาพ
 จํากัด          
27,217.50 บาท

บรษิัท สังคมสขุภาพ 
จํากัด           
27,217.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160223 6/01/2016

7 จัดซื=อวัสดสุํานักงาน 6 รายการ 103,490.40 บาท 103,490.40 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็น เอส บ ี
ออฟฟิศ จํากัด  
103,490.40 บาท

บรษิัท เอ็น เอส บ ี
ออฟฟิศ จํากัด  
103,490.40 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160225 6/01/2016

8 ชดุหุน่ยนตแ์ปรงฟัน 600 ชดุ 44,940.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท กราวเิทคไทย
 (ประเทศไทย) จํากัด
  44,940.00 บาท

บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 44,940.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160226 6/01/2016

9 เชา่เครื3องพมิพส์ามมติิ 1 งวด 5,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากัด  
51,000.00 บาท

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากัด  
51,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160227 7/01/2016

10 จา้งออกแบบโบรชวัร์ 2 รายการ 8,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวกมลทพิย ์    
  เกดิสมกาล       
8,000.00 บาท

นางสาวกมลทพิย ์
เกดิสมกาล       
8,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160228 7/01/2016

11 จา้งผลติเสื=อยดืคอกลม 1 งวด 190,000.00 บาท 190,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่น สามัญ 
โอ.เอ็น.ดไีซน ์
190,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่น สามัญ 
โอ.เอ็น.ดไีซน ์
190,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160229 13/01/2016

12
จา้งพมิพแ์ผน่พับเสน้ทาง

สายอาชพี
5,000 ใบ 187,250.00 บาท 187,250.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท สไมล ์สยาม 
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด  187,250.00 
บาท

บรษิัท สไมล ์สยาม 
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด  187,250.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ3าสดุ

1041160230 7/01/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
240,750.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
 ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที"เสนอ

  ผูท้ ี"ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

 เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"เอกสาร

13

จา้งออกแบบและตดิตั =ง
งานบธูโครงการ

มหาวทิยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย

1 งาน 214,000.00 บาท 199,918.80 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
199,918.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
199,918.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160231 7/01/2016

14
ซื=อฐานขอ้มลู ACS Web 

Edition ปี 2559
1 งาน 1,658,140.00 บาท

1,658,140.00 
บาท

 พเิศษ
บรษิัท บุค๊เน็ท จํากัด
 1,658.140.00 บาท

บรษิัท บุค๊เน็ท จํากัด
 1,658.140.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160232 12/01/2016

15
จา้งออกแบบและผลติ

โครงสรา้งนทิรรศการการ
เป็นรปูกลอ่ง

1 งาน 149,800.00 บาท 149,800.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ประดษิฐ ์เอ็กซบิชิั3น 
 149,800.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ประดษิฐ ์เอ็กซบิชิั3น  
149,800.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160233 8/01/2016

16
จา้งพมิพใ์บปลวิและ 

Standy
2 รายการ 8,346.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,346.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,346.00 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด

1041160235 8/01/2016

17

จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุกตอนหุน่ยนต์
หนอนนอ้ยและปรศินา

หุน่ยนตล์อ้เดยีว

1 งาน 70,226.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั3ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
70,226.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั3ล 

เทคโนโลย ีจํากัด     
        70,226.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160236 11/01/2016

18

จา้งปรับแกร้ปูแบบและ
เนื=อหาเอกสารเผยแพร่
มลูคา่ตลาดสื3อสารของ

ประเทศไทย

1 งาน 5,350.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เปนไท พับ
ลชิชิ3ง จํากัด  
5,350.00 บาท

บรษิัท เปนไท พับลชิ
ชิ3ง จํากัด  5,350.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160237 12/01/2016

19 จัดซื=อนํ=ามันเชื=อเพลงิ 1 งาน 16,500.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากัด  
16,500.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากัด  
16,500.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160238 12/01/2016

20
จา้งจัดทําคูม่อืการ

ถา่ยทอดตัวชี=วัดระดับ
ผูบ้รหิาร สวทช. ปี 2559

1 งาน 7,918.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
7,918.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
7,918.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160239 12/01/2016

21
จา้งชา่งถา่ยภาพทาง

อากาศ (โดรน)
1 งาน 8,025.00 บาท ตกลงราคา

นายปรชีา เอี3ยมแล ้
7,500.00 บาท

นายปรชีา เอี3ยมแล ้
7,500.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160240 12/01/2016
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
 ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที"เสนอ

  ผูท้ ี"ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

 เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"เอกสาร

22 ซื=อพลาสตกิโรงเรอืน 1 งาน 11,053.10 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท วสิและบตุร 
จํากัด 11,053.10 
บาท

