
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

1
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

      1 งวด   54,080.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั'ล 

เทคโนโลย ีจํากัด 
54,080.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั'ล 

เทคโนโลย ีจํากัด
 54,080.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามที'กําหนด

1041160669 1 กค. 59

2 จัดซื1อวัสดสุํานักงาน 10 รายการ 31,329.60 บาท ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ      
    31,329.60 บาท

รา้น พัฒนากจิ     
     31,329.60 

บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1041160671 1 กค. 59

3 จัดซื1อแฟ้มตราชา้ง 3"  1 งวด 6,741.00 บาท ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ      
     6,741.00 บาท

รา้น พัฒนากจิ     
      6,741.00 

บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1041160672 1 กค. 59

4
ซื1อหลอดไฟฟ้าอาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

3 รายการ  28,087.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยโตชิ

บาไลทต์ ิ1ง จํากัด  
28,087.50 บาท

บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ ิ1ง จํากัด 
 28,087.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160673 4 กค. 59

5
จา้งพมิพแ์ผ่นพับ 
ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ

5,000 แผ่น  46,545.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
46,545.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค 
 46,545.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160674 4 กค. 59

6
จา้งทํา Back Drop Full 
Frame

1 ชดุ     23,540.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
23,540.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
23,540.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160675 4 กค. 59

7
จา้งอบรมหลักสตูร 
Productive Meeting & 
Discussion

1 งาน 90,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป

 จํากัด       
90,000.00 บาท

บรษิัท แลงโก ้
กรุ๊ป จํากัด       
90,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160676 4 กค. 59

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

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

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

8
ซื1อ Software iSpring and
 Adobe Captivate

3 รายการ 89,666.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูั'น 

คอมพวิเตอร ์      
(ไทยแลนด)์ จํากัด
 89,666.00 บาท

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูั'น 

คอมพวิเตอร ์      
(ไทยแลนด)์ 

จํากัด 89,666.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160677 4 กค. 59

9 จา้งพมิพป์้ายหอ้ยคอ 2,000 แผ่น 10,272.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา     
กราฟฟิคส ์จํากัด  
10,272.00 บาท

บรษิัท ซกิมา    
กราฟฟิคส ์จํากัด 
 10,272.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160678 4 กค. 59

10

จา้งพมิพห์นังสอืมลูคา่
ตลาดสื'อสารของประเทศ

ไทย ปี 2558 และประมาณ
การ ปี 2559

500 เลม่ 35,577.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซัคเซส     
 พับลเิคชั'น จํากัด  
   35,577.50 บาท

บรษิัท ซัคเซส    
 พับลเิคชั'น จํากัด 

    35,577.50 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160679 4 กค. 59

11
จา้งตัดตอ่รายการ "วา้ววทิย์
ชว่ยเศรษฐกจิชาต"ิ

1 งาน 18,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุธริักษ์       

ใหนุ้ช        
18,000.00 บาท

นายสทุธริักษ์      
 ใหนุ้ช    

18,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160680 4 กค. 59

12
จา้งซอ่มแซมพื1นลานจอด
รถขา้งอาคาร Betagro

1 งาน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท ตกลงราคา
นายนคร อํานวยพร
   295,500.00 บาท

นายนคร อํานวย
พร   295,500.00

 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ

1041160683 6 กค. 59

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ด.ีเค.ดไีซน์ แอนด ์

เฟอรน์ชิ ิ'ง  
401,250.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

13
จา้งซอ่มทอ่ดับเพลบิรเิวณ
พื1นที'รอบนอก

1 งาน 19,260.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ทรงพล            
แซนเซอรว์สิ   
19,260.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ทรงพล           
แซนเซอรว์สิ   
19,260.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160685 7 กค. 59

14

พมิพร์ายงานฉบับสมบรูณ์
แผนงานการวจิัยมุง่เป้าฯ
การคมนาคมขนสง่ระบบราง
 ปี 2556

25 เลม่ 11,154.75 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
11,154.75 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
11,154.75 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160686 7 กค. 59

