
แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ    
      ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ      
    คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

1
จา้งทําปุ่ มกดลฟิทอ์ักษรเบรลล์
สําหรับ คนพกิาร

1 งาน 120,000.00 บาท 118,449.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ซายน์ เวริค์ส 
จํากัด               
118,449.00 บาท

บรษัิท ซายน์ เวริค์ส 
จํากัด               
118,449.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160283 1/02/2016

2
จา้งทําฉาก Green Screen เพื:อ
ใชใ้นการถา่ย ภาพและวดิโีอ 
NSTDA Channel

1 งาน 8,600.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวพจนารถ       
อฐิรัตน์          
8,600.00 บาท

นางสาวพจนารถ       
อฐิรัตน์             
8,600.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160284 1/02/2016

3
จา้งทําป้ายแถลงขา่วโครงการ
ขับเคลื:อนผลงานวจัิยสูเ่ชงิ
พาณชิย์

1 งาน 6,634.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,634.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160285 1/02/2016

4
จา้งเหมาตดิตั Kงราวจับและแผง
กันกระแทกในลฟิตสํ์าหรับคน
พกิาร

 6 รายการ 150,000.00 บาท 147,018.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด     
เอสเจ มัลตเิทค 
147,018.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด      
เอสเจ มัลตเิทค 
147,018.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160286 2/02/2016

5
จา้งอบรมระบบการจัดการ มอก.
18001

 1 งวด 26,750.00 บาท ตกลงราคา

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิเิพื:อสถาบัน
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  26,750.00
 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิเิพื:อสถาบัน
รับรองมาตรฐาน       
ไอเอสโอ            
26,750.00 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160287 2/02/2016

6 ซืKอวัสดสํุานักงาน    1 งวด 24,366.04 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
24,366.04 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
24,366.04 บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1041160288 2/02/2016

7 จัดซืKอกระดาษเชด็มอื    1 งวด 58,850.00 บาท  ตกลงราคา
บรษัิท คงธนา เซอรว์สิ
 จํากัด 58,850.00 บาท

บรษัิท คงธนา เซอรว์สิ
 จํากัด 58,850.00 
บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160289 2/02/2016

8 จา้งทําหนังสอืคูม่อืและโบวช์วัร์ 1 งาน 13,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว กมลทพิย ์   
เกดิสมกาล     
13,000.00 บาท

นางสาว กมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล              
  13,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160291 3/02/2016

9
จา้งพมิพห์นังสอืมลูคา่ตลาด
สื:อสารของประเทศไทย ปี 2557
 และประมาณการปี 2558

1 งาน  21,828.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ซคัเซส          
พับลเิคชั:น จํากัด 
21,828.00 บาท

บรษัิท ซคัเซส        
พับลเิคชั:น จํากัด 
21,828.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ:าสดุ

1041160292 3/02/2016

 
บรษัิท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 22,791.00
 บาท

10 MA BladeCenter 1 รายการ  75,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติKง 
จํากัด 74,365.00 บาท

บรษัิท ไอท ีซพัพลาย
 แอนด ์คอนซลัติKง 
จํากัด 74,365.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160293 4/02/2016

11 ซืKอแบตเตอรี: 2 รายการ 1 งวด 6,826.60 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สยามแบตเตอรี:
อเิลคทรอนคิส ์
6,826.60 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สยามแบตเตอรี:
อเิลคทรอนคิส ์
6,826.60 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160294 4/02/2016

12
ซืKอเครื:องตบดนิสปรงิใหญ่ 
เครื:องยนต ์เบนซนิ HONDA รุน่ 
GX270

1 งวด 38,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท แปซฟิิค 
อนิเตอร ์แพลนเน็ต 
จํากัด 38,000.00 บาท

บรษัิท แปซฟิิค 
อนิเตอร ์แพลนเน็ต 
จํากัด 38,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160295 5/02/2016

13
เครื:องสบัยอ่ยซากพชื
เอนกประสงค์

  1 งวด 85,600.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ปฎพิงศ ์         
 อนิดัสทร ีจํากัด 
85,600.00 บาท

บรษัิท ปฎพิงศ ์        
  อนิดัสทร ีจํากัด 
85,600.00 บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1041160296 4/02/2016

14
จา้งซอ่มแซมเครื:องเพิ:มอากาศ   
ใตนํ้Kา

 1 รายการ 34,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรปิ
เปิล พ ีเซอรว์สิเซส 
33,758.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรปิ
เปิล พ ีเซอรว์สิเซส 
33,758.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160297 8/02/2016

