
แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

1
จา้งตรวจวัดคณุภาพ
อากาศ

   1 งาน   48,900.00 บาท  กรณพีเิศษ

สํานักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ*งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
 48,900.00 บาท

สํานักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ*งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
 48,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

2
จา้งทําป้ายงาน
นทิรรศการอตุสาหกรรม
ระบบราง

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      6,634.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 02/03/2016

3
จัดทํา Artwork หนังสอื 
Thailand Tech Show

1 งาน    22,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว กนษิฐา      
  กลายสขุ           
22,000.00 บาท

นางสาว กนษิฐา      
      กลายสขุ          
 22,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

4
จา้งดแูลควบคมุ
ประสานงานกจิกรรมคา่ย
กา้วแรกสูเ่สน้ทางนักวทิย์

1 งาน    81,320.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท วอีาร ์เรครเีอ
เตอร ์จํากัด 
81,320.00 บาท

บรษิัท วอีาร ์          
     เรครเีอเตอร ์
จํากัด          
81,320.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

5 ซืMอเครื*องดื*มโยธี   1 งวด    13,406.03 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด    
          สภุัยพร       
    13,406.03 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
        สภุัยพร          
 13,406.03 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

6
จา้งเหมาเคลื*อนยา้ย 
ซอ่มแซมป้อม รปภ.

  4 ป้อม
    189,903.60 

บาท
  189,903.60 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไทย เดคคอน
 จํากัด          
189,903.60 บาท

บรษิัท ไทย เดคคอน
 จํากัด          
189,903.60 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

7
จา้งพมิพห์นังสอืความ
ทา้ทายอตุสาหกรรม

  1 งวด 85,600.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด    
     วาย.ซเีอช.มเีดยี 
          85,600.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
    วาย.ซเีอช.มเีดยี  
         85,600.00 
บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

8
จา้งออกแบบและจัดทํา
หนังสอืวทิยาศาสตร์

   1 งวด    25,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว รัตนกติติP    
   เอี*ยมสทิธิP          
 25,000.00 บาท

นางสาว รัตนกติติP     
   เอี*ยมสทิธิP           
25,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

9
ดําเนนิการสรา้งสรรคส์ื*อ
สาระความรูส้ําหรับเด็ก
ปฐมวัย

   1 งวด    280,000.00 บาท  280,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว สมฤทัย     
      เกาทัม          
280,000.00 บาท

นางสาว สมฤทัย      
     เกาทัม          
280,000.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 04/03/2016

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มนีาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 มนีาคม 2559 –  31 มนีาคม 2559)
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

10 จัดซืMอแผ่นกรองอากาศ    1 งวด   83,460.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เอ ท ีเอ็นจิ
เนยีริ*ง ซสิเต็มส ์
จํากัด          
83,460.00 บาท

บรษิัท เอ ท ีเอ็นจิ
เนยีริ*ง ซสิเต็มส ์
จํากัด          
83,460.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

11
ซืMอโคมอเิล็กทรอนกิส์
พรอ้มหลอดนอีอน

  1 งวด    25,680.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากัด           
25,680.00 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากัด           
25,680.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

12
เชา่จอ LED ขนาด 40 นิMว
 พรอ้มอปุกรณ์

  4 ชดุ    10,700.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
      10,700.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
      10,700.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 03/03/2016

13
เชา่กลอ้ง Stereo 
Microscope 30 ชดุ

1 งาน 16,050.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ออลทลูส ์
เอ็นจเินยีริ*ง จํากัด  
16,050.00 บาท

บรษิัท ออลทลูส ์
เอ็นจเินยีริ*ง จํากัด  
16,050.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 04/03/2016

14
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

  1 งวด    96,300.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั*ล 
เทคโนโลย ีจํากัด    
       96,300.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั*ล 
เทคโนโลย ีจํากัด    
       96,300.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 04/03/2016

15
จัดทําภาพเคลื*อนไหว
ประกอบการประชมุ

1  งาน    700,000.00 บาท  700,000.00 บาท     พเิศษ
บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 
      700,000.00 
บาท

บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 
         700,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ*าสดุ

1.041E+09 04/03/2016

บรษิัท แฮปปิโอ ้
จํากัด  996,170.00
 บาท
บรษิัท แวพ 
ซอฟตแ์วร ์จํากัด     
    908,430.00  บาท

16
จา้งอกแบบแผ่นพับและ
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1  งาน     9,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว กนษิฐา      
      กลายสขุ         
   9,000.00 บาท

นางสาว กนษิฐา      
     กลายสขุ           
 9,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 04/03/2016

17 ซืMอวัสดสุํานักงาน  1 งวด    20,884.26 บาท  ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ        
   20,884.26 บาท

รา้น พัฒนากจิ         
  20,884.26 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ

1.041E+09 07/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

18
จา้งพมิพห์นังสอื
เพาะเลีMยงเนืMอเยื*อ

  1 งวด    113,420.00 บาท 113,420.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริMนติMง เซอรว์สิ 
จํากัด       
113,420.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริMนติMง เซอรว์สิ 
จํากัด       
113,420.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 08/03/2016

19
ซืMอเครื*องปั_ มนํMา จํานวน 1
 เครื*อง

1  งวด    35,203.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ฮ.พัฒนา
รุ่งเรอืง จํากัด         
  35,203.00 บาท