15
จา้งซอ่มแซมปัdมสบูนํ1าบอ่
บําบัด

1 งาน 6,634.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
มฑุติา คอน
สตรัคชั'น   

6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
มฑุติา            
คอนสตรัคชั'น   
6,634.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160687 7 กค. 59

16
จา้งตัดตอ่รายการ "วา้ววทิย์
ชว่ยเศรษฐกจิชาต"ิ

4 ตอน 12,000.00 บาท  ตกลงราคา
นายปัญญา เจรญิมี
  12,000.00 บาท

นายปัญญา เจรญิ
ม ี 12,000.00 

บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160688 8 กค. 59

17
จา้งซอ่มแซมพื1นถนน
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิ
ธร

1 งาน 300,000.00 บาท 300,189.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ด.ีเค.ดไีซน์ แอนด ์

เฟอรน์ชิ ิ'ง  
298,985.82 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ด.ีเค.ดไีซน์ 

แอนด ์เฟอรน์ชิ ิ'ง  
298,985.82 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160689 11 กค. 59

18
จา้งจัดทําเอกสารเผยแพร่
ในงานทนุหมนุเวยีนดเีดน่ 
ประจําปีงบประมาณ 2560

1 งาน 11,770.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
11,770.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
11,770.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160690 8 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

19 ซองใสก่ารด์ 5,000 ซอง 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

1041160691 8 กค. 59

20
จา้งทํา Poster, ป้าย และ 
Standy

3 รายการ 8,988.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,988.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,988.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160692 8 กค. 59

21
จา้งตรวจวัดและวเิคราะห์
คณุภาพนํ1าประปา

1 งาน 22,110.48 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แซน อ.ี68 

แลบ จํากัด   
22,110.48 บาท

บรษิัท แซน อ.ี68
 แลบ จํากัด   

22,110.48 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160693 8 กค. 59

22
จา้งเหมาปรับปรุงแกไ้ข
ระบบสําหรับใบสมัคร
ออนไลน์

1 งาน 95,000.- บาท ตกลงราคา
นายชฎาย ุพุมฤทธิl 
   95,000.00 บาท

นายชฎาย ุ
พุมฤทธิl    

95,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160694 11 กค. 59

23
จา้งทํากระดาษและซอง
เอกสาร สวทช.

1 งวด 65,805.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์

มเีดยี จํากัด   
65,805.00 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด์
 มเีดยี จํากัด   

65,805.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160695 11 กค. 59

24
จา้งเหมาจัดกจิกรรมคา่ย
ความรูคู้ค่วามสนุก

2 รายการ 81,710.- บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั'ล 

เทคโนโลย ีจํากัด  
   81,710.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั'ล 

เทคโนโลย ีจํากัด 
    81,710.00 

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160696 11 กค. 59

25
จา้งถ่ายเอกสาร
ประกอบการชี1แจง
งบประมาณ 2560

1 งาน 16,050.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท 
บางกอกบลพูริ1นต ์
ซอรว์สิ จํากัด   
10,673.25 บาท

บรษิัท บางกอก   
 บลพูริ1นต ์ซอรว์สิ

 จํากัด     
10,673.25 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160697 11 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

26
จา้งผลติสมดุโน๊ต Science 
Symphony

12,000 เลม่ 115,600.00 บาท 115,600.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา      
กราฟฟิคส ์จํากัด  
115,560.00 บาท

บรษิัท ซกิมา    
กราฟฟิคส ์จํากัด 
 115,560.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ'าสดุ

1041160698 12 กค. 59

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
121,980.00 บาท
บรษิัท แอดวานซ ์
พริ1นต ิ1ง เซอรว์สิ 

จํากัด  
147,660.00 บาท

27
จา้งพมิพห์นังสอืการ
เพาะเลี1ยงไรแดง

1 งวด 74,996.30 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา     
กราฟฟิคส ์จํากัด  
 74,996.30 บาท

บรษิัท ซกิมา    
กราฟฟิคส ์จํากัด  
 74,996.30 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ'าสดุ