15
จา้งปรับปรงุหอ้งนํKาคนพกิาร 
อาคารศนูยป์ระชมุฯ

1 งาน 86,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท วเีจวนิ โปรดักส์
 จํากัด 85,600.00 บาท

บรษัิท วเีจวนิ โปรดักส์
 จํากัด 85,600.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160298 8/02/2016

16
จา้งอบรมหลักสตูรขอ้กําหนด 
ISO9001

  1 งวด 32,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท สเปคอนิฟินติีK 
จํากัด 32,100.00 บาท

บรษัิท สเปคอนิฟินติีK 
จํากัด 32,100.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160301 10/02/2016

17 จา้งทํากระดาษและซองเอกสาร   1 งวด 70,085.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากัด 
70,085.00 บาท

บรษัิท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากัด 
70,085.00 บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1041160302 9/02/2016

18
ซืKออายสุมาชกิวารสาร
ภาษาอังกฤษปี 59

  1 ปี  36,170.00 บาท ตกลงราคา

บรษัิท แมกกาซนี 
อนิเตอรเ์นชั:นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
36,170.00 บาท

บรษัิท แมกกาซนี 
อนิเตอรเ์นชั:นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
36,170.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160303 9/02/2016

19 จา้งพมิพซ์องนํKาตาลขยายขา้ง  1 งวด 7,276.00 บาท ตกลงราคา
 รา้นสวุรรณการพมิพ ์
(1999) 7,276.00 บาท

 รา้นสวุรรณการพมิพ ์
(1999) 7,276.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160304 10/02/2016

20
จา้งอบรมหลักสตูรผูนํ้าตาม
สถานการณ์ :Situational 
Leadership

 1 งวด 802,500.00 บาท  802,500.00 บาท วธิพีเิศษ
บรษัิท สลงิชอท กรุ๊ป 
จํากัด 577,800.00 บาท

บรษัิท สลงิชอท กรุ๊ป 
จํากัด 577,800.00 
บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160305 10/02/2016

21
จา้งทํา Roll up Solar cell จํานวน
 4 ชดุ

1 งวด   5,350.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด  
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
5,350.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด   
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
5,350.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160306 10/02/2016

22
จา้งพมิพโ์ปสเตอรแ์ละจดหมาย 
NAC

1 งวด 18,832.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ซกิมา         
กราฟฟิคส ์จํากัด 
18,832.00 บาท

บรษัิท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากัด 
18,832.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160307 10/02/2016

23
จา้งสบูสิ:งปฏกิลูในบอ่เกรอะ
จํานวน 18 บอ่

 1 งวด  200,000.00 บาท  187,250.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด     
ทรงพล แซนเซอรว์สิ 
187,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 ทรงพล แซนเซอรว์สิ
 187,250.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160309 11/02/2016

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กุมภาพนัธ ์59
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แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ    
      ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ      
    คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

24
จา้งออกแบบ E-Magazine       
ฉบับที: 35

  1 งวด 6,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย คมสนั  วมิลรัตน์ 
6,000.00 บาท

นาย คมสนั  วมิลรัตน์ 
6,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160310 11/02/2016

25
จา้งจัดพมิพแ์ละตดิตั Kงป้าย      
ประชาสมัพันธ์

  1 งวด 211,967.00 บาท   211,967.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
211,967.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
211,967.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและเสนอ
ราคาตํ:าสดุ

1041160311 11/02/2016

 
บรษัิท ดดี ีมเีดยี พลัส 
จํากัด 245,030.00 บาท

26
จา้งหนังสอืรับรองการหักภาษี ณ
 ที:จ่าย

1 งวด 28,569.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท มาสเตอร ์ฟอรม์
 อนิดัสตรีK จํากัด  
28,569.00 บาท

บรษัิท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดัสตรีK จํากัด 
 28,569.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160312 11/02/2016

27
จา้งทําป้ายบอกรายละเอยีดสนิคา้
, จานรองแกว้นักวทิยาศาสตร์

21,500 ชิKน 27,606.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท แอดวานซ ์    
พริKนติKง เซอรว์สิ จํากัด 
    27,606.00 บาท

บรษัิท แอดวานซ ์   
พริKนติKง เซอรว์สิ จํากัด
      27,606.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ:าสดุ

1041160313 11/02/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
87,419.00 บาท

บรษัิท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 35,427.70
 บาท

28 จัดซืKอกลอ่งเอกสาร 1 งวด 6,634.00 บาท ตกลงราคา

บรษัิท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติีK พริKนติKง จํากัด 
(มหาชน) 6,634.00 
บาท

