
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

1
จา้งพมิพแ์ผน่พับชดุกังหันนํ�า
ขนาดเล็ก

500 แผน่ 8,560.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,560.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,560.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 2/05/2016

2
จา้งเหมาในการจัดอบรม 
"ขา้ราชการไทยไรท้จุรติ"

1 งาน 32,100.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พัฒนาเพื<อ
ชวีติและสังคม 
จํากัด 32,100.00 
บาท

บรษิัท พัฒนาเพื<อ
ชวีติและสังคม 
จํากัด 32,100.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 2/05/2016

3 ซอ่มเครื<องสแกนเนอร์ 1 งาน 5,564.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์คอน
ซัลติ�ง จํากัด 
5,564.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์คอน
ซัลติ�ง จํากัด 
5,564.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 2/05/2016

4
จา้งปรับปรงุพื�นที<ปฏบิัตงิาน
ฝ่าย STKS และฝ่าย ISIS

1 งาน 100,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด 
90,308.00 บาท

บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด 
90,308.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3/05/2016

5
จา้งทําสายคลอ้งบัตร
ประจําตัวพนักงาน สวทช.

5,000 ชดุ 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สตารร์ี<   
คอรด์ จํากัด 
150,000.00 บาท

บรษิัท สตารร์ี<    
คอรด์ จํากัด 
150,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 4/05/2016

6
ซื�อวัสดุอปุกรณ์สําหรับการ
เพาะเลี�ยงเนื�อ

9 รายการ 12,441.96 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แซค ซายน ์
12,441.96 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แซค ซายน ์
12,441.96 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 4/05/2016

7
จา้งทําโปสเตอรง์านเปิดมลูนธิิ
บรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยใน
พระบรมราชานุเคราะห์

12 ชิ�น 5,778.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
5,778.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
5,778.00 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 4/05/2016

8
จัดซื�อโถสขุภัณฑแ์ละ
อะไหล่ฟลัชวาลว์

8 รายการ 23,379.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นด ีวัสดุ
กอ่สรา้ง จํากัด 
23,379.50 บาท

บรษิัท เอ็นด ีวัสดุ
กอ่สรา้ง จํากัด 
23,379.50 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 4/05/2016

9
จา้งอบรมหลักสตูรพดูอังกฤษ
คล่องง่าย ๆ

1 งาน 80,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แลงโก กรุป๊
 จํากัด 80,000.00
 บาท

บรษิัท แลงโก กรุป๊
 จํากัด 80,000.00
 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

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

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

10
จา้งจัดทําใบประกาศนยีบัตร
และปก

3,000 ใบ 86,670.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด 
86,670.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด 
86,670.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

11 พลาสตกิคลุมโรงเรอืนปลูกผัก 6 มว้น 37,706.80 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วสิและบตุร
 จํากัด 37,706.80
 บาท

บรษิัท วสิและบตุร 
จํากัด 37,706.80 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

12 จา้งซอ่มตูจ้า่ยกระแสไฟฟ้า 1 งาน 270,000.00 บาท 269,640.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด  
 วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม      
269,640.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด   
 วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม       
269,640.00 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

13
ซื�อเครื<อง Epson Dot Matrix 
Receipt

1 เครื<อง 11,128.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บเีอสซ ี
อนิเตอรเ์นชั<นแนล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
9,630.00 บาท

บรษิัท บเีอสซ ี
อนิเตอรเ์นชั<นแนล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
9,630.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

14
ซื�อนํ�าดื<ม อาคารสํานักงาน
กลาง และอาคารโยธี

1 รายการ 66,400.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็ม.วอ
เตอร ์จํากัด         
66,400.00 บาท

บรษิัท เอ็ม.วอเตอร์
 จํากัด             
66,400.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

15 แฟ้มตราชา้ง 120F สัน3" 240 แฟ้ม 13,482.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
13,482.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
13,482.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

16
จา้งพมิพห์นังสอื NSTDA 
Style เดอืน พ.ค 2559

150 เล่ม 10,432.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,432.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

