
แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

1
จา้งพมิพเ์อกสารสแีละ
อปุกรณ์ประชาสัมพันธ์

1 งาน   33,758.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 33,758.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
 33,758.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160598 01.06.2016

2
จา้งพมิพห์นังสอืนโยบาย  
สง่เสรมิการเปิดตลาด
ภาครัฐ

   1 งวด  29,425.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 29,425.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 29,425.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160599 01.06.2016

3 ซื9อนํ9ายาแอร์    1 งวด    13,781.60 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอส พ ีคลู 
(ไทยแลนด)์ 
จํากัด 13,781.60
 บาท

บรษิัท เอส พ ีคลู 
(ไทยแลนด)์ 
จํากัด 13,781.60
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160600 01.06.2016

4 จา้งจัดอบรมครูชวีะดเีอ็นเอ    1 งวด     30,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 30,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 30,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160602 02.06.2016

5
จา้งพมิพช์ดุสื?อการเรยีนรูด้ ี
เอ็นเอโมเลกลุชวีติ

   1 งวด    67,945.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา   
กราฟฟิคส ์จํากัด 
67,945.00 บาท

บรษิัท ซกิมา   
กราฟฟิคส ์จํากัด 
67,945.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160603 02.06.2016

6
ซื9อปั@ มนํ9า EBARA และ
ซอ่มปั@มนํ9า CWP02

   1 งวด    49,862.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรปิเปิล พ ี
เซอรว์สิเซส 
49,862.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรปิเปิล พ ี
เซอรว์สิเซส 
49,862.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160604 03.06.2016

7
จา้งพมิพห์นังสอืการ
ประชมุนักวจิัยแกนนํา

   1 งวด    18,190.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
18,190.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
18,190.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160605 02.06.2016

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มถิุนายน 59
สาํนกังานกลาง สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัท ี# 1 มถิุนายน 2559 –  30 มถิุนายน 2559)
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

8
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

   1 งวด    32,100.00  บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 32,100.00  บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 32,100.00  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160607 03.06.2016

9
จา้งออกแบบ Smart Farm
 และแผ่นพับระบบ

   1 งวด   11,500.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ 
11,500.00 บาท

นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ 
11,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160608 06.06.2016

10
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

   1 งวด   30,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 30,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
 30,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160609 06.06.2016

11
ซอ่มแซมระเบยีงบา้นและ
หลังคาทางเดนิ

   1 งวด   298,000.00 บาท 307,625.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ประพันธ ์          
   อลมูเินียมกรุ๊ฟ 
 297,995.00  

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ประพันธ ์          
   อลมูเินียมกรุ๊ฟ 
 297,995.00  

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160610 06.06.2016

12 พมิพโ์ปสเตอร์    1 งวด    7,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิ?ง
 จํากัด 7,000.00 
บาท

บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิ?ง
 จํากัด 7,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160611 06.06.2016

13
ซื9ออปุกรณ์ระบบกลอ้ง
วงจรปิดสําหรับลานจอดรถ

   1 งวด    109,033.00 บาท 109,033.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ซ.ีเอ็ม.
เอส.คอนโทรล 
ซสิเท็ม จํากัด 
109,033.00 บาท

บรษิัท ซ.ีเอ็ม.
เอส.คอนโทรล 
ซสิเท็ม จํากัด 
109,033.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160613 06.06.2016

14
จา้งอบรมหลักสตูรความ
ปลอดภัยในการทํางาน

   1 งวด    20,330.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี9 เทรนนิ?ง 
20,330.00 บาท

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี9 เทรนนิ?ง 
20,330.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160614 06.06.2016

15
จา้งเหมาปรับปรุงทางลาด
เขา้สูอ่าคารBIOTEC

   1 งวด 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทย      
เดคคอน จํากัด 
150,000.00 บาท

บรษิัท ไทย         
 เดคคอน จํากัด 
150,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160615 07.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

16
จา้งพมิพเ์อกสารเผยแพร่
ผลการศกึษามลูคา่ตลาด 
จํานวน 250 เลม่

   1 งวด    17,120.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 17,120.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 17,120.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160616 07.06.2016

17
คา่จัดกจิกรรม "คา่ยกา้ว
แรกสูเ่สน้ทางนักวทิย์

   1 งวด    74,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วอีาร ์     
เรครเีอเตอร ์จํากัด
 74,900.00 บาท

บรษิัท วอีาร ์      
เรครเีอเตอร ์จํากัด
 74,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160617 08.06.2016

18
จา้งอบรมความรูคู้ค่วาม
สนุก ตอนสนุกคดิกับ
วทิยาการ     หุน่ยนต์

   1 งวด    51,395.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
    51,395.00 