บรษิัท วสิและบตุร 
จํากัด 11,053.10 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160241 12/01/2016

23
ออกแบบโปสเตอรแ์ละ

แผน่พับ
3 รายการ 6,400.00 บาท ตกลงราคา

นางสาวพรรณปพร 
บรริักษ์เลศิ  
6,400.00 บาท

นางสาวพรรณปพร 
บรริักษ์เลศิ  
6,400.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160242 12/01/2016

24 จา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์
iMAC 27 CTO

1 งาน 29,746.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด 29,746.00 
บาท

บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากัด 29,746.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160243 13/01/2016

25
จา้งทําภาพประกอบ

นทิานและจัดทํารปูเลม่
1 งาน 45,000.00 บาท  ตกลงราคา

นายกฤษณะ     
กาญจนาภา 
45,000.00 บาท

นายกฤษณะ        
กาญจนาภา 
45,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160244 14/01/2016

26
ซื=อชดุสํารองไฟฉุกเฉนิ

และป้ายหนไีฟ
4 ชดุ 11,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไดโน่ อี
เล็คทรคิ จํากัด  
10,956.80 บาท

บรษิัท ไดโน่ อี
เล็คทรคิ จํากัด  
10,956.80 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160245 14/01/2016

27
จา้งพมิพผ์ลงานเดน่

ทรัพยากรชมุชนชนบท
7,800 ใบ 54,570.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
54,570.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
54,570.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160246 14/01/2016

28
จา้งพมิพ ์Annual Report 

2014
200 เลม่ 85,600.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
85,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
85,600.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160247 14/01/2016

29
ชดุโรยทําความสะอาด

ขา้วกลอ้ง
1 ชดุ 23,540.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท์
 กรุป๊ จํากัด  
23,540.00 บาท

บรษิัท บ ีเดอะ เบสท์
 กรุป๊ จํากัด  
23,540.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามความตอ้งการ

1041160249 12/01/2016

30
จา้งผลติสื3อวดิทีัศนม์ัน

สัมปะหลัง
1 งาน 240,750.00 บาท 240,750.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ
 จํากัด 240,750.00 
บาท

บรษิัท พน่ไฟ สตดูโิอ
 จํากัด 240,750.00 
บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160250 18/01/2016

31
จัดซื=อชดุแกนวาลว์กงลอ้

สายฉีดนํ=า
4 ชดุ 16,264.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอเซยีตกิ     
ไฟร ์เทค จํากัด  
16,264.00 บาท

บรษิัท เอเซยีตกิ      
ไฟร ์เทค จํากัด  
16,264.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160251 18/01/2016

32

จา้งออกแบบและจัดทํา
หนังสอืแผนแมบ่ท

ยทุธศาสตรศ์นูยก์ลาง
เมล็ดพันธุ์

1 งาน 28,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวศริชชั กลิ3น
มณฑา  28,000.00 
บาท

นางสาวศริชชั กลิ3น
มณฑา  28,000.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160252 15/01/2016
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33 ยาและเวชภัณฑป์ระจําหอ้ง
พยาบาล

16 รายการ 29,616.42 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สาย4 พพีดี
รักส ์จํากัด 
29,616.42 บาท

บรษิัท สาย4 พพีดี
รักส ์จํากัด 
29,616.42 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที3กําหนด

1041160253 18/01/2016

34 ซื=อแผน่กรองจากชุซี3 1 งาน 48,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท วนิ วนิ เอ็นจิ
เนยีริ3ง ซพัพลาย 
จํากัด  47,058.60 
บาท

บรษิัท วนิ วนิ เอ็นจิ
เนยีริ3ง ซพัพลาย 
จํากัด  47,058.60 
บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160254 18/01/2016

35 จา้งทํา Digital Print 3 รายการ 43,955.60 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด     
  เอ เอ เอ เซอรว์สิ  
43,955.60 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด      
  เอ เอ เอ เซอรว์สิ  
43,955.60 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160255 19/01/2016

36 จา้งพมิพน์ามบัตร สวทช. 1 งาน 26,750.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด  26,750.00 
บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด  26,750.00 
บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที3กําหนด

1041160256 20/01/2016

37
จัดซื=อโคมไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ไฟฟ้า
1 ชดุ 33,481.67 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์จํากัด
  33,481.62 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์จํากัด 
 33,481.62 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1041160257 20/01/2016

38
จา้งทําจานรองแกว้

นักวทิยาศาสตร์
7 แบบ 299,065.00 บาท  299,065.00 บาท ตกลงราคา

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์ 
299,065.00 บาท

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์ 
299,065.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160258 21/01/2016