บรษิัท ฮ.พัฒนา
รุ่งเรอืง จํากัด          
 35,203.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 08/03/2016

20
จา้งทําถงุ bio เจาะหหูิMว
รูปถั*ว จํานวน 26,000 ใบ

1 งาน    201,360.00 บาท
   201,360.00 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท ทานตะวัน
อตุสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)  
201,202.80  บาท

บรษิัท ทานตะวัน
อตุสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)  
201,202.80  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 08/03/2016

21 คา่เชา่ตูค้อนเทนเนอร์   1 งวด    21,840.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท กติต ิคอน
เทนเนอร ์จํากัด  
17,560.00 บาท

บรษิัท กติต ิคอนเทน
เนอร ์จํากัด  
17,560.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 08/03/2016

22
จา้งทําโบวช์วัร ์NAC 
2016

1 งวด    17,548.00 บาท   ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
17,548.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
17,548.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ*าสดุ

1.041E+09 08/03/2016

บรษิัท แอดวานซ ์
พริMนติMง เซอรว์สิ 
จํากัด 26,750.00 
บาท

23 ซืMอเครื*อง GPSMap 64s   1 เครื*อง     24,500.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท จไีอเอส 
จํากัด     24,500.00
 บาท

บรษิัท จไีอเอส 
จํากัด       
24,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 08/03/2016

24
จา้งจัดงานประชมุ
วชิาการและแสดง
นทิรรศการ

  1 
รายการ

   299,690.00 บาท   299,690.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท บสิเินส อี
เวน้ท ์เซอรว์สิเซส   
          (ไทยแลนด)์
 จํากัด          
299,690.00 บาท

บรษิัท บสิเินส อี
เวน้ท ์เซอรว์สิเซส    
             (ไทย
แลนด)์ จํากัด         
 299,690.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016

25
จา้งฝึกอบรม FMP-7 
Habit(Sharing session)

1 งวด
    128,400.00 
บาท

  128,400.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท แพครมิ ลดี
เดอรช์ปิ เซ็นเตอร ์
จํากัด          
128,400.00 บาท

บรษิัท แพครมิ ลดี
เดอรช์ปิ เซ็นเตอร ์
จํากัด          
128,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

26
จา้งพมิพร์ายงานประจํา 
สวทช.ปี 2556 และปี 
2557 พรอ้มแผ่น CD

1  งวด    297,800.00 บาท  297,800.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอสพ ีเพลท 
จํากัด  297,776.72 
 บาท

บรษิัท เอสพ ีเพลท 
จํากัด  297,776.72 
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016

27
จา้งทําเครื*องฝึกหัดขับ
รถไฟ

1  งวด    200,000.00 บาท   200,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไบทราส วจิัย
เทคโนโลย ี
อตุสาหกรรม จํากัด  
        200,000.00 
บาท

บรษิัท ไบทราส วจิัย
เทคโนโลย ี
อตุสาหกรรม จํากัด   
       200,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016

28 ซืMอหมกึแฟกซ ์Brother  1 งวด      7,029.90 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากัด            
7,029.90 บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด            
7,029.90 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016

29
จา้งเก็บเกี*ยวผลผลติมัน
สําปะหลัง

 1 งวด    20,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาง สวุลักษณ ์อะมะ
วัลย ์         
20,000.00 บาท

นาง สวุลักษณ ์อะมะ
วัลย ์         
20,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 09/03/2016

30
ซืMอชดุเครื*องเสยีงแบบ
กระเป๋าหิMว

1 รายการ      8,346.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั*น จํากัด         
   8,346.00 บาท

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั*น จํากัด         
   8,346.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 10/03/2016

31
จา้งออกแบบและพมิพ์
หนังสอื Xvolution

 1 งวด    149,265.00 บาท  149,265.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด          
149,265.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด          
149,265.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/03/2016

32 ซืMอโซเดยีมไฮดรอกไซน์   1 งวด    19,046.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด     
      19,046.00 บาท

บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด     
      19,046.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 10/03/2016

33
จา้งพมิพห์นังสอืระบบ
ควบคมุสัญญาณรถไฟ

  1 งวด    280,340.00 บาท   280,340.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด            
      280,340.00 
บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด             
     280,340.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016

34
จา้งจัดทําอารต์เวริค์       
      X-Stand

1  งวด     5,350.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา         
 กราฟฟิคส ์จํากัด    
         5,350.00 
บาท

บรษิัท ซกิมา          
 กราฟฟิคส ์จํากัด    
         5,350.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/03/2016

35
จา้งจัดทําอารต์เวริค์
หนังสอื Annual report 
biotec 2015

1  งวด    28,248.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด            
        28,248.00 
บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด             
      28,248.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/03/2016

Page 4 of 17



แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

36
จา้งลงวื*อโฆษณาวทิยุ
สว่นภมูภิาค

1 งวด    300,000.00 บาท   300,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท พรอํานวย
ผลด ีจํากัด         
300,000.00 บาท

บรษิัท พรอํานวย
ผลด ีจํากัด         
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016

37
จา้งเหมาผลติสื*อวดีทิัศน์
 ดา้นฟิสกิส์  1 รายการ   110,000.00 บาท  110,000.00 บาท  ตกลงราคา

นาย ธนาคม เดชาธน
เมธากลู          
110,000.00 บาท

นาย ธนาคม เดชาธน
เมธากลู          
110,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/03/2016