1041160699 12 กค. 59

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
80,250.00 บาท

28 จัดซื1อชดุ Electrode 4 รายการ 15,943.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เมทเลอ่ร-์  
โทเลโด              

(ประเทศไทย) 
จํากัด     

15,943.00 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด        
  15,943.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160700 12 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

29 จา้งซอ่มฝาเครื'องนึ'งฆา่เชื1อ 1 งาน 16,585.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด   
16,585.00 บาท

บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด   
16,585.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160701 13 กค. 59

30
โฆษณาประกาศรับสมัคร
งานบน Website

1 งาน 29,850.86 บาท ตกลงราคา

บรษิัท จัดหางาน   
   จอ๊บส ์ดบี ี

(ประเทศไทย) 
จํากัด       

29,850.86 บาท

บรษิัท จัดหางาน  
 จอ๊บส ์ดบี ี

(ประเทศไทย) 
จํากัด        

29,850.86 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160702 13 กค. 59

31
จา้งพมิพห์นังสอืผลงานวจิัย
 สวทช. สูเ่ชงิพาณชิยป์ี 
2549-2558

300 เลม่ 211,860.00 บาท 211,860.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
211,860.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
211,860.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ'าสดุ

1041160703 14 กค. 59

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด  
 254,874.00 บาท

32
จา้งซอ่มอปุกรณ์ควบคมุ
เตาเผาของเสยีอันตรา

1 งาน 8,273.24 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เทคโนโลยี
 อนิสตรูเมนท ์

จํากัด   8,273.24 
บาท

บรษิัท เทคโนโลยี
 อนิสตรูเมนท ์

จํากัด   8,273.24
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160704 15 กค. 59

33
จา้งพมิพห์นังสอื Nstda 
Stye เดอืน กค. 59

150 เลม่ 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

1041160705 15 กค. 59

34 ซื1อลอ้ยรูเีทน 12 ช ิ1น 8,493.66 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สยามรับ
เบอร ์แอนด ์ยรูเีทน
 จํากัด   8,493.66

 บาท

บรษิัท สยาม       
รับเบอร ์แอนด ์    
  ยรูเีทน จํากัด   
8,493.66 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160706 15 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

35
ซื1อโฆษณาประกาศรับสมัคร
งาน web M2Fjob

1 งาน 24,909.60 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โพสต ์     
พับลชิชงิ จํากัด   
24,909.60 บาท

บรษิัท โพสต ์พับ
ลชิชงิ จํากัด   

24,909.60 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160707 15 กค. 59

36
จัดซื1อเครื'องดื'มบรกิารงาน
หอ้งประชมุ

5 รายการ 24,084.63 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด  

   สภุัยพร   
24,084.63 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
   สภุัยพร   

24,084.63 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160708 15 กค. 59

37
จา้งทําป้ายรณรงค์
วัฒนธรรมความปลอดภัย

4 รายการ 32,528.00 บาท  ตกลงราคา
รา้นไอด ีไอเดยี   
32,528.00 บาท

รา้นไอด ีไอเดยี   
32,528.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160709 21 กค. 59

38
จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสตูร 
G-R-O-O-M MENTORING 
PROGRAM

1 งาน 80,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางจฑุามาศ       

 แกว้พจิติร   
80,000.00 บาท

นางจฑุามาศ      
แกว้พจิติร   

80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160710 21 กค. 59

39
ซื1อสมนุไพรอบอาบสําหรับ
สตรหีลัง คลอด

20 ชดุ 9,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ภาลักษณ์เจรญิ   
9,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ภาลักษณ์เจรญิ  
 9,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160711 21 กค. 59

40
จา้งเก็บขนและกําจัดของ
เสยีสารเคมี

1 งาน 250,000.00 บาท 250,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชั'น จํากัด    
250,000.00 บาท

บรษิัท ฟอรซ์ ี
คอรป์อเรชั'น 

จํากัด    
250,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160712 21 กค. 59