17
ซื�อเคมภีัณฑป์รับสภาพ         
 สระวา่ยนํ�า

3 รายการ 28,248.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท วนิ วนิ       
 เอ็นจเินยีริ<ง ซัพ
พลาย จํากัด 
28,248.00 บาท

บรษิัท วนิ วนิ       
เอ็นจเินยีริ<ง ซัพ
พลาย จํากัด 
28,248.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

18 จา้งผลติของที<ระลกึ สวทช.  7 รายการ 299,400.00 บาท 299,400.00 บาท ตกลงราคา
นายธฤต             
  อภบิญุเอื�ออรณุ 
298,400.00 บาท

นายธฤต             
   อภบิญุเอื�ออรณุ 
298,400.00 บาท

คุณสมบัตติรง
ตามที<กําหนด

1.041E+09 ######

19
ซื�อเครื<องปรับอากาศ carrier 
12,260 BTU

1 เครื<อง 20,865.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชัยดํารง 
อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด
 20,865.00 บาท

บรษิัท ชัยดํารง 
อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด
 20,865.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

20
จา้งสอบเทยีบเครื<องดูดจา่ย
สารละลาย

6 รายการ 30,495.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอพเพน    
   ดอรฟ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
30,495.00 บาท

บรษิัท เอพ
เพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 30,495.00 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

21
เกา้อี�บหุนังเทยีม                 
     สดีํา+ไฮโดรรคิ

1 ตัว 3,482.85 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 
          3,482.85
 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 
3,482.85 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

22 จัดซื�อกระดาษส ีA4 80 แกรม 100 รมี 17,655.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
17,655.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
17,655.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

23 จา้งพมิพแ์บบฟอรม์ทางการเงนิ 2 รายการ 30,334.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดัสตรี� 
จํากัด 30,334.50 
บาท

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดัสตรี� 
จํากัด 30,334.50 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

24 จา้งทําป้ายรณรงค์ 3 รายการ 13,027.25 บาท ตกลงราคา
รา้นไอด ีไอเดยี 
13,027.25 บาท

รา้นไอด ีไอเดยี 
13,027.25 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

25
จา้งซอ่มท่อสง่นํ�าหอลด
อณุหภมูเิตาเผา

1 งาน 37,310.90 บาท ตกลงราคา
รา้นสังเวยีนดกีจิ
เจรญิ 37,310.90 
บาท

รา้นสังเวยีนดกีจิ
เจรญิ 37,310.90 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

26 ซื�อปัm มสบูนํ�าเสยีแบบจุม่ 2 เครื<อง 67,410.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 
67,410.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 67,410.00
 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

27 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

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

28
จา้งพมิพผ์ลงานเด่นมัน
สําปะหลัง

2,000 ใบ 8,560.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,560.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,560.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

29
จา้งซักรดีชดุครื<องนอน เดอืน 
มยิ.59

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด   
 ซันคลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

30
จา้งจัดอบรม MMRP Sharing 
From CEO

1 งาน 139,100.00 บาท 139,100.00 บาท ตกลงราคา

สมาคมการจัดการ
ธุรกจิแหง่ประเทศ
ไทย 139,100.00
 บาท

สมาคมการจัดการ
ธุรกจิแหง่ประเทศ
ไทย 139,100.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

31 คอมเพรสเซอร์ 2 รายการ 28,230.88 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แสงชัย
อคีวพิเมน้ท ์
(1984) จํากัด 
28,230.88 บาท

บรษิัท แสงชัย
อคีวพิเมน้ท ์(1984)
 จํากัด 28,230.88
 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

32
จา้งอบรมหลักสตูรผูน้ําตาม
สถานการณ์

1 งาน 802,500.00 บาท 802,500.00 บาท พเิศษ
บรษิัท สลงิชอท 
กรุป๊ จํากัด    
802,500.00 บาท

บรษิัท สลงิชอท 
กรุป๊ จํากัด           
      802,500.00 

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

33
Full Frame 3x3 (ขนาด 
359x230ซม.)

1 ชดุ 9,630.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
9,630.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
9,630.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

34
จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์Young 
Makers Contest

3,000 ใบ 11,235.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค 
11,235.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค 
11,235.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