38
จา้งจัดทําโบรช์วัร ์สวทช.
 จํานวน 5,000 ชดุ

1  งวด   10,700.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท จริังรัชต ์
จํากัด 10,165.00 
บาท

บรษิัท จริังรัชต ์
จํากัด 10,165.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ*าสดุ

1.041E+09 14/03/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,700.00 บาท

39
ซืMออปุกรณร์ับสัญญาณ
ถา่ยทอดผ่านอนิเตอรเ์น็ต

1  งวด    17,077.20 บาท  ตกลงราคา
รา้น ไอพลัส โซลชูั*น
          17,077.20 
บาท

รา้น ไอพลัส โซลชูั*น
          17,077.20 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/03/2016

40
จา้งพมิพโ์บรชวัรน์ักวจิัย
แกนนํา

1 งวด    21,507.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ฐานการพมิพ์
 จํากัด           
21,507.00 บาท

บรษิัท ฐานการพมิพ์
 จํากัด           
21,507.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

1.041E+09 16/03/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
22,470.00 บาท

บรษิัท ซกิมา         
 กราฟฟิคส ์จํากัด 
24,075.00 บาท

41
จา้งจัดทําโปสเตอรท์นุ
นักวจิัย

  1 งวด    9,095.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
     9,095.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
     9,095.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016

42
จา้งทําซองหนา้ตา่ง       
    (ฝาแหลม)

   1 งวด    12,840.00 บาท  ตกลงราคา
รา้น สวุรรณการพมิพ์
 (1999)          
12,840.00 บาท

รา้น สวุรรณการพมิพ์
 (1999)          
12,840.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

43
ซืMอหนังสอืในหอ้งสมดุ
กลาง

   1 งวด    11,696.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด
           11,696.00
 บาท

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด
           11,696.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016

44
จา้งพมิพแ์ผ่นพับ Nstda 
scholaship programs

  1 งวด    61,632.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด    
       แคนนา กราฟ
ฟิค          
61,632.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
     แคนนา กราฟฟิค
          61,632.00 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/03/2016

45
จา้งตรวจวัด
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน

1 งวด   15,000.00 บาท  กรณพีเิศษ

 คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศา
สตร ์         
15,000.00 บาท

 คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศา
สตร ์         
15,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

46
เชา่สังหารมิทรัพยเ์ครื*อง
 PC และ Printer

1  งวด    95,444.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
     95,444.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
         95,444.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

47
ซืMอโคมไฟและอปุกรณ์
ไฟฟ้า

1  งวด    87,617.46 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากัด              
87,617.46 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดักส ์
จํากัด                 
87,617.46 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

48
ซืMอรางสไลดส์ําหรับถา่ย
ทําภาพเคลื*อนไหว

1  งวด     9,186.87 บาท  ตกลงราคา
 รา้นไทยดวีชีอ็ป     
      9,186.87 บาท

 รา้นไทยดวีชีอ็ป      
     9,186.87 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

49
จา้งกําจัดเศษวัสดเุหลอื
ใชจ้ากงานวจิัย

1  งวด    30,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากัด        
   30,000.00 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากัด        
   30,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

50
จัดทําสติ_กเกอร ์The 
Xvolution 23 ชิMน

  1 งวด     24,610.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา 
ปริMนทต์ิMง จํากัด       
    24,610.00 บาท

บรษิัท ส.ธนา ปริMนท์
ติMง จํากัด           
24,610.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/03/2016

51
พมิพ ์Nstda Stype เมย.
 59

  1 งวด    13,642.50 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      13,642.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
        13,642.50 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 17/03/2016

52
จา้งออกแบบ  
E-magazine สาระวทิย ์
ฉบับที* 36

   1 งวด      6,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย คมสัน  วมิล
รัตน ์       6,000.00
 บาท

นาย คมสัน  วมิลรัตน์
            6,000.00 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 17/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

53
จา้งทําป้ายแสดงผัง
อาคาร

   1 งวด    36,915.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
     36,915.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
        36,915.00 

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

54
จา้งซอ่มแซมเปลี*ยน
อะไหลฯ่

   1 งวด    250,000.00 บาท 248,839.20 บาท  กรณพีเิศษ
 การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค  
248,839.20 บาท

 การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค  248,839.20
 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

55
จา้งจัดทําการสรา้งสรรค์
ภาพ Clipart จํานวน 
2500 ภาพ

1 งวด   250,000.00 บาท  250,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย ธรีพงษ์ 
ทองขาว         
250,000.00 บาท

นาย ธรีพงษ์ 
ทองขาว         
250,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

56
คา่โปรแกรมแบบ
ตัวอักษร(ฟอนต)์ PSL 
SmartLetter

1  งวด    281,624.00 บาท  281,624.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท พเีอสแอล    
  สมารท์เล็ตเตอร ์
แอนด ์กราฟิก ดไีซน์
 จํากัด          
281,624.00 บาท

บรษิัท พเีอสแอล    
 สมารท์เล็ตเตอร ์
แอนด ์กราฟิก ดไีซน์
 จํากัด          
281,624.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

57
จา้งซอ่มแซมพัดลมของ
หอผึ*งนํMาหลอ่เย็น

 1 งวด    75,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เหลยีงชิ
อตุสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จํากัด
  72,760.00 บาท