39 จา้งจัดทําเสื=อโปโลสขีาว 100 ตัว 25,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่น สามัญ 
โอ.เอ็น.ดไีซน ์ 
25,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่น สามัญ 
โอ.เอ็น.ดไีซน ์ 
25,000.00 บาท

40
จา้งดําเนนิการถา่ยทํา 

โครงการระบบสื3อออนไลน์
1 งาน 25,000.00 บาท ตกลงราคา

นายธนาคม เดชาธน
เมธากลู  25,000.00
 บาท

นายธนาคม เดชาธน
เมธากลู  25,000.00
 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160260 21/01/2016

41 จา้งทําซองหนา้ตา่ง
10,000 

ซอง
12,840.00 บาท ตกลงราคา

สวุรรณการพมิพ ์
(1999) 12,840.00 

บาท

สวุรรณการพมิพ ์
(1999) 12,840.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160261 21/01/2016

42 คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 งาน 5,703.10 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด     
  เอ เอ เอ เซอรว์สิ  
5,703.10 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด      
เอ เอ เอ เซอรว์สิ  
5,703.10 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160262 22/01/2016
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43
จา้งจัดกจิกรรมและ

เตรยีมอปุกรณ์กจิกรรม
ประดษิฐห์ุน่ยนต์

1 งาน 148,954.00 บาท 148,954.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั3ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
148,954.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั3ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
148,954.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160263 22/01/2016

44
จา้งทําผา้พันคอหมอ้หอ้ม

มัดยอ้ม
200 ชดุ 30,000.00 บาท ตกลงราคา

นางประภาพรรณ      
 ศรตีรัย  30,000.00 
บาท

นางประภาพรรณ      
 ศรตีรัย  30,000.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160264 22/01/2016

45 Sodium hydroxide 50% 40 ถัง 19,046.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด  
19,046.00 บาท

บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด  
19,046.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160266 22/01/2016

46
จา้งเหมาผลติสื3อวดีทิัศน์
เพื3อใชพ้ัฒนาองคค์วามรู ้

ดา้นธรณีวทิยา
1 รายการ 144,380.00 บาท 144,380.00 บาท ตกลงราคา

นายธนาคม เดชาธน
เมธากลู  
144,380.00 บาท

นายธนาคม เดชาธน
เมธากลู  144,380.00
 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160268 22/01/2016

47
จา้งจัดทําอารเ์วริค์

หนังสอืไรแดง
1 งาน 15,515.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด  
15,515.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด  
15,515.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160269 22/01/2016

48
จา้งซกัรดีชดุเครื3องนอน
บา้นวทิยาศาสตร ์เดอืน 

กพ. 2559
1 งาน 80,000.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 ซนัคลนี เซอรว์สิ  
80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
ซนัคลนี เซอรว์สิ  
80,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160270 22/01/2016

49
ซื=อเครื3องควบคมุเเรงดัน

และสํารองไฟ UPS
3 เครื3อง 73,500.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เน็ก พาวเวอร์
 ซพัพลาย จํากัด  
73,081.00 บาท

บรษิัท เน็ก พาวเวอร์
 ซพัพลาย จํากัด  
73,081.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160271 25/01/2016

50 ซื=อปั=มสบูนํ=าเสยีแบบจุ่ม 4 เครื3อง 49,862.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม 
จํากัด  49,862.00 
บาท

บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม 
จํากัด  49,862.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160272 25/01/2016

51
จา้งปรับปรงุพื=นที3
ปฎบิัตงิานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

1 งาน 40,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ตั =ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด 
38,584.20 บาท

บรษิัท ตั =ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด 
38,584.20 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160275 27/01/2016

52
จา้งพมิพเ์อกสารรายงาน

ฉบับสมบรูณ์
13 เลม่ 27,263.60 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ 
เอ เอ เซอรว์สิ  
27,263.60 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ 
เอ เอ เซอรว์สิ  
27,263.60 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1041160276 27/01/2016

53
ซื=อตน้ตอ้นติ3งฝรั3งและดนิ

ผสมปลกูตน้ไม ้
2 รายการ 17,013.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ี
เอส พ ีกรนีแอนดก์าร์
เดน้  17,013.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ี
เอส พ ีกรนีแอนดก์าร์
เดน้  17,013.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160277 27/01/2016
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54 จา้งผลติวัสด ุPVC Sticker 6 ชดุ 7,062.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา ปริ=นท์
ติ=ง จํากัด 7,062.00 
บาท

บรษิัท ส.ธนา ปริ=นท์
ติ=ง จํากัด 7,062.00 
บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1041160278 27/01/2016

