
แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

1
จา้งแกไ้ขเพลทหนังสอื 25 ปี 
สวทช.

1 งาน    34,989.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด  
        34,989.00 
บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด  
        34,989.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/04/2016

2
จา้งประชาสัมพันธง์าน Startup 
Thailand 2016

1 งาน
  350,000.00 
บาท

350,000.00 
บาท

 พเิศษ
บรษิัท ยูนคี มเีดยี
 จํากัด        
350,000.00 บาท

บรษิัท ยูนคี มเีดยี
 จํากัด        
350,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/04/2016

3
จา้งอบรม 
Science&Technology Job Fair 
2016

1 งาน   23,540.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ไพรม์
เอเชยี จํากัด        
 23,540.00 บาท

บรษิัท ไพรม์
เอเชยี จํากัด        
 23,540.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีOกําหนด

1.041E+09 1/04/2016

4
จา้งพูดประชาสัมพันธง์าน 
Startup Thailand

1 งาน  256,800.00 บาท
256,800.00 

บาท
 ตกลงราคา

บรษิัท มเีดยี 
สตดูโิอ จํากัด      
  256,800.00 บาท

บรษิัท มเีดยี 
สตดูโิอ จํากัด      
  256,800.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 5/04/2016

5 จัดซืQอวัสดสุํานักงาน 9 รายการ   33,694.30 บาท  ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ   
33,694.30 บาท

รา้น พัฒนากจิ   
33,694.30 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 5/04/2016

6
จา้งเหมาทดสอบการรับนํQาหนัก
บรรทกุของลฟิต์

1 งาน  114,000.00 บาท
114,000.00 

บาท
  ตกลงราคา

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์      
   (ประเทศไทย) 
จํากัด   
114,000.00 บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์      
   (ประเทศไทย) 
จํากัด   
114,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 5/04/2016

7
จา้งจัดทําและตดิตั Qงป้าน back 
drop

1 งาน
              

6,634.00 บาท
 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
     6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
     6,634.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 5/04/2016

8 จา้งอบรมหลักสตูร "การแกป้ัญหา
และตัดสนิใจเชงิวเิคราะห"์

1 งาน  192,600.00 บาท
192,600.00 

บาท
 ตกลงราคา

บรษิัท เอซไีอ 
คอนซัลแท็นซ ์
จํากัด  
192,600.00 บาท

บรษิัท เอซไีอ 
คอนซัลแท็นซ ์
จํากัด  
192,600.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 5/04/2016

9 จัดซืQอวัสดสุํานักงาน 10 รายการ   17,490.22 บาท  ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ   
17,490.22 บาท

รา้น พัฒนากจิ   
17,490.22 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 7/04/2016

10
ซืQออปุกรณจ์่ายนํQารดตน้ไมล้าน
จอดรถใหม่

10 รายการ   83,091.92 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ   
83,091.92 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ   
83,091.92 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/04/2016

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ เมษายน 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 เมษายน 2559 –  30 เมษายน 2559)
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

11 คา่จา้งถา่ยเอกสาร
11,700 

แผ่น
  5,007.60 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
    เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ   

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
    เอ เอ เอ 
เซอรว์สิ   

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 7/04/2016

12
ซืQอ Adobe Creative Cloud for
 Teams

 1 รายการ   14,391.50 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูัOน 
คอมพวิเตอร ์       
 (ไทยแลนด)์ 
จํากัด   
14,391.50 บาท

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูัOน 
คอมพวิเตอร ์       
 (ไทยแลนด)์ 
จํากัด   
14,391.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.041E+09 7/04/2016

บรษิัท คอร์
ปอเรชัOน 
เทคโนโลย ี
โซลชูัOน จํากัด 
14,980.00 บาท

13
ซืQอ Gold (III) Chloride 
Trihydrate,99.9+%

1 รายการ    6,366.50 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด           
6,366.50 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซัพพลาย
 จํากัด           
6,366.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/04/2016

14 ซืQอหลอดไฟฟ้าแอลอดีพีาร ์38 50 หลอด   57,322.50 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อนิโน       
     ซสีเต็มวัน 
จํากัด      
57,322.50 บาท

บรษิัท อนิโน       
     ซสีเต็มวัน 
จํากัด      
57,322.50 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/04/2016