41
ซื1อนํ1ายาดับเพลงิชนดิฮา
โลตรอน

2 ชดุ 7,490.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท อนิเชน 

จํากัด  7,490.00 
บาท

บรษิัท อนิเชน 
จํากัด  7,490.00 

บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160713 21 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

42
จา้งสแกนเอกสารเกา่ 
เอกสารหายาก

1 งาน 50,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวสปุราณี     

 นุ่มสขุ  
50,000.00 บาท

นางสาวสปุราณี  
นุ่มสขุ  

50,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160714 22 กค. 59

43 จา้งแปลเอกสาร 66 แผ่น 165,000.00 บาท 165,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางดวงทพิย ์       

  สรุนิทาธปิ   
165,000.00 บาท

นางดวงทพิย ์     
 สรุนิทาธปิ   

165,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160715 22 กค. 59

44 จา้งผลติชดุนทิรรศการ 6 ชดุ 8,025.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา       
  ปริ1นทต์ ิ1ง จํากัด   
  8,025.00 บาท

บรษิัท ส.ธนา      
 ปริ1นทต์ ิ1ง จํากัด   
  8,025.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160716 22 กค. 59

45
จา้งเหมาตดิตั 1งพรอ้ม
เปลี'ยนอปุกรณ์,อะไหลล่ฟิต์
 อาคาร สวทช. (โยธ)ี

1 งาน 660,000.00 บาท 660,000.00 บาท  พเิศษ
บรษิัท สยาม ฮติาช ิ
 อลลเิวเตอร ์จํากัด
   659,860.98 บาท

บรษิัท สยาม 
ฮติาช ิอลลเิวเตอร์

 จํากัด   
659,860.98 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160717 25 กค. 59

46 ซื1อเฟรมทัชสกรนี 32 นิ1ว 1 ชดุ 16,050.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อนิโน ชเินติ
 จํากัด  16,050.00

 บาท

บรษิัท อนิโน ช ิ
เนต ิจํากัด  

16,050.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160720 25 กค. 59

47
จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสตูร
 Modern Presentation 
Design จํานวน 4 รุ่น

1 งาน    282,480.00 บาท 282,480.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท การจัดการ

ธุรกจิ จํากัด   
282,480.00 บาท

บรษิัท การจัดการ
ธุรกจิ จํากัด   

282,480.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160721 25 กค. 59

48
ซื1อจานขา้ว จานรองแกว้
กาแฟ ถว้ยซปุ และถว้ยนํ1าจิ1ม

12 รายการ 145,090.00 บาท 131,798.32 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เทเบิ1ล แวร์

 ดไีซน์ จํากัด 
131,798.32 บาท

บรษิัท เทเบิ1ล แวร์
 ดไีซน์ จํากัด 

131,798.32 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160722 22 กค. 59

49
จา้งพัฒนาสื'อการเรยีนรูแ้ละ
องคค์วามรู ้

1 งาน 90,000.00 บาท ตกลงราคา
นายศตพล ยศกร
กลุ  90,000.00 

บาท

นายศตพล         
 ยศกรกลุ  

90,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160724 26 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

50
ซื1อดนิเพื'อปรับพื1นที'และ
ปลกูตน้ไม ้

1 งาน 21,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด  
    บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้   
21,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
    บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้   
21,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160725 26 กค. 59

51
ตอ่อายสุมาชกิซอฟตแ์วร ์
LanGuard

1 งาน 24,075.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แคลรติี1 ไอ

ท ีจํากัด   
24,075.00 บาท

บรษิัท แคลรติี1 
ไอท ีจํากัด   

24,075.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160726 26 กค. 59

52
จา้งซักรดีชดุเครื'องนอนบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร เดอืน 
สค. 59

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ซันคลนี เซอรว์สิ 
  80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160727 26 กค. 59

53
จา้งทําพวงกญุแจ World 
Scientists

3,500 ช ิ1น 66,500.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ด ิแอป       

เอพอี ีจํากัด  
66,500.00 บาท

บรษิัท ด ิแอป     
  เอพอี ีจํากัด  
66,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160728 27 กค. 59