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั?ล 
เทคโนโลย ีจํากัด 
    51,395.00 

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160618 08.06.2016

19
จา้งออกแบบหนังสอื       
Mo Singto Forest Dynam

   1 งวด    35,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว กาญจนา
 นรากร    
35,000.00 บาท

นางสาว กาญจนา
 นรากร    
35,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160619 08.06.2016

20
จัดทําเว็บไซตอ์นุรักษ์สาย
พันธุก์ลว้ย

   1 งวด   100,000.00 บาท ตกลงราคา
นายนพดล         
 ชุม่อนิทร ์  
100,000.00 บาท

นายนพดล         
ชุม่อนิทร ์  
100,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160621 10.06.2016

21
จา้งจัดพมิพห์นังสอื
เพาะเลี9ยงเนื9อเยื?อ

   1 งวด    24,610.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา      
กราฟฟิคส ์จํากัด 
24,610.00 บาท

บรษิัท ซกิมา     
กราฟฟิคส ์จํากัด 
24,610.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ?าสดุ

1041160622 10.06.2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
40,660.00 บาท
บรษิัท แอดวานซ์
 พริ9นต ิ9ง เซอรวสิ 
จํากัด 39,590.00
 บาท
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 27,820.00 บาท

22
จา้งพมิพจ์ดหมายขา่ว
โครงการ TAIST-Tokyo 
Tech

   1 งวด    53,500.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 49,995.75 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 49,995.75 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160623 10.06.2016

23 ซื9อนํ9ามันดเีซล    1 งวด   20,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม
 (เชยีงราก) จํากัด
 20,100.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม
 (เชยีงราก) จํากัด
 20,100.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160624 10.06.2016

24
ซื9อเครื?องบันทกึเสยีงและ
อปุกรณ์

   1 งวด    8,239.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง 
8,239.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง 
8,239.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160625 10.06.2016

25
จา้งเหมาตดิตั 9งชดุมอเตอร์
ไฟฟ้าเสาธงชาติ

   1 งวด    150,000.00 บาท  136,392.90  บาท ตกลงราคา
บรษิัท ฉื?อ จิ9น ฮั 9ว
 จํากัด 
136,392.90  บาท

บรษิัท ฉื?อ จิ9น ฮั 9ว
 จํากัด 
136,392.90  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160626 14.06.2016

26
จา้งออกแบบสื?อการสอน 
DND ของคน

   1 งวด    12,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวณัฏฐา     
  จลุเสฏฐพานชิ   
 12,000.00 บาท

นางสาวณัฏฐา     
  จลุเสฏฐพานชิ   
 12,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160627 14.06.2016

27 จา้งผลติร่ม    1 งวด   300,000.00 บาท  300,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิเตอร ์
พาวเวอร ์เทรดดิ9ง
 จํากัด 
299,995.90 บาท

บรษิัท อนิเตอร ์
พาวเวอร ์เทรดดิ9ง
 จํากัด 
299,995.90 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160628 22.06.2016

28
ซื9อโซเดยีมไฮกรอกไซน์  
มยิ.59

   1 งวด    19,046.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กานตร์วี
เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด 19,046.00
 บาท

บรษิัท กานตร์วี
เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด 19,046.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160629 15.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

29
จา้งพมิพห์นังสอื Nstda 
Stype มยิ.59

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
10,432.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160630 15.06.2016

30
จา้งทําป้ายงานสิ?งประดษิฐ์
สมองกลฝังตัว

   1 งวด     6,890.80 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,890.80 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
6,890.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160631 15.06.2016

31
จัดซื9อกรรไกรสแตนเลส
และเข็มฉีดยา

   1 งวด    8,089.20 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็น อาร ์บี
 กรุ๊ป จํากัด 
8,089.20  บาท

บรษิัท เอ็น อาร ์บี
 กรุ๊ป จํากัด 
8,089.20  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160633 15.06.2016

32
จา้งปรับปรุงลฟิตเ์พื?อ
อํานวยความสะดวก

   1 งวด  3,520,000.00 บาท 3,517,625.00 บาท    พเิศษ

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
3,517,625.00 
บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) 
จํากัด 
3,517,625.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160634 16.06.2016

33
จา้งออกแบบรูปเลม่
ปรับปรุงอารต์

   1 งวด    15,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสมุติร           
 อทิธวิรพงศ ์   
15,000.00 บาท

นายสมุติร           
 อทิธวิรพงศ ์   
15,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160635 20.06.2016

34 ซื9อแฟ้ม 3 นิ9ว    1 งวด     5,392.80 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
5,392.80 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
5,392.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160636 16.06.2016