15 ซืQอยาเเละเวชภัณฑ์ 10 รายการ   29,971.77 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สาย4 พี
พดีรักส ์จํากัด   
29,971.77 บาท

บรษิัท สาย4 พี
พดีรักส ์จํากัด   
29,971.77 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

16 จัดอบรมหลักสตูร "เจ็ดอุปนสิยั
ของ ผูม้ปีระสทิธผิลสงู"

1 รายการ
           
481,500.00 บาท

          
481,500.00 
บาท

พเิศษ

บรษิัท แพครมิ ลดี
เดอรช์ปิ เซ็นเตอร์
 จํากัด         
481,500.00 บาท

บรษิัท แพครมิ ลดี
เดอรช์ปิ เซ็นเตอร์
 จํากัด         
481,500.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

17 จา้งฝึกอบรมหลักสตูร บรหิารคน
ใหถ้กูจรติ พชิติใจทมีดว้ย DISC

1 งาน  224,700.00 บาท
224,700.00 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท อาร ีแอนด์
 แอสโซซเิอทส ์
จํากัด                 
   224,700.00 
บาท

บรษิัท อาร ีแอนด์
 แอสโซซเิอทส ์
จํากัด                 
   224,700.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

18 จา้งเหมบรกิารผลติงานวดิทีัศนฯ์  1 รายการ  122,000.00 บาท
                     
 122,000.00 
บาท

 ตกลงราคา
นางสาวฐติาพร    
     สะเอยีบคง  
122,000.00 บาท

นางสาวฐติาพร    
     สะเอยีบคง  
122,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

19 ซืQอ Bluetooth speaker 220 ชดุ 69,443.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
   อสิเทนิ เวนสิ 
69,443.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
   อสิเทนิ เวนสิ 
69,443.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

20
จา้งโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS 
บนจอ LCD งาน Startup 
Thailand 2016

1 งาน  299,600.00 บาท
299,600.00 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท ว ีจ ีไอ โก
ลบอล มเีดยี จํากัด
 (มหาชน)  
299,600.00 บาท

บรษิัท ว ีจ ีไอ โก
ลบอล มเีดยี จํากัด
 (มหาชน)  
299,600.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีOกําหนด

1.041E+09 ######

21
จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสตูร
ความปลอดภัยในการทํางานกับ
รังสี

 1 งวด   20,330.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตีQ เทรนนิOง 
แอนด ์คอนซัลติQง
 จํากัด          
20,330.00 บาท

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตีQ เทรนนิOง 
แอนด ์คอนซัลติQง
 จํากัด          
20,330.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีOกําหนด

1.041E+09 ######

22
จา้งพมิพ ์NSTDA Style เดอืน
เมษายน 59

1 งาน   10,432.50 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 10,432.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

23
จา้งผลติป้ายประชาสัมพันธ ์
Startup Thailand

1 งาน  173,896.40 บาท
173,896.40 
บาท

ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 173,896.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 173,896.40 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

24
จา้งฝึกอบรมหลักสตูร Strategic 
Thinking and
Strategic Planning

3 รุ่น  570,000.00 บาท
570,000.00 
บาท

 กรณพีเิศษ

ศนูยใ์หค้ําปรกึษา
และพัฒนา
ผูบ้รหิารทางธรุกจิ
 แหง่
มหาวทิยาลัยธรรม
ศาสตร ์  
570,000.00 บาท

ศนูยใ์หค้ําปรกึษา
และพัฒนา
ผูบ้รหิารทางธรุกจิ
 แหง่
มหาวทิยาลัยธรรม
ศาสตร ์  
570,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

25
โคมไฟสนาม Bollard สงู 1 
เมตร E27

10 ชดุ   23,540.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตะวันออก 
ซนิเทค จํากัด   
23,540.00 บาท

บรษิัท ตะวันออก 
ซนิเทค จํากัด   
23,540.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

26 จา้งฝึกอบรมการบรหิารความเสีOยง
องคก์ร

2 รุ่น  171,200.00 บาท
171,200.00 

บาท
 ตกลงราคา

บรษิัท ทรสิ คอร์
ปอเรชัOน จํากัด 
171,200.00 บาท

บรษิัท ทรสิ คอร์
ปอเรชัOน จํากัด 
171,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

27
จา้งถา่ยเอกสารประกอบการสง่
รายงานประจําปีของสวทช. ปี 
2556 และ 2557

1 งาน  29,348.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากัด   
29,348.00 บาท

บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากัด   
29,348.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

28
จา้งเหมาประชาสัมพันธง์าน 
Startup Thailand 2016

1 รายการ
1,000,000.00 

บาท
1,000,000.00 

บาท
 พเิศษ

บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากัด 
1,000,000.00 
บาท

บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากัด 
1,000,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

29
จา้งเก็บขนและนําของเสยี
สารเคมี

1 รายการ
                       
    250,000.00 
บาท

           
250,000.00 

บาท
ตกลงราคา

บรษิัท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชัOน จํากัด
     250,000.00 
บาท

บรษิัท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชัOน จํากัด
     250,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

30
จา้งประชาสัมพันธง์าน Startup 
Thailand 2016

1 งาน
                       
    540,350.00 
บาท

                     
  540,350.00 
บาท

 พเิศษ

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี
 จํากัด                
      540,350.00 
บาท

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี
 จํากัด                
      540,350.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

31
Flip-Q Pro for PC and Mac on 
USB dongle

1 ชดุ   13,803.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ปิOนรังษี 
กรุ๊ป จํากัด          
            
13,803.00 บาท

บรษิัท ปิOนรังษี 
กรุ๊ป จํากัด          
            
13,803.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

32 ซืQอถงุขยะ 3 รายการ   15,568.50 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากัด   
15,568.50 บาท

บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากัด   
15,568.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

33
จา้งประชาสัมพันธผ์่านสัมภาษณ์
รายการคยุโขมงขา่วเชา้

1 งาน  200,000.00 บาท
200,000.00 
บาท

กรณพีเิศษ
บรษิัท อสมท 
จํากัด (มหาชน)   
200,000.00 บาท

บรษิัท อสมท 
จํากัด (มหาชน)   
200,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

34
จา้งสนับสนุน Talk 5-7 นาท ี2 
เบรค

1 งาน
                       
    107,000.00 

บาท

                     
 107,000.00 
บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท อมรนิทร ์   
  เทเลวชิัOน จํากัด 
        107,000.00
 บาท

บรษิัท อมรนิทร ์   
  เทเลวชิัOน จํากัด 
        107,000.00
 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

35 จา้งทําป้ายประชาสัมพันธ์ 3 รายการ   26,215.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 26,215.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 26,215.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

36
จา้งประชาสัมพันธผ์่านสถานวีทิยุ
 ส.ทร.1 ทุ่งมหาเมฆ FM 106 MHz. 
 สถานวีทิยุครอบครัวขา่ว

1 งาน  214,000.00 บาท
214,000.00 
บาท

ตกลงราคา
บรษิัท วชิ 106 
จํากัด  
214,000.00 บาท

บรษิัท วชิ 106 
จํากัด  
214,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

37
จา้งโฆษณาประชาสัมพันธผ์่าน 
สถานโีทรทัศน ์smart SME

1 งาน  214,000.00 บาท
186,915.89 

บาท
ตกลงราคา

บรษิัท พเีพลิมเีดยี
 กรุ๊ป จํากัด 
200,000.00 บาท

บรษิัท พเีพลิมเีดยี
 กรุ๊ป จํากัด 
200,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีOกําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

38 จา้งดําเนนิรายการงานแถลงขา่ว
การจัดงาน Startup Thailand 2016

1 งาน    40,500.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวชลพรรษา
 นารูลา      
40,500.00 บาท

นางสาวชลพรรษา
 นารูลา      
40,500.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

39
จา้งประชาสัมพันธง์าน Startup 
Thailand 2016

1 งาน
  296,390.00 
บาท

296,390.00 
บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท อะแฮพเพน
เนอร ์จํากัด  
296,390.00 บาท

บรษิัท อะแฮพเพน
เนอร ์จํากัด  
296,390.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

40 จา้งถา่ยเอกสารพมิพเ์ขยีว 1 งาน    7,541.36 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท 
บางกอกบลพูริQนต ์
เซอรว์สิ จํากัด     
            
7,541.36 บาท

บรษิัท 
บางกอกบลพูริQนต ์
เซอรว์สิ จํากัด     
            
7,541.36 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

41
จา้งประชาสัมพันธง์าน Startup 
Thailand2016 รายการเสอืตดิปีก

1 งาน   64,200.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด   
64,200.00 บาท