35
จา้งเหมาอบรมหลักสตูร จป.
บรหิาร

1 งาน 28,622.50 บาท ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัย
และอนามัยในการ
ทํางาน           
(ประเทศไทย) 
28,622.50 บาท

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการ
ทํางาน            
(ประเทศไทย) 
28,622.50 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

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

 หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,634.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

37
จา้งพมิพห์นังสอื Digital 
Thailand

1 งวด 459,030.00 บาท 459,030.00 บาท พเิศษ
บรษิัท พัฒนศลิป์  
  พริ�นทแ์พค จํากัด
 459,030.00 บาท

บรษิัท พัฒนศลิป์   
  พริ�นทแ์พค จํากัด
 459,030.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคา   ตํ<าสดุ

1.041E+09 ######

รา้นววิัฒนก์ารพมิพ์
 535,000.00 บาท

บรษิัท คัลเลอร ์
ฮารโ์มนี< จํากัด 
552,655.00 บาท

38 จา้งพมิพโ์บรชัวร ์MOOC
   10,000 
        แผน่

80,250.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค 
80,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค 
80,250.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

39 ซื�อหลอดไฟใหแ้สงสวา่ง 5 รายการ 47,615.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ิ�ง จํากัด   
     47,615.00 
บาท

บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ิ�ง จํากัด   
          47,615.00
 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

40
จา้งจัดทําหนังสอืรายงาน
ประจําปี สวทช. 2558

1,000 เล่ม 189,390.00 บาท 189,390.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา     
กราฟฟิคส ์จํากัด 
189,390.00 บาท

บรษิัท ซกิมา     
กราฟฟิคส ์จํากัด 
189,390.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,634.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

42
ออกแบบ infographic          
 ภาพกราฟฟิก

1 งาน 60,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เครส
โซเวชั<น จํากัด 
60,000.00 บาท

บรษิัท เครส
โซเวชั<น จํากัด 
60,000.00 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

43 จัดกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 1 งาน 10,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากัด 10,000.00 
บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากัด 10,000.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

44
จา้งจัดพมิพแ์ผน่พับและ
โปสเตอร์

4 รายการ 13,696.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,268.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,268.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

45 แฟ้มตราชา้ง 120F  สัน 3" 240 แฟ้ม 13,482.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
13,482.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
13,482.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

46
ออกแบบเอกสารมลูค่า
การตลาดสื<อสารของประเทศ

1 งาน 20,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสณุิษา ชรูุง้
 20,000.00 บาท

นางสาวสณุิษา ชรูุง้
 20,000.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

47
ค่าอบรมหลักสตูร จป.หัวหนา้
งาน

1 งาน 28,622.50 บาท ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัย
และอนามัยในการ
ทํางาน           
(ประเทศไทย) 
28,622.50 บาท

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการ
ทํางาน             
(ประเทศไทย) 
28,622.50 บาท

คุณสมบัตติรง
ตามที<กําหนด

1.041E+09 ######

48
จา้งจัดกจิกรรม STEM 
Robotics ครั �งที< 2

1 งาน 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดูเคชันนั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
150,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดูเคชันนั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
150,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

49 จา้งอบรมภาษาอังกฤษ 1 งาน 160,000.00 บาท 160,000.00 บาท กรณีพเิศษ
สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร 
160,000.00 บาท

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร 
160,000.00 บาท

คุณสมบัตถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

50
จัดทําคําศัพทจ์ากพระราช
กฤษฎกีา

2,000 คํา 100,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวเนตรนภา 
กศุลเสรมิสขุ 
100,000.00 บาท

นางสาวเนตรนภา 
กศุลเสรมิสขุ 
100,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

51 ซื�อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ 27,111.66 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
27,111.66 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
27,111.66 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

52 จา้งทําป้ายไวนลิและโปสเตอร์ 3 รายการ 8,752.60 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,752.60 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
8,752.60 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

53
จา้งทําป้ายประชาสัมพันธง์าน 
Start up

1 21,186.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช. 
21,186.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช. 
21,186.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