บรษัิท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติีK พริKนติKง จํากัด
 (มหาชน) 6,634.00 
บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1041160315 12/02/2016

29
จา้งออกแบบกจิกรรมโครงงาน
วทิยาศาสตรก์ารทดลอง          
ปลายเปิด

 1 งวด 20,000.00 บาท ตกลงราคา
นายพันธุว์งค ์         
คณุธนะวัฒน์ 
20,000.00 บาท

นายพันธุว์งค ์        
คณุธนะวัฒน์ 
20,000.00 บาท

คณุสมบัตติรงตามที:
กําหนด

1041160316 12/02/2016

30 พมิพ ์NSTDA Style  1 งวด 10,432.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,432.50 บาท

เสนอราคาถกูต่Kอง
ตามขอ้กําหนด

1041160317 12/02/2016

31 ซืKอกระจกพรอ้มตดิตั Kง  1 งวด  23,189.48 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ตั Kง กมิ ฮง การ
โยธา จํากัด  
23,189.48 บาท

บรษัิท ตั Kง กมิ ฮง การ
โยธา จํากัด  
23,189.48 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160318 16/02/2016

32
จา้งจัดทําบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
สวทช. 2 คน

  1 งวด 12,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวชตุมิา           
ซุน้เจรญิ                 
 12,000.00 บาท

นางสาวชตุมิา         
ซุน้เจรญิ                 
 12,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160319 15/02/2016

33
จา้งจัดทําบทความสมัภาษณ์ ดร.
ยงยทุธ ยทุธวงศ์ 1 งวด 6,000.00 บาท ตกลงราคา

นางสาวนภิาพร         
ทับหุน่          
6,000.00 บาท

นางสาวนภิาพร        
 ทับหุน่                  
6,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160320 15/02/2016

34 ซืKอ LED TV ขนาด 55”  1 งวด 42,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท มรกตไฮเทค 
จํากัด          
41,708.60 บาท

บรษัิท มรกตไฮเทค 
จํากัด         
41,708.60 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160321 15/02/2016

35 ซืKอเกา้อีK 5 ตัว 17,901.10 บาท ตกลงราคา

บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด               
17,901.10 บาท

บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์
จํากัด              
17,901.10 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160321 15/02/2016

36 ซืKอกลอ่งแปลงสญัญาณ 3 รายการ 22,870.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท มาโครแคร ์
จํากัด              
22,239.50 บาท

บรษัิท มาโครแคร ์
จํากัด             
22,239.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160323 16/02/2016

37 ซืKอวัสดสํุานักงาน 5 รายการ 53,755.73 บาท ตกลงราคา
บรษัิท รอ้กเวธิ จํากัด 
(มหาชน)       
28,932.80 บาท

บรษัิท รอ้กเวธิ จํากัด 
(มหาชน) 28,932.80 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160324 15/02/2016

38
จา้งจัดทําบทความสมัภาษณ์ ดร.
ศักรนิทร ์ภมูรัิตน

1 งวด 6,000.00 บาท ตกลงราคา
นายปรญิญา ชาวสมนุ 
6,000.00 บาท

นายปรญิญา           
ชาวสมนุ           
6,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160325 15/02/2016

39
จา้งฝึกอบรม HR Sharing        
ครัKงที: 1

1 งวด  64,200.00 บาท ตกลงราคา
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวัิฒน์ 
64,200.00 บาท

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวัิฒน์ 
64,200.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160326 17/02/2016

40
พมิพเ์อกสารเผยแพร ่“สภาวะ
ตลาดเทคโนโลยี

2,200 เลม่ 270,710.00 บาท  270,710.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด      
 แคนนา กราฟิค 
270,710.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
 แคนนา กราฟิค 
270,710.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160327 16/02/2016

41 ซืKอสารเคมี  1 รายการ 13,375.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท เยส-ซายน์ 
จํากัด               
13,375.00 บาท

บรษัิท เยส-ซายน์ 
จํากัด                
13,375.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160328 17/02/2016

42 จัดพมิพห์นังสอืภาพ 1,000 เลม่ 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี             
(ไทย-ญี:ปุ่ น) 
200,000.00 บาท

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี             
(ไทย-ญี:ปุ่ น) 
200,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160330 17/02/2016

43 จา้งพมิพแ์ผ่นพับโซลารเ์ซลล์ 2,000 แผ่น 12,840.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
12,840.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
12,840.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160331 18/02/2016

44 จา้งทําความสะอาดทอ่ระบายนํKา 1 งวด 300,000.00 บาท  299,600.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากัด 
299,600.00 บาท