บรษิัท เหลยีงชิ
อตุสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จํากัด
  72,760.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

58
จา้งออกแบบโปรเตอร ์
ศว. จํานวน 19 แผ่น

1 งวด    26,650.00 บาท  ตกลงราคา
นาย องอาจ ผวิมั*น
กจิ          
26,650.00 บาท

นาย องอาจ ผวิมั*นกจิ
          26,650.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

59
จา้งผลติสื*อ
ประชาสัมพันธเ์พื*อ
รณรงคก์ารใชร้ถ

1  งวด    21,400.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด
        21,400.00 
บาท

บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด 
          21,400.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/03/2016

60
จา้งทําป้ายตดิหนา้อก
งาน NAC2016  7,300 
ชิMน

1 งวด     62,488.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      62,488.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
       62,488.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/03/2016

61
จัดซืMอนํMามันเชืMอเพลงิ
(ดเีซล)

 1 งวด    18,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากัด 
17,500.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากัด 
17,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

62
ซืMอกรอบรูป ชา้งเงนิ 
ชา้งทอง และรัชการท ี5

300 ชดุ   204,000.00 บาท   204,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาง คณาพร รัตโน
ดม     204,000.00 
บาท

นาง คณาพร รัต
โนดม       
204,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/03/2016

63
จา้งลา้งทําความสะอาด
ทอ่โสโครกเมนหลัก

 1 งวด    46,010.00 บาท  ตกลงราคา
 หา้งหุน้สว่นจํากัด   
       งเูหล็ก          
46,010.00 บาท

 หา้งหุน้สว่นจํากัด    
      งเูหล็ก          
46,010.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/03/2016

64
จา้งซักรดีชดุเครื*องนอน
บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

  1 งวด    80,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด    
   ซันคลนี เซอรว์สิ 
68,494.98  บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
   ซันคลนี เซอรว์สิ 
68,494.98  บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/03/2016

65
จา้งทํา 3D Model 
Printing ตัวคน        
จํานวน 10 ตัว

1 งวด    59,711.50 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท อนิ-จัน 
หุน่จําลอง จํากัด  
59,117.50  บาท

บรษิัท อนิ-จัน 
หุน่จําลอง จํากัด  
59,117.50  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016

66 ซืMอทุน่ลอยนํMา 1 งวด    6,848.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซโีฟลท 
เทคโนโลย ีจํากัด    
        6,848.00 บาท

บรษิัท ซโีฟลท 
เทคโนโลย ีจํากัด    
        6,848.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016

67 จัดซืMอเกา้อีMบหุนังเทยีม  1 งวด    10,448.55 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์
 จํากัด           
10,448.55 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์
 จํากัด           
10,448.55 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016

68
คอมเพรสเซอร ์ยี*หอ้ LG 
รุ่น QP425PAA

 1 รายการ    5,617.50 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แสงชยัอคีวพิเมน้ท์
(1984)      
5,617.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แสงชยัอคีวพิเมน้ท์
(1984)       
5,617.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016

69
จา้งอบรมหลักสตูร
คณะกรรมการความ
ปลอดภัย59

 1 งวด   28,622.50 บาท  ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน
             (ประเทศ
ไทย) 28,141.00 

สมาคมสง่เสรมิความ
ปลอดภัยและอนามัย
ในการทํางาน          
    (ประเทศไทย) 
28,141.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

70
จา้งลงโฆษณา
ประชาสัมพันธง์าน NAC 
2016

1 รายการ   214,000.00 บาท   214,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เนชั*น 
มัลตมิเีดยี กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)      
               

บรษิัท เนชั*น 
มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด
 (มหาชน)     
214,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

71
จา้งถา่ยทอดเสยีงพธิี
เปิดงานประชมุวชิาการ 
สวทช. ประจําปี 2559

1  งวด    36,380.00 บาท   กรณพีเิศษ

 กรมประชาสัมพันธ ์
(เงนิรายไดก้รม
ประชาสัมพันธ)์       
    36,380.00 บาท

 กรมประชาสัมพันธ ์
(เงนิรายไดก้รม
ประชาสัมพันธ)์       
    36,380.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/03/2016

72
จา้งพัฒนาชดุโมเดลการ
พัฒนาพืMนที*รอบสถานี
ขนสง่ระบบราง

1 งวด    187,000.00 บาท   187,000.00 บาท   กรณพีเิศษ

 สถาบันวจิัยและให ้
คําปรกึษาแหง่
มหาวทิยาลัยธรรมศา
สตร ์187,000.00  
บาท

 สถาบันวจิัยและให ้
คําปรกึษาแหง่
มหาวทิยาลัยธรรมศา
สตร ์187,000.00  
บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

73 จัดซืMอแฟลชไดรฟ์การด์  1 งวด  144,450.00 บาท  144,450.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซัมอัพ พรี
เมี*ยม จํากัด           
 144,450.00 บาท

บรษิัท ซัมอัพ พรี
เมี*ยม จํากัด           
 144,450.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

74
จา้งพมิพส์จูบิัตรงาน 
NAC 2016

  1 งวด    16,585.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
16,585.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
16,585.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

75
ซืMอโต๊ะทํางานๅ+เกา้อีM 
สําหรับรกงผอ.ฝ่ายข

1 งวด
     22,732.15 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์
 จํากัด             
22,732.15 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร์
 จํากัด             
22,732.15 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