54 จัดซื�อกล่องเอกสารทรงสงู 1 งวด 8,560.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยบรติชิ  
  ซเีคยีวรติี� พริ�นติ�ง
 8,560.00 บาท

บรษิัท ไทยบรติชิ   
  ซเีคยีวรติี� พริ�นติ�ง
 8,560.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

55
จา้งออกแบบและผลติป้าย 
Tag โดยใชก้ระดาษฟา

1 งาน 29,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ฟางไทย แฟค 
29,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ฟางไทย แฟค 
29,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 ######

56

จา้งบํารงุรักษาเครื<องสง่ลม
เย็นและเครื<องแวรพ์ารค์ 
อาคารบา้นวทิยฯ์ อาคาร
สํานักงานกลาง

4 งวด 845,514.00 บาท 845,514.00 บาท ต่อสัญญา
บรษิัท ทดีับบลวิ   
 ฟาซลิติี� จํากัด    
845,514.00 บาท

บรษิัท ทดีับบลวิ    
 ฟาซลิติี� จํากัด 
845,514.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

57
จา้งบรกิารบํารงุรักษาระบบ
สํารองไฟฟ้า

4 งวด 149,800.00 บาท 149,800.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เดอะ 
คอมมนูเิคชั<น 
จํากัด        
149,800.00 บาท

บรษิัท เดอะ คอมมู
นเิคชั<น จํากัด 
149,800.00 บาท

คุณสมบัตติรง
ตามที<กําหนด

1.052E+09 ######

58
จา้งเจา้หนา้ที<ตัดต่อวดิโีอ
รายการพลังวทิย ์ปี 59 ครั �งที< 2

38 ตอน 95,000.00 บาท ตกลงราคา
นายวัชรยทุธ ดวง
ศร ี95,000.00 บาท

นาย วัชรยทุธ ดวง
ศร ี95,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

59
จา้งประเมนิเพื<อเตรยีมความ
พรอ้มของสถานที

2 งวด 157,000.00 บาท 157,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวจติตาพร 
วัฒนเสร ี
157,000.00 บาท

นางสาวจติตาพร 
วัฒนเสร ี
157,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกับขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

60
จัดอบรมโครงการเพิ<มพนูขดี
ความสามารถ

1 งาน 450,000.00 บาท 450,000.00 บาท สอบราคา
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน ์
433,350.00 บาท

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน ์
433,350.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

61
จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข

3 งวด 65,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิเทล      
  ลเิจนท ์ซสิเท็ม  
   แมนเน็จเมน้ท ์
จํากัด 64,200.00 
บาท

บรษิัท อนิเทล      
  ลเิจนท ์ซสิเท็ม   
  แมนเน็จเมน้ท ์
จํากัด 64,200.00 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 ######

62

จา้งเหมาดําเนนิกจิกรรม
โครงการการสรา้ง
ผูป้ระกอบการสเีขยีวดว้ย 
STEM+C

8 งวด 144,000.00 บาท 144,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวขวัญธดิา   
   ดงหลง 
144,000.00  บาท

นางสาวขวัญธดิา   
  ดงหลง 
144.000.00 บาท

คุณสมบัตติรง
ตามที<กําหนด

1.052E+09 ######
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จาํนวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา และ 

ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ     
     คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤษภาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤษภาคม 2559 –  31 พฤษภาคม 2559)

63
ที<ปรกึษาคลัสเตอรส์ขุภาพ
และการแพทย ์และ

2 งวด 275,000.00 บาท 275,000.00 บาท จา้งที<ปรกึษา 
มหาวทิยาลัย 
มหดิล 
275,000.00 บาท

 มหาวทิยาลัย 
มหดิล 275,000.00
 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.053E+09 ######

64

จา้งที<ปรกึษาโปรแกรม
ประสทิธภิาพทรัพยากร
ทรัพยากรและพลังงานและ
โปรแกรมรว่มสนับสนุนทุนวจิัย

2 งวด 840,000.00 บาท 840,000.00 บาท จา้งที<ปรกึษา 

 มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี
840,000.00 บาท

 มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี
840,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1.053E+09 ######
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