35
จา้งผลติหนังสอื "จิ9งจก
หางดว้น"

   1 งวด    55,640.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 55,640.00  บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
 55,640.00  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ?าสดุ

1041160637 17.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ9นต ิ9ง เซอรว์สิ 
70,620.00 บาท

36
ซื9อโฆษณาประกาศรับ
สมัครงานบนเว็บไซต์

1 งวด    30,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซเูปอร ์     
 เรซเูม ่จํากัด 
30,000.00 บาท

บรษิัท ซเูปอร ์     
 เรซเูม ่จํากัด 
30,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160638 20.06.2016

37
จา้งทําหนังสอืรับรองหัก ณ
 ที?จา่ย

15,000 ชดุ    28,569.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดัสตรี9 
จํากัด  28,569.00
 บาท

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดัสตรี9 
จํากัด  28,569.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160639 20.06.2016

38
จา้งตรวจวัดคณุภาพดนิ     
 นํ9าใตด้นิ นํ9าผวิดนิ

   1 งวด    41,660.45 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอแอลเอส
 แลบอราทอรี? กรุ๊ป
 (ประเทศไทย) 
จํากัด                
 41,660.45 บาท

บรษิัท เอแอลเอส
 แลบอราทอรี? กรุ๊ป
 (ประเทศไทย) 
จํากัด                
 41,660.45 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160640 20.06.2016

39
จา้งทําภาพประกอบอารท์
เวริค์โปสเตอร์

   1 งวด    23,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวนันทวัน  
วาตะ           
23,000.00 บาท

นางสาวนันทวัน  
วาตะ           
23,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160641 20.06.2016

40
จา้งปรับปรุงพื9นทางเดนิ    
 ชั 9น 5 อาคารสํานักงาน
กลาง

   1 งวด    95,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แสนอนันต ์กรุ๊ป 
91,276.35 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แสนอนันต ์กรุ๊ป 
91,276.35 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160642 20.06.2016

41
จา้งทําป้ายหอ้ง Center for
 Digital Engineering

   1 งวด    17,334.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
17,334.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
17,334.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160643 21.06.2016

42
ซื9อจอมอนเิตอร ์Curved 
LED ยี?หอ้ซัมซงุ

   1 งวด   15,943.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด 
15,943.00 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด 
15,943.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160644 21.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

43 ซอ่มเครื?องรับโทรทัศน์    1 งวด     8,940.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อมรศนูย์
รวมอะไหลอ่เีล็ค  
       โทรนคิส ์ 
จํากัด 8,940.00 
บาาท

บรษิัท อมรศนูย์
รวมอะไหลอ่เีล็ค  
       โทรนคิส ์ 
จํากัด 8,940.00 
บาาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160645 21.06.2016

44
จัางทําซองหนา้ตา่งฝา
แหลม

   1 งวด    18,939.00 บาท ตกลงราคา

 รา้นสวุรรณ        
   การพมิพ ์
(1999) 
18,939.00 บาท

 รา้นสวุรรณ        
  การพมิพ ์
(1999) 
18,939.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160646 21.06.2016

45
จา้งจัดอบรม Science 
Communication

   1 งวด    50,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ดอคเตอรค์ดิ 
50,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ดอคเตอรค์ดิ 
50,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160647 21.06.2016

46
จา้งสบูส ิ?งปฏกิลูในบอ่
เกรอะ จํานวน 18 บอ่

   1 งวด   194,400.00 บาท   194,400.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล             
  แซนเซอรว์สิ 
187,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล             
  แซนเซอรว์สิ 
187,250.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160648 21.06.2016

47
ซื9อกระดานไวทบ์อรด์และ  
 รถเข็นชั 9นเดยีว

1 งวด     5,136.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
5,136.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
5,136.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160649 21.06.2016

48 ซื9อ UPS 6 ตัว    24,524.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง  
23,882.40 บาท

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง  
23,882.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160650 22.06.2016

49
จา้งซอ่มตูค้วบคมุระบบ
ตรวจจับสง่สญัญาณ    
เตอืนภัย

   1 งวด     20,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ตยิะ 
มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด 
19,623.80 บาท

บรษิัท ตยิะ 
มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด 
19,623.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160651 22.06.2016

50
จา้งดําเนนิกจิกรรมคา่ย
วทิยาศาสตร์

   1 งวด    46,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวนฤมล     
  สขุเกษม         
 46,000.00 บาท

นางสาวนฤมล     
  สขุเกษม         
 46,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160652 23.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

51 ซื9ออปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู  15 เครื?อง     62,435.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง  
52,162.50 บาท