76
จา้งจัดงาน S&T Job 
Fair 2016

  1 งวด
    299,600.00 
บาท

  299,600.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ออล อเีวน้ท ์
เอเจนซี* จํากัด        
  299,600.00 บาท

บรษิัท ออล อเีวน้ท ์
เอเจนซี* จํากัด         
 299,600.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

77
จา้งทําโลร่างวัลครสิตัล 
พรอ้มเลเซอร์

1 งวด   22,256.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด    
    ร่วมสขุเพลตติMง   
       22,256.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
   ร่วมสขุเพลตติMง    
      22,256.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

78
ซืMอนาฬกิาอัจฉรยิะ 
Smart Watch แจกในงาน

1  งวด   19,902.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์คอน
ซัลติMง จํากัด   
19,902.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์คอน
ซัลติMง จํากัด   
19,902.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

79
จัดดอกไมพ้ธิเีปิดงาน 
NAC 2016

  1 งวด
    200,000.00 
บาท

  200,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย บญุยนื คันยุไร  
        200,000.00 
บาท

นาย บญุยนื คันยุไร  
        200,000.00 
บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

80
ซืMอ Vector ในการตัดตอ่
ยนี

  1 งวด
       5,350.00 
บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด
        5,350.00 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด
        5,350.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

81
จา้งพมิพส์จูบิัตรงาน 
NAC 2016

  1 งวด    57,245.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด            
       57,245.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด             
      57,245.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/03/2016

82
จา้งพมิพผ์ลงานเดน่กลุม่
มันสําปะหลัง

  1 งวด     12,840.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      12,840.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
       12,840.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

83 จา้งทํา Roll-up    1 งวด     6,420.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ส.ธนา 
ปริMนทต์ิMง จํากัด       
              6,420.00
 บาท

บรษิัท ส.ธนา ปริMนท์
ติMง จํากัด               
      6,420.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

84
ซืMอปิเปตแทง่และหลอด
ใสส่ารละลายสําหรับ

1  งวด    10,914.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติMง จํากัด          
 10,914.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติMง จํากัด           
10,914.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

85
ซืMออปุกรณว์ทิยาศาสตร ์
จํานวน 6 รายการ

1 งวด     63,665.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ท
รด อคิวปิเมน้ท ์
จํากัด              
63,665.00บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ท
รด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด
              
63,665.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

86
จา้งนําเขา้ทรัพยากร
การศกึษาแบบเปิด

1  งวด    270,000.00 บาท   270,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย บดนิทร ์ กศุล
เสรมิสขุ         
270,000.00 บาท

นาย บดนิทร ์ กศุล
เสรมิสขุ         
270,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

87
สารเคมใีชเ้ตรยีม Buffer
 และอาหาร

 1 งวด    11,235.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท แปซฟิิค ไซ
เอ็นซ ์จํากัด          
11,235.00 บาท

บรษิัท แปซฟิิค ไซ
เอ็นซ ์จํากัด          
11,235.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

88
จา้งตดิตัMงแผงโซลา่
พรอ้มโครงสรา้ง

 1 งวด
    165,850.00 
บาท

   165,850.00 
บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท เข็มเหล็ก 
จํากัด    
165,850.00 บาท

บรษิัท เข็มเหล็ก 
จํากัด     
165,850.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

89
ซืMอถงุมอืสําหรับการ
ตรวจโรค

 1 งวด    14,980.00 บาท  ตกลงราคา
 จวิณัฐ เคมคิอล      
    14,980.00 บาท

 จวิณัฐ เคมคิอล      
    14,980.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

90 จา้งทําป้ายงานแถลงขา่ว 1 งวด    6,634.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
        6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
             6,634.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

91 ซืMอกระดาษเชค็มอื 1 งวด    5,778.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จํากัด         
  5,778.00 บาท

บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จํากัด         
  5,778.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/03/2016

92
ซืMอสารเคม ีTaKaRa Ex 
DNA Polymerase,250U

 1 งวด
     21,507.00 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท ไอ ท ีเอส    
(ไทยแลนด)์ จํากัด  
        21,507.00 
บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส     
(ไทยแลนด)์ จํากัด   
     21,507.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

93
ซืMอสารเคม ีจํานวน 4 
รายการ

1  งวด     12,840.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วอรด์ เมดกิ            
          12,840.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วอรด์ เมดกิ            
          12,840.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

94
จา้งทํา Roll up ขนาด 
80x200 ซม./4 ชดุ

1 งวด
     12,840.00 
บาท

 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด    
      ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์         
12,840.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
     ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์         
12,840.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

95 จา้งทํา Roll-up  1 งวด       5,350.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      5,350.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
        5,350.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

96
จา้งพมิพห์นังสอืนามานุ
กรม

  1 งวด    60,990.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์   
     พริMนติMง เซอรว์สิ
 จํากัด     
60,990.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์    
    พริMนติMง เซอรว์สิ 
จํากัด     60,990.00
 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

97
คา่ใชจ้่ายถา่ยทอดสด TV
 งาน NAC 2016

 1 งวด    438,165.00 บาท   438,165.00 บาท  กรณพีเิศษ

สถานวีทิยุโทรทัศน์
แหง่ประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ ์
สํานักนายกรัฐมนตร ี
        438,165.00 
บาท