บรษิัท เดอะ วัน 
เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด   
64,200.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีOกําหนด

1.041E+09 ######

42 ซืQอโชค๊ประตู 1 งาน   12,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตั Qง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด   
 12,000.00 บาท

บรษิัท ตั Qง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด   
 12,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

43 จา้งซอ่มเครอืงวัดพลังงานไฟฟ้า 1 งาน   63,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
อรุณรุ่ง            
ไฮเทคโนโลย ี   
63,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
อรุณรุ่ง            
ไฮเทคโนโลย ี   
63,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

44
จา้งลงประชาสัมพันธง์าน 
Startup Thailand

1 งาน  267,500.00 บาท
267,500.00 
บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท โพสต ์    
 พับลชิชงิ จํากัด  
267,500.00 บาท

บรษิัท โพสต ์    
 พับลชิชงิ จํากัด  
267,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

45 ซืQอแฟ้มตราชา้ง 120F 120 อัน    6,741.00 บาท  ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ    
6,741.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ    
6,741.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

46 จา้งเหมาซักรดีชดุเครืOองนอน 1 งาน   80,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ซันคลนี เซอรว์สิ 
  80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ซันคลนี เซอรว์สิ 
  80,000.00 บาท

  1.041E+09 ######

47
จา้งพมิพห์นังสอืชา่งรถไฟ        
   พมิพค์รัQงทีO 3

1,000 เลม่  260,010.00 บาท
 260,010.00 

บาท
ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา       
 กราฟฟิคส ์จํากัด
 260,010.00 บาท

บรษิัท ซกิมา       
 กราฟฟิคส ์จํากัด
 260,010.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
288,900.00 บาท
บรษิัท เอส.ว.ี      
 พริQนติQง จํากัด  
265,360.00 บาท

48 จา้งจัดอบรมหลักสตูร Influencer 1 งาน  385,200.00 บาท
385,200.00 

บาท
 พเิศษ

บรษิัท แพครมิ 
คอนซัลแทนซีO 
จํากัด 385,200.00
 บาท

บรษิัท แพครมิ 
คอนซัลแทนซีO 
จํากัด 385,200.00
 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

49 จา้งเหมาซอ่มลฟิตข์นสง่อาหาร 1 งาน   22,470.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มติซบูชิ ิ
อลเลเวเตอร ์       
 (ประเทศไทย) 
จํากัด  22,470.00
 บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ
อลเลเวเตอร ์       
 (ประเทศไทย) 
จํากัด  22,470.00
 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

50
จัดซืQอโซแ่สตนเลสและสะเก็น   
   แสตนเลส

1 งาน   99,296.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ    
99,296.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ    
99,296.00 บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

51 คา่เชา่ iPadAir+SIMM 1 งาน   6,848.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด  
 6,848.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด  
 6,848.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีดตรง
กับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

52
จา้งผลติและเผยแพร่สกู๊ปขา่ว
โครงการ Startup Thailand 
2016

1 งาน
  480,000.00 
บาท

480,000.00 
บาท

พเิศษ

บรษิัท เดอ ออร์
กาไนซ ์จํากัด      
    480,000.00 
บาท

บรษิัท เดอ ออร์
กาไนซ ์จํากัด      
    480,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

53
จา้งพมิพเ์อกสารผลงานเดน่
ทรัพยากรชมุชนชนบท

3 รายการ   11,074.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 11,074.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 11,074.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

54 จา้งพมิพใ์บปลวิ/สติ{กเกอร์ 3 รายการ   21,678.20 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 21,678.20 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 21,678.20 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

55
จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขลฟิต์

12 เดอืน
  135,000.00 
บาท

135,000.00 
บาท

ตกลงราคา

บรษิัท สยาม 
ฮติาช ิเอลลเิว
เตอร ์จํากัด 
135,000.00 บาท

บรษิัท สยาม 
ฮติาช ิเอลลเิว
เตอร ์จํากัด 
135,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 9/03/2016
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

56
จา้งเหมาบรกิารรถยนตโ์ดยสาร
ปรับอากาศ

12 เดอืน
5,720,220.00 
บาท

5,720,220.00 
บาท

 e-Auction

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
      วชิติา ทราน
สปอรต์ 
5,671,750.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
      วชิติา ทราน
สปอรต์ 
5,671,750.00 
บาท