บรษัิท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากัด 
299,600.00 บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1041160332 18/02/2016

45
จา้งพมิพใ์บปลวิ "คลังขอ้มลู
อตุสาหกรรม"

2,000 แผ่น 8,025.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ธนาเพรส จํากัด
 8,025.00 บาท

บรษัิท ธนาเพรส 
จํากัด 8,025.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและราคา

1041160333 19/02/2016
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บรษัิท แอดวานซ ์พริKน
ติKง เซอรว์สิ จํากัด 
11,770.00 บาท

46
จา้งถา่ยวดีโีอและตัดตอ่งานอบรม
เชงิปฏบิัตกิาร

 1 งวด  15,000.00 บาท ตกลงราคา
นายนพเกลา้ พกุเปี:ยม 
15,000.00 บาท

นายนพเกลา้           
พกุเปี:ยม     
15,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160334 23/02/2016

47
จา้งเหมาบรกิารรักษาความ
ปลอดภัย

4 วัน 8,079.96 บาท ตกลงราคา

บรษัิท มารนี            
 แอซเซท็ โปรเท็คชั:น 
จํากัด                      
  8,079.96 บาท

บรษัิท มารนี            
แอซเซท็ โปรเท็คชั:น 
จํากัด                 
8,079.96 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160335 19/02/2016

48
จา้งจัดทําเอกสารการนําเสนอ
แผนพัมนาดจิทิัล

1 งวด 30,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท เครสโซเวชั:น 
จํากัด 30,000.00 บาท

บรษัิท เครสโซเวชั:น 
จํากัด 30,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160336 19/02/2016

49
ซืKอเครื:องโทรสารและเครื:องพมิพ์
 Printer

1 งวด 15,290.30 บาท ตกลงราคา
บรษัิท มรกตไฮเทค 
จํากัด 15,290.30 บาท

บรษัิท มรกตไฮเทค 
จํากัด 15,290.30 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160341 24/02/2016

50 จา้งปรับปรงุหอ้งนํKาคนพกิาร 1 งวด 78,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ตั Kง กมิ ฮง การ
โยธา จํากัด 
77,414.50 บาท

บรษัิท ตั Kง กมิ ฮง การ
โยธา จํากัด 
77,414.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160342 24/02/2016

51
จา้งซกัรดีชดุเครื:องนอนบา้น
วทิยาศาสตร์

1 งวด 80,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ซนั
คลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจําก ซนั
คลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160343 24/02/2016

52 จา้งจัดพมิพน์ามบัตร 1 งวด 25,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด       
 ว ีเอส เอท อนิเตอร ์
11,235.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด      
 ว ีเอส เอท อนิเตอร ์
11,235.00 บาท

คณุสมบัตติรงตามที:
กําหนด

1041160344 24/02/2016

53 โปสเตอรไ์ดโนเสาร ์4 แบบ 10,000 ใบ 10,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 10,700.00
 บาท

บรษัิท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
10,700.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160345 24/02/2016

54
ซืKออปุกรณ์รับสญัญาณถา่ยทอด
ผ่านอนิเทอรเ์น็ต

1 งวด 8,538.60 บาท ตกลงราคา
รา้น ไอพลัส โซลชูั:น 
8,538.60 บาท

รา้น ไอพลัส โซลชูั:น 
8,538.60 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1041160346 24/02/2016

55 จา้งตดิตั Kงกระจก whiteboard 1 งวด 16,050.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ประพันธ ์อลมูเินียมกรุ๊ฟ
 16,050.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ประพันธ ์อลมูเินียม   
กรุ๊ฟ 16,050.00 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160347 29/02/2016

56 ซืKอยาเวชภัณฑ์ 10 รายการ 29,978.83 บาท ตกลงราคา
บรษัิท สาย4 พพีดีรักส์
 จํากัด 29,978.83 บาท

บรษัิท สาย4 พพีดีรักส์
 จํากัด 29,978.83 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1041160348 29/02/2016

57 จา้งทําป้ายและโลห่อ์ะครลีคิ  1 งวด 121,980.00 บาท  121,980.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็ม
เพลส มเีดยี โปรดักชั:น
 121,980.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็ม
เพลส มเีดยี โปรดักชั:น
 121,980.00 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160338 29/02/2016

58 ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ 2 รายการ 595,731.00 บาท   589,931.22 บาท สอบราคา
บรษัิท เดวาส ์เนเชอรัล
 จํากัด 589,931.27 
บาท

บรษัิท เดวาส ์เน
เชอรัล จํากัด 
589,931.27 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1051160004 10/02/2016