54
ซื1อวัสดอุปุกรณ์สําหรับงาน
หอ้งพัก

6 รายการ  80,571.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท คงธนา 

เซอรว์สิ จํากัด     
80,571.00 บาท

บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากัด    
 80,571.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160729 27 กค. 59

55
จา้งจัดรูปเลม่หนังสอืนทิาน 
เรื'อง "ลกูออ๊ดตามหาแม"่

1 งาน 10,000.00 บาท ตกลงราคา
นายกฤษณะ 
กาญจนาภา  

10,000.00 บาท

นายกฤษณะ 
กาญจนาภา  

10,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160730 27 กค. 59

56

ซื1ออปุกรณ์พรอ้มตดิตั 1งระบบ
เสยีงปรับปรุงหอ้งประชมุ 
อาคารบา้นวทิยาศาสตร ์     
  สรินิธร

1 งาน 299,600.00 บาท 273,920.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มัลตวิชิั'น 

จํากัด  
273,920.00 บาท

บรษิัท วที ูอันลมิ ิ
เต็ด พลัส จํากัด  
 168,518.58 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนด และ
ราคาตํ'าสดุ

1041160731 27 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

บรษิัท ราชา
อเีลคทรคิ แกรนด์
พลาซา่ จํากัด   

169,167.00 บาท

บรษิัท วที ู          
 อันลมิเิต็ด พลัส 

จํากัด   
168,518.58 บาท

57
ซื1อถ่าน PANASONIC 
EVOLTA AA

1,500 กอ้น 43,335.00 บาท  ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ   
43,335.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ   
43,335.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160732 27 กค. 59

58 ซื1อสารเคมี 9 รายการ 14,659.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แซค ซายน์ เอ็น   
 14,659.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แซค ซายน์ เอ็น  
  14,659.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160733 29 กค. 59

59
จา้งเหมาซอ่มแซมระบบ
ควบคมุแสงสวา่งอัตโนมัติ

1 งาน 9,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นจนิาร ์

จํากัด   8,521.48 
บาท

บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากัด   8,521.48

 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160734 29 กค. 59

60 ซื1อวัสดสุํานักงาน 24 รายการ 18,838.42 บาท  ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ   
18,838.42 บาท

รา้นพัฒนากจิ   
18,838.42 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160735 29 กค. 59

64

จา้งเหมาบรกิารรถยนต ์    
(รถบัส) โดยสารปรับอากาศ
 รับ-สง่ พนักงานและ
พนักงานโครงการ

6 เดอืน 5,208,750.00 บาท 5,208,750.00 บาท วธิพีเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากัด  
   ศรศีักดา แทร

เวล   
5,208,750.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ศรศีักดา แทรเวล
   5,208,750.00

 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160088 1 กค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ 
      คดัเลอืก

และราคา

     เหตผุลที#    
     คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กรกฎาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 กรกฎาคม 2559 –  31 กรกฎาคม 2559)

65
จา้งรักษาความปลอดภัย
ลานจอดรถกลางแจง้

1 งาน 212,400.00 บาท 216,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี    
 แอซเซ็ท            

     โปรเทคชั'น 
จํากัด    

212,400.00 บาท

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย มา
รนี แอซเซ็ท       

   โปรเทคชั'น 
จํากัด    

212,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160089 13 กค. 59

66
จา้งดําเนนิกจิกรรม
โครงการพัฒนา
นักวทิยาศาสตรร์ุ่นใหม่

6 เดอืน 147,660.00 บาท 138,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวอศิรารัตน์  

   ประกจิ      
138,000.00 บาท

นางสาวอศิรารัตน์
 ประกจิ   

138,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160090 25 กค. 59

67
จา้งบรหิารโครงการสง่เสรมิ
การศกึษาและวจิัยร่วมระบบ
ขนสง่ทางราง

12 เดอืน 1,255,172.00 บาท 1,255,172.00 บาท กรณีพเิศษ