สถานวีทิยุโทรทัศน์
แหง่ประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ ์
สํานักนายกรัฐมนตร ี 
       438,165.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

98
จัดทําโครงสรา้งและ
ตกแตง่นทิรรศการ

1 งวด
 1,100,000.00 
บาท

1,100,000.00 
บาท

     พเิศษ

บรษิัท ปิโก(ไทย
แลนด)์ จํากัด 
(มหาชน)       
1,100,000.00 บาท

บรษิัท ปิโก(ไทย
แลนด)์ จํากัด 
(มหาชน)       
1,100,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/03/2016

99 จา้งทําโต๊ะวางชิMนงาน  1 งวด     91,485.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท แอพดา กรุ๊ป 
จํากัด 91,485.00 
บาท

บรษิัท แอพดา กรุ๊ป 
จํากัด 91,485.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

100
เชา่สังหารมิทรัพย ์เชา่
โต๊ะเเทน่วางชิMนงาน 
NAC2016 จํานวน 20 ตัว

1 งวด    8,560.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท แอพดา กรุ๊ป 
จํากัด           
8,560.00 บาท

บรษิัท แอพดา กรุ๊ป 
จํากัด           
8,560.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม

1.041E+09 28/03/2016

101

จา้งตัดตอ่วดีโีอสําหรับ
งานเสวนา "บา้นวทิยธิ
คณุ สูเ้สน้ทาง
วทิยาศาสตรร์ุ่นเยาว"์

1 งวด
     12,000.00 
บาท

 ตกลงราคา
นาย วจิารณ ์จนีวงค ์
    12,000.00 บาท

นาย วจิารณ ์จนีวงค ์ 
           12,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

102
เชา่คอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ ์ 4 รายการ

1  งวด
    344,540.00 
บาท

   344,540.00 
บาท

     พเิศษ
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
     344,540.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด      
       344,540.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

103
จา้งทําโครงสรา้งและ
ตกแตง่นทิรรศการ 
FUTURE

1 งวด   298,200.00 บาท   298,200.00 บาท  ตกลงราคา
รา้น เค เอ็คซทิ 
เอ็กซซ์บิชิั*น           
 298,200.00 บาท

รา้น เค เอ็คซทิ        
    เอ็กซซ์บิชิั*น        
    298,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

104
จา้งเหมาปรับปรุงฐานการ
เรยีนรู ้

 1 งวด    198,000.00 บาท   198,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย ทรงสทิธิP         
  หาญมนตร ี        
198,000.00 บาท

นาย ทรงสทิธิP         
     หาญมนตร ี       
 198,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

105
จา้งทําสตกิเกอรแ์ละ
ป้ายตา่ง ๆ งาน NAC 
2016

 1 งวด   130,903.80 บาท   130,903.80 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      130,903.80 

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
      130,903.80 

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/03/2016

106
จา้งผลติโปสเตอร ์
MOOC (NAC2016)

1 งวด       5,649.60 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ส.ธนา 
ปริMนทต์ิMง จํากัด       
                    
5,649.60 บาท

บรษิัท ส.ธนา ปริMนท์
ติMง จํากัด               
            5,649.60 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

107
จัดซืMอนํMาตาลสําหรับ
หอ้งประชมุอาคารโยธี

1 งวด     7,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด สุ
ภัยพร 6,955.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด สุ
ภัยพร 6,955.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

108
จา้งออกแบบ Poster 
และ Roll up งาน
NAC2016

1 งวด    25,200.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว กมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล          
25,200.00 บาท

นางสาว กมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล          
25,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

109
จา้งงานนทิรรศการบธู 
สวทช.

 1 งวด     9,095.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร ์   
    9,095.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร ์    
   9,095.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

110
จา้งผลติโปสเตอร์
งานวจิัยดา้น SD

1 งวด    8,025.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
     8,025.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
     8,025.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

111
เชา่โปรเจ็คเตอรส์ําหรับ
งาน NAC 2016

 1 งวด    20,865.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โปรเจคเตอร์
(ไทยแลนด)์ จํากัด  
        20,865.00 

บรษิัท โปรเจคเตอร์
(ไทยแลนด)์ จํากัด   
        20,865.00 

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

112
จา้งออกแบบโปสเตอร์
งาน NAC2016

1 งวด     38,940.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว กนษิฐา      
      กลายสขุ        
38,940.00 บาท

นางสาว กนษิฐา      
       กลายสขุ        
38,940.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

113
จา้งพมิพห์นังสอืเสนอ 
ครม.