59 จา้งกําจัดปลวกบา้นวทิยฯ์  4 งวด 125,000.00 บาท   125,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษัิท แอ๊ดวานซไ์ทซิ:ง
 เซอรว์สิ จํากัด 
125,000.00 บาท

บรษัิท แอ๊ดวานซไ์ท
ซิ:ง เซอรว์สิ จํากัด 
125,000.00 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1052160041 3/02/2016

60 จา้งพัฒนาระบบ ERP - Odoo 6 งวด
17,000,000.00 

บาท
  17,000,000.00   
        บาท

วธิพีเิศษ
บรษัิท อโีคซอฟต ์
จํากัด 17,000,000.00
 บาท

บรษัิท อโีคซอฟต ์
จํากัด 17,000,000.00
 บาท

คณุสมบัตติรงตามที:
กําหนด

1052160042 9/02/2016

61
จา้งเหมาบรกิารรับสง่เอกสารปี 
2559

12 งวด 210,000.00 บาท   210,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
กังวาน เซอรว์สิ 
210,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
กังวาน เซอรว์สิ 
210,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1052160047 25/02/2016

62 จา้งดําเนนิงานบรหิารงานทั:วไป 7 งวด 122,500.00 บาท  122,500.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสมพศิ  ชาล ี
122,500.00 บาท

นางสาวสมพศิ  ชาล ี
122,500.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1052160048 25/02/2016

63
จา้งทําหนังสอืภาพ "กวา่จะเป็น
รถไฟลอยฟ้า"

3 งวด 299,900.00 บาท  299,896.39 บาท ตกลงราคา
บรษัิท สดุรัก สวุรรณ
ชยัรบ จํากัด 
299,896.39 บาท

บรษัิท สดุรัก สวุรรณ
ชยัรบ จํากัด 
299,896.39 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1052160049 26/02/2016

64 จา้งจัดเก็บเอกสาร 12 เดอืน 700,000.00 บาท   700,000.00 บาท วธิพีเิศษ

บรษัิท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติีK พริKนติKง จํากัด 
(มหาชน) 700,000.00
 บาท

บรษัิท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติีK พริKนติKง จํากัด
 (มหาชน) 
700,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1052160050 29/02/2016

65
จา้งทําโมเดลชิKนงานประกอบ
นทิรรศการ

3 งวด 150,000.00 บาท  150,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสตัยา วงศป์ระทมุ 
150,000.00 บาท

นายสตัยา               
วงศป์ระทมุ 
150,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1052160051 29/02/2016

66
จา้งที:ปรกึษาโครงการวจัิย
สถานภาพการบรกิา

 2 งวด 70,000.00 บาท จา้งที:ปรกึษา
นางสณุีพร  สวุรรณ
มณีพงศ ์70,000.00 
บาท

นางสณุีพร  สวุรรณ
มณีพงศ ์70,000.00 
บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด

1053160007 1/02/2016

67
จา้งที:ปรกึษาโครงการวจัิย
สถานภาพการบรหิา

2 งวด   50,000.00 บาท จา้งที:ปรกึษา
นางสาวกัลยา         
นาคลังกา  50,000.00
 บาท

นางสาวกัลยา        
นาคลังกา  50,000.00
 บาท

คณุสมบัตถิกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1053160008 3/02/2016

68
จา้งที:ปรกึษาใหคํ้าแนะนํา
ภาษาอังกฤษ

1 งวด 294,250.00 บาท  275,000.00 บาท จา้งที:ปรกึษา
โรงเรยีน
ภาษาตา่งประเทศอนิ
ลงิกัว 275,000.00 บาท

โรงเรยีน
ภาษาตา่งประเทศอนิ
ลงิกัว 275,000.00 
บาท

เสนอรายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1053160009 18/02/2016

69
จา้งออกแบบศนูยข์อ้มลู สวทช. 
อาคารกลุม่นวัตกรรม 2             
(ระยะที: 2)

2 งวด 637,500.00 บาท 637,500.00 บาท
ประกวด
ราคาจา้ง
ออกแบบ

บรษัิท ออเรคอน คอน
ซลัติKง (ประเทศไทย) 
จํากัด 588,500.00 บาท

บรษัิท ออเรคอน 
คอนซลัติKง (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
588,500.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

1056160003 16/02/2016

 

บรษัิท บางกอกแพลน
เนอร ์แอนด ์คอนซลั
แทน้ส ์จํากัด 
620,600.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ    
      ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ      
    คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

 
บรษัิท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
609,900.00 บาท
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