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.052E+09 ######

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ชาํนาญไพร ทรา
เวล 
5,698,220.00 

57
จา้งเหมาบรกิารรถยนตโ์ดยสาร
ปรับอากาศ

12 เดอืน
4,815,000.00 
บาท

  4,815,000.00 
           บาท

e-Auction

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ชาํนาญไพร ทรา
เวล 
4,786,000.00 

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ชาํนาญไพร ทรา
เวล 
4,786,000.00 

คณุสมบัติ
ถกูตอ้งตรงตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.052E+09 ######

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
     วชิติา ทราน
สปอรต์ 
4,804,000.00 

58
จา้งรักษาความปลอดภัยลาน
จอดรถกลางแจง้ใหม่

4 เดอืน
                       
   288,000.00 
บาท

         
288,000.00 
บาท

ตกลงราคา

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย มา
รนี แอซเซ็ท โปร
เท็คชัOน จํากัด  
288,000.00  บาท

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย มา
รนี แอซเซ็ท โปร
เท็คชัOน จํากัด  
288,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 4/04/2016

59
จา้งเหมาบรกิารบรหิารงานระบบ
อาคาร พืQนทีOภายในอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

12 เดอืน

                       
     
11,130,000.00  
       บาท

                     
      
11,130,000.00 
     บาท

e-Auction

บรษิัท พรอ้ม เทค
โน เซอรว์สิ จํากัด
 11,029,989.00 
บาท

บรษิัท พรอ้ม เทค
โน เซอรว์สิ จํากัด
 11,029,989.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.052E+09 5/04/2016

บรษิัท มาจนิอล 
จํากัด 
11,050,000.00 
บาท

60
จา้งเหมาบรกิารบรหิารงานระบบ
อาคาร พืQนทีOภายนอกอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

12 เดอืน
         
3,498,000.00 
บาท

         
3,498,000.00  
บาท

e-Auction

บรษิัท พรอ้ม เทค
โน เซอรว์สิ จํากัด
 3,453,888.00 
บาท

บรษิัท พรอ้ม เทค
โน เซอรว์สิ จํากัด
 3,453,888.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํOาสดุ

1.052E+09 5/04/2016

บรษิัท มาจนิอล 
จํากัด 
3,486,000.00 
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แบบ สขร.1

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

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
      คดัเลอืกและ

ราคา
เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

61
จา้งเหมาบํารุงรักษาหอ้งเครืOอง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย

12 เดอืน  149,800.00 บาท
         
149,800.00 
บาท

ตกลงราคา

บรษิัท ไซท ์       
    เพรพพาเรชัOน 
แมเนจเมนท ์
จํากัด     
149,800.00 บาท

บรษิัท ไซท ์       
    เพรพพาเรชัOน 
แมเนจเมนท ์
จํากัด     
149,800.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

62
จา้งบํารุงรักษาระบบแจง้เหตุ
เพลงิไหม ้

12 เดอืน  156,947.60 บาท
156,947.60 
บาท

ตกลงราคา

บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากัด    
     156,947.60 
บาท

บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากัด    
     156,947.60 
บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

63 จา้งบํารุงรักษาระบบทอ่นํQาตา่งๆ 12 เดอืน
1,150,000.00 
บาท

                     
   1,150,000.00
 บาท

 สอบราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 
1,073,424.00 

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 
1,073,424.00 

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

64
จา้งทีOปรกึษาโครงการระบบสืOอ
สาระออนไลน์

6 เดอืน
           
180,000.00 บาท

           
180,000.00 
บาท

จา้งทีOปรกึษา
นายยนื ภูว่รวรรณ 
      180,000.00 
บาท

นายยนื ภูว่รวรรณ 
      180,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.053E+09 1/04/2016

65
เชา่เครืOองฉายภาพ (LCD 
Projector)

3 เดอืน   72,225.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์    
ซสิเต็มส ์จํากัด   
72,225.00 บาท

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์    
ซสิเต็มส ์จํากัด   
72,225.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.057E+09 ######

66 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 4 รายการ  757,500.00 บาท
757,500.00 
บาท

สอบราคา
บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากัด 756,956.52
 บาท

บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากัด 756,956.52
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.057E+09 ######
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