55
จัดซื=อหมกึและ Drum 

เครื3องแฟกซ์
2 รายการ 16,800.03 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด  16,800.03 
บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด  16,800.03 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1041160279 28/01/2016

56
จา้งเหมาบรกิารจัดงาน
แถลงขา่วพธิลีงนาม

6 รายการ 45,507.10 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
45,507.10 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
45,507.10 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160280 28/01/2016

57
จา้งพมิพห์นังสอืผล

การศกึษามลูคา่ตลาด
สื3อสารของประเทศไทย

700 เลม่ 95,497.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด 95,497.50 
บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ=นติ=ง เซอรว์สิ 
จํากัด 95,497.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160281 29/01/2016

58
จา้งพมิพค์ูม่อืการผลติรา

บวิเวอเรยี
1,000 เลม่ 26,750.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160282 29/01/2016

59 ซื=อหนังสอื IMD 2016 1 ชดุ 600 CHF ตกลงราคา

IMD International 
Institute for 
Management 
Development                   
         600 CHF

IMD International 
Institute for 
Management 
Development                   
         600 CHF

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1042160004 22/01/2016

60
จา้งดําเนนิกจิกรรม

ภายใตฝ้่ายชมุชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส

2 เดอืน 30,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสวุมิล ทอง
ผยุ  30,000.00 บาท

นางสาวสวุมิล ทองผยุ
  30,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160034 5/01/2016

61
จา้งเหมา Application 

Helpdesk
12 เดอืน 287,616.00 บาท 287,616.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพยีว ไอท ี
จํากัด 287,616.00 
บาท

บรษิัท เพยีว ไอท ี
จํากัด 287,616.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคา   ตํ3าสดุ

1052160035 15/01/2016

บรษิัท แนส คอร์
ปอเรชั3น ซสิเท็มส ์
จํากัด  321,000.00 
บาท

Page 7 of 8



แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั
จา้ง

     จาํนวน        งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
 ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที"เสนอ

  ผูท้ ี"ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

 เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"เอกสาร

62
จา้งผลติเเละเผยแพรส่าร
คดเีชงิขา่วของ สวทช.

1 งาน 750,000.00 บาท 750,000.00 บาท  กรณีพเิศษ
กรมประชาสัมพันธ ์ 
750,000.00 บาท

กรมประชาสัมพันธ ์ 
750,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160036 20/01/2016

63

จา้งดําเนนิงานของงาน
บรหิารกจิกรรมและสรา้ง
พันธมติร ฝ่ายบรหิารบา้น

วทิยฯ์

6 เดอืน 111,000.00 บาท 111,000.00 บาท ตกลงราคา
นายเกษมพเิชษฐ ์ 
ยนืยงพระสธุา  
111,000.00 บาท

นายเกษมพเิชษฐ ์ 
ยนืยงพระสธุา  
111,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160037 27/01/2016

64
โครงการสํารวจคา่จา้ง

และตอบแทนเฉพาะกลุม่
6 เดอืน 740,000.01 บาท 740,000.00 บาท  วธิพีเิศษ

บรษิัท เอออน ฮวิวทิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
740,000.00 บาท

บรษิัท เอออน ฮวิวทิ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
740,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160038 27/01/2016

65

จา้งดําเนนิการโครงการ
พัฒนาอัจฉรยิภาพทาง

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยสีําหรับเด็ก

และเยาวชน

8 เดอืน 148,000.00 บาท 148,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวพรนภิา        
 นาเมอืง      
148,000.00 บาท

นางสาวพรนภิา        
 นาเมอืง       
148,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1052160039 28/01/2016

66
จา้งดําเนนิกจิกรรมของ

คา่ยวทิยาศาสตร์
6 เดอืน 138,000.00 บาท 138,000.00 บาท  ตกลงราคา

นางสาวนฤมล         
สขุเกษม  
138,000.00 บาท

นางสาวนฤมล         
สขุเกษม  
138,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1052160040 29/01/2016

67
จา้งที3ปรกึษาสําหรับคลัส

เตอรส์ขุภาพและ
9 เดอืน 660,000.00 บาท 495,000.00 บาท จา้งที3ปรกึษา

มหาวทิยาลัยมหดิล  
495,000.00 บาท

มหาวทิยาลัยมหดิล  
495,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1053160006 14/01/2016

68
เชา่เครื3องฉายภาพ LCD 

Prjector อาคาร สก.และ
โยธี

24 เดอืน 269,640.00 บาท 269,640.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด  
269,640.00 บาท

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส์
 จํากัด  269,640.00 
บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที3กําหนด

1057160005 25/01/2016
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