 1 งวด   134,820.00 บาท  134,820.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
   134,820.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
   134,820.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

114
จา้งจัดทําหนังสอื 25 ปี 
สวทช. จํานวน 3,000 เลม่

1 งวด    181,365.00 บาท   181,365.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
174,142.50 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากัด 
174,142.50  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/03/2016

115 จา้งผลติ Facia  120 ชิMน 1  งวด
                         
       78,110.00
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท ส.ธนา 
ปริMนทต์ิMง จํากัด       
                  
78,110.00บาท

บรษิัท ส.ธนา ปริMนท์
ติMง จํากัด               
           78,110.00
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/03/2016

116
ซืMอตัวกรองสารละลาย 
กระดาษกรองสารละลายฯ

 1 งวด 13,567.60 บาาท  ตกลงราคา
บรษิัท แบงเทรดดิMง 
1992 จํากัด 
13,567.60 บาท

บรษิัท แบงเทรดดิMง 
1992 จํากัด 
13,567.60 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 30/03/2016

117
จา้งจัดกจิกรรมหอ้งเรยีน
วทิยาศาสตร์

 1 งวด   74,900.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ไซเอนซฟ์อร์
คดิส ์จํากัด        
74,900.00 บาท

บรษิัท ไซเอนซฟ์อร์
คดิส ์จํากัด        
74,900.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1.041E+09 30/03/2016

118 จา้งวางทอ่เมนสปรงิเกอร์ 1 งวด    58,432.70 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด    
      ทรงพล แซน
เซอรว์สิ          
58,432.70 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
     ทรงพล แซน
เซอรว์สิ       
58,432.70 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 31/03/2016

119
จา้งฝึกอบรม HR 
Sharing ครัMงที* 2

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

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน ์       
64,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 31/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

120

จา้งเหมาดแูลบํารุงรักษา
ระบบเครื*องสบูนํMา
ดับเพลงิและชดุเครื*อง
กําเนดิไฟฟ้าสํารอง

 4 งวด   150,000.00 บาท   150,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากัด       
       150,000.00 
บาท

บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากัด       
       150,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 17/02/2016

121
จา้งบํารุงรักษาศนูยข์อ้มลู
 สวทช.

  4 งวด   965,889.00 บาท   965,889.00 บาท      พเิศษ
บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
 516,750.62  บาท

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
 516,750.62  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 01/03/2016

122 จา้งจัดพมิพน์ามบัตร 1  งวด    200,000.00 บาท  200,000.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด    
       ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์    
198,455.19 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด     
     ว ีเอส เอท 
อนิเตอร ์    
198,455.19 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.043E+09 31/03/2016

123
จา้งเหมาอบรมหลักสตูร
 MMRP-FMP

1  งวด 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท      พเิศษ

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์
คอนซัลแทนต ์จํากัด
 360,000.00 บาท

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์
คอนซัลแทนต ์จํากัด
 360,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 11/03/2016

124
จา้งอบรม มอก.18001 
จํานวน 3 รุ่น

 3 งวด    54,570.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สเปคอนิฟินติีM
 จํากัด          
54,570.00 บาท

บรษิัท สเปคอนิฟินติีM
 จํากัด          
54,570.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 15/03/2016

125
จา้งบํารุงรักษาความ
ปลอดภัย หอ้งเครื*องแม่
ขา่ย

 4 งวด  142,310.00 บาท  142,310.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ชายน ์อนิทิ
เกรชั*น ซสิเต็ม จํากัด
       142,310.00 
บาท

บรษิัท ชายน ์อนิทิ
เกรชั*น ซสิเต็ม จํากัด
       142,310.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 18/03/2016

126
จา้งดําเนนิกจิกรรม
โครงการ STEM+C

12 งวด   216,000.00 บาท   216,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว สวุมิล        
  ทองผุย    
216,000.00 บาท

นางสาว สวุมิล ทอง
ผุย     216,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 21/03/2016

127
จา้งเหมาอบรม MMRP 
FMP FC ประจําปี 2559

3 งวด 1,348,200.00 บาท
1,348,200.00 
บาท

     พเิศษ

บรษิัท แมนเนเจอ    
     เรยีลเอ็กเซล
เลน้ซ ์จํากัด         
1,348,200.00 บาท

บรษิัท แมนเนเจอ
เรยีลเอ็กเซลเลน้ซ ์
จํากัด     
1,348,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 25/03/2016

128
จา้งออกแบบศนูยข์อ้มลู 
สวทช. อาคารกลุม่
นวัตกรรม 2 (ระยะที* 2)

2 งวด 637,500.00 บาท 637,500.00 บาท
ประกวด
ราคา

บรษิัท ออเรคอน     
     คอนซัลติMง 
(ประเทศไทย) จํากัด
  637,500.00 บาท

บรษิัท ออเรคอน      
    คอนซัลติMง 
(ประเทศไทย) จํากัด
  637,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.043E+09 30/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทศไทย) 
จํากัด 609,900.00 
บาท
บรษิัท บางกอกแพ
ลนเนอร ์แอนด ์
คอนซัลแทน้ส ์จํากัด
  620,600.00 บาท

129

จา้งเหมาดแูลบํารุงรักษา
ระบบเครื*องสบูนํMา
ดับเพลงิและชดุเครื*อง
กําเนดิไฟฟ้าสํารอง

 4 งวด  150,000.00 บาท  150,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากัด       
       150,000.00 
บาท

บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากัด       
       150,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 17/02/2016

130
จา้งดําเนนิงานโครงการ
สง่เสรมิการเรยีนรูฯ้

3 งวด     54,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว วรัญญา ตัน
ด ี      54,000.00 
บาท

นางสาว วรัญญา ตัน
ด ี       54,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 29/02/2016

131
จา้งบํารุงรักษาศนูยข์อ้มลู
 สวทช. ณ อาคารกลุม่
นวัตกรรม 2

 4 งวด    965,889.00 บาท   965,889.00 บาท     วธิพีเิศษ

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทศไทย) 
จํากัด    
965,889.00 บาท

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทศไทย) 
จํากัด     
965,889.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 01/03/2016