บรษิัท ไอท ีซัพ
พลาย แอนด ์
คอนซัลติ9ง  
52,162.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ?าสดุ

1041160653 23.06.2016

บรษิัท อคาเซยี    
  อนิเตอรเ์ทค 
จํากัด 62,434.50
 บาท

52 จา้งจัดทําซุม้ดอกไม ้    1 งวด   65,377.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ครเีอทฟี   
  ฟังกช์ั?น จํากัด 
65,377.00 บาท

บรษิัท ครเีอทฟี   
  ฟังกช์ั?น จํากัด 
65,377.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160654 24.06.2016

53
จา้งพมิพห์นังสอื Digital 
Thailand 2016

   1 งวด   294,250.00 บาท    294,250.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พัฒน
ศลิป์พริ9นทแ์พค 
จํากัด 
294,250.00 บาท

บรษิัท พัฒน
ศลิป์พริ9นทแ์พค 
จํากัด 
294,250.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160655 27.06.2016

54 จัดซื9อแฟลชไดรฟ์    1 งวด   286,011.00 บาท  286,011.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท พรเีมี?ยม    
 เพอรเ์ฟค จํากัด 
286,011.00 บาท

บรษิัท พรเีมี?ยม    
 เพอรเ์ฟค จํากัด 
286,011.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ?าสดุ

1041160656 28.06.2016

บรษิัท ซัมอัพ      
 พรเีมี?ยม จํากัด 
291,307.50 บาท

55

จา้งกําจัดเศษวัสดเุหลอืใช ้
จากงานวจิัย ภายใน
อทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

   1 งวด    30,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สนิสม
ทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด 30,000.00
 บาท

บรษิัท สนิสม
ทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากัด 30,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160657 28.06.2016

56
ซื9อเกา้อี9บหุนังเทยีมสดีํา+
ไฮโดรรคิ

14 ตัว    49,980.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
 48,759.90 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
 48,759.90 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160658 29.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

57
จา้งซักรดีชดุเครื?องนอน   
บา้นวทิย ์ประจําเดอืน
กรกฎาคม 59

   1 งวด    80,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด
 80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160659 29.06.2016

58
ซื9ออปุกรณ์สําหรับบันทกึ
เทปโทรทัศน์

13 รายการ    295,469.80 บาท 280,671.70 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด 
279,815.70 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด 
279,815.70 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ?าสดุ

1041160660 29.06.2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 หอ้งภาพ เจรญิ
กรุง 295,469.80
 บาท

59
ซื9อนํ9ายาเคมสีําหรับระบบ
ระบายความเย็น

   1 งวด    48,364.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟค 
เคมคิัล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด 
48,364.00 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟค 
เคมคิัล แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด 
48,364.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160662 29.06.2016

60 จา้งทําปกประกาศนียบัตร    1 งวด    21,400.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปกไหม  
จํากัด 21,400.00 
 บาท

บรษิัท ปกไหม  
จํากัด 21,400.00 
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160663 29.06.2016

61
ซื9อชดุอปุกรณ์ไฟพาร ์     
 แอลอดีี

   1 งวด    48,150.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ไนทซ์ัน ไลท ์
แอนด ์ซาวด ์
48,150.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ไนทซ์ัน ไลท ์
แอนด ์ซาวด ์
48,150.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160664 29.06.2016

62
จา้งทําคูม่อืการผลติราบวิ
เวอเรยี

1,000 เลม่    26,750.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160665 30.06.2016

63
จา้งทํารายงานฉบับ
สมบรูณ์แผนงานการวจิัยมุง่
เป้าฯ

25 เลม่     31,565.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
31,565.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
31,565.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160666 30.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

64
จา้งทําป้ายงานแถลงขา่ว
มาตรการยกเวน้ภาษี 300%

   1 งวด   13,867.20 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,867.20 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,867.20 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160667 30.06.2016

65 ซื9อถังขยะ    1 งวด    27,300.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซัน ควอลติี9
 อนิดัสทรสี ์จํากัด
 27,220.80 บาท

บรษิัท ซัน ควอลติี9
 อนิดัสทรสี ์จํากัด
 27,220.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160668 29.06.2016

66
จา้งบํารุงรักษาเครื?อง 
Polycom (HDX7000)

2 งวด   92,865.30 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด       
  (มหาชน) 
92,865.30 บาท

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด       
  (มหาชน) 
92,865.30 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160079 01.06.2016

67
ซื9อยาเเละเวชภัณฑป์ระจํา
หอ้งพยาบาล

12 งวด  1,390,925.37 บาท 984,557.29 บาท  สอบราคา

บรษิัท สาย4 พี
พดีรักส ์จํากัด 
1,275,158.59 
บาท

บรษิัท สาย4 พี
พดีรักส ์จํากัด 
1,275,158.59 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1051160006 01.06.2016