132
จา้งจัดทําภาพประกอบ
และจัดทํารายการชิMนสว่น

  1 งวด    70,000.00 บาท  ตกลงราคา
นาย ยศวัฒน ์ 
เศรษฐกลุสทิธ ิ       
  70,000.00 บาท

นาย ยศวัฒน ์ 
เศรษฐกลุสทิธ ิ       
  70,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 01/03/2016

133 จา้งจัดพมิพน์ามบัตร 7 งวด    200,000.00 บาท   200,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร ์
200,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร ์
200,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.052E+09 03/03/2016

134
จา้งเหมาอบรมหลักสตูร
 MMRP-FMP

6 งวด 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท     วธิพีเิศษ

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์
คอนซัลแทนต ์จํากัด
 360,000.00 บาท

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์
คอนซัลแทนต ์จํากัด
 360,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 11/03/2016

135
จา้งเหมาอบรม MMRP 
FMP FC ประจําปี 2559

3 งวด
 1,348,200.00 
บาท

1,348,200.00 
บาท

    วธิพีเิศษ

บรษิัท แมนเนเจอ
เรยีลเอ็กเซลเลน้ซ ์
จํากัด         
1,348,200.00 บาท

บรษิัท แมนเนเจอ
เรยีลเอ็กเซลเลน้ซ ์
จํากัด     
1,348,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 11/03/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

136
จา้งอบรม มอก.18001 
จํานวน 3 รุ่น

3 งวด     54,570.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สเปคอนิฟินติีM
 จํากัด          
54,570.00 บาท

บรษิัท สเปคอนิฟินติีM
 จํากัด          
54,570.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 15/03/2016

137
จา้งบํารุงรักษาความ
ปลอดภัย หอ้งเครื*องแม่
ขา่ย

 4 งวด   142,310.00 บาท   142,310.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ชายน ์อนิทิ
เกรชั*น ซสิเต็ม จํากัด
       142,310.00 
บาท

บรษิัท ชายน ์อนิทิ
เกรชั*น ซสิเต็ม จํากัด
       142,310.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 18/03/2016

138
จา้งดําเนนิกจิกรรม
โครงการ STEM+C

12 งวด    216,000.00 บาท   216,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาว สวุมิล        
        ทองผุย   
216,000.00 บาท

นางสาว สวุมิล ทอง
ผุย     216,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 21/03/2016

139
จา้งที*ปรกึษา
โครงการวจิัยแมพ่มิพฉ์ดี
พลาสตกิ

 9 เดอืน
 1,710,000.00 
บาท

1,710,000.00 
บาท

จา้งที*ปรกึษา
Mr. JEN-AN 
CHANG   
1,710,000.00 บาท

Mr. JEN-AN CHANG
   1,710,000.00 
บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที*กําหนด

1.053E+09 26/02/2016

140
จา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง
อาคารเอนกประสงค์

19 งวด     9,475,000 บาท    9,475,000 บาท ควบคมุงาน

บรษิัท เซา้ทอ์ี_สท์
เอเซยีเทคโนโลยี* 
จํากัด 9,474,850.00
 บาท

บรษิัท เซา้ทอ์ี_สท์
เอเซยีเทคโนโลยี* 
จํากัด 9,474,850.00
 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรง
ตามกําหนด

1.056E+09 25/03/2016

บรษิัท วศิวกรและ
สถาปนกิ ควิบคิ 
จํากัด 9,000,000.00
 บาท
บรษิัท ดไีซน+์ดี
เวลลอป จํากัด 
9,459,870.00 บาท

141

จา้งกอ่สรา้งอาคาร
เอนกประสงค ์              
   (อาคารนทิรรศนว์ทิยา
คาร)

19 งวด
 540,000,000.00
 บาท

 494,052,381.92
 บาท

กอ่สรา้ง

บรษิัท อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จํากัด  
435,000,000.00 

บรษิัท 27 วศิวกรรม 
จํากัด  
398,575,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ

1.055E+09 25/03/2016

บรษิัท ฟิวเจอร ์คอน
สตรัคชั*น จํากัด 
453,800,000.00 
บาท
บรษิัท สทิธชิยัเอนจิ
เนยีริ*ง จํากัด 
493,000,000.00 
บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
  จํานวน      งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

  ผูเ้สนอราคา และ     
     ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ        
  คดัเลอืกและราคา

เหตผุลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

บรษิัท พระราม 2 
การโยธา จํากัด 
493,152,381.92 
บาท
บรษิัท 27 วศิวกรรม
 จํากัด  
398,575,000.00 
บาท
บรษิัท ไทยมารูก ิ
จํากัด 
436,439,000.00 
บาท
บรษิัท เสรกีารโยธา
 จํากัด 
448,970,000.00 
บาท
บรษิัท แปซฟิิค รมิ 
รชิ กรุ๊ป จํากัด  
464,000,000.00 
บาท
บรษิัท ไอยเรศ 
จํากัด 
465,000,000.00 
บรษิัท กจิการร่วมคา้
งามวงศว์าน จํากัด 
470,000,000.00 
บาท
บรษิัท เอส.อนิเตอร์
แอนดแ์อสโซซเิอทส์
 จํากัด  
489,000,000.00 
บาท
บรษิัท ประยูรชยั 
(1984) จํากัด  
493,152,381.92 
บาท
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