บรษิัท ท.ีแมน 
ฟารม์า จํากัด 
40,000.00 บาท

68
จา้งที?ปรกึษาฝ่ายชมุชน
และผูด้อ้ยโอกาส

10 งวด   300,000.00 บาท   300,000.00 บาท
 จา้งที?
ปรกึษา

นายชาญชยั        
 ลมิปิยากร 
300,000.00 บาท

นายชาญชยั        
 ลมิปิยากร 
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1053160014 01.06.2016

69
จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขตูส้าขา
โทรศัพท์

  2 งวด   35,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิฟินติี9 
เนทเวริค์ โซลชูั?น
 จํากัด 33,705.00
 บาท

บรษิัท อนิฟินติี9 
เนทเวริค์ โซลชูั?น
 จํากัด 33,705.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160082 15.06.2016

70
จา้งดําเนนิงานโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลติหัวเชื9อบวิเวอเรยี

 3 งวด     54,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาววรัญญา   
   ตันด ี
54,000.00 บาท

นางสาววรัญญา   
   ตันด ี
54,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160080 01.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

71
จา้งบรกิารถ่ายเอกสาร 
พรอ้มพนักงานถ่ายเอกสาร

  12 งวด    600,000.00 บาท  600,000.00 บาท  ตอ่สัญญา
บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากัด 

600,000.00 บาท

บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากัด 

600,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160084 27.06.2016

72
ซื9อชดุประชมุทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video 
Conference)

1 งวด   527,510.00 บาท   527,510.00 บาท  สอบราคา

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด       
   (มหาชน) 
481,500.00 บาท

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด       
 (มหาชน) 
481,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1051160009 29.06.2016

73
ซื9อนํ9าดื?ม พรอ้มบรกิารตู ้
ทํานํ9าเย็น

24 งวด   791,400.00 บาท 791,400.00 บาท สอบราคา
บรษิัท เอ็ม.วอ
เตอร ์จํากัด        
 791,400.00 บาท

บรษิัท เอ็ม.วอ
เตอร ์จํากัด        
 791,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1051160007 28.06.2016

74
จา้งบํารุงรักษาเครื?อง 
Polycom (HDX7000)

12 งวด    92,865.30 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด      
(มหาชน)          
92,865.30 บาท

บรษิัท แพลนเน็ต
 คอมมวินเิคชั?น 
เอเชยี จํากัด       
  (มหาชน)         
 92,865.30 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160079 01.06.2016

75
จา้งถ่ายทอดโครงการบวิ
เวอรเ์รยี

3 งวด     54,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาววรัญญา   
  ตันด ี54,000.00
 บาท

นางสาววรัญญา   
 ตันด ี54,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160080 01.06.2016

76
จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ขตูส้าขา
โทรศัพท์

2 งวด     35,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิฟินิ9 เนท
เวริค์ โซลชูั?น 
จํากัด 33,705.00
 บาท

บรษิัท อนิฟินิ9 เนท
เวริค์ โซลชูั?น 
จํากัด 33,705.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160082 15.06.2016

77
จา้งบํารุงรักษาระบบบรหิาร
อาคารสถานที?                
 (MY Property)

12 งวด   300,000.00 บาท  300,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไทย        
อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด  
300,000.00 บาท

บรษิัท ไทย        
 อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด  
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160083 24.06.2016
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แบบ สขร.1

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

 ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ   
       คดัเลอืกและ

ราคา
เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#เอกสาร

78
จา้งเหมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลาง ของ 
สวทช.

3 งวด  1,309,680.00บาท 1,309,680.00บาท วธิพีเิศษ
บรษิัท เพยีว ไอที
 จํากัด 
1,309,680.00บาท

บรษิัท เพยีว ไอที
 จํากัด 
1,309,680.00บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160085 27.06.2016

79
จา้งบํารุงรักษาระบบ
สัญญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้

   4 งวด    69,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ตยิะ 
มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด 
68,758.20 บาท

บรษิัท ตยิะ 
มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด 
68,758.20 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160087 27.06.2016

80
จา้งที?ปรกึษาฝ่ายชมุชน
และผูด้อ้ยโอกาส

10 งวด    300,000.00 บาท 300,000.00 บาท
จา้งที?
ปรกึษา

นายชาญชยั        
 ลมิปิยากร 
300,000.00 บาท

นายชาญชยั        
 ลมิปิยากร 
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1053160014 01.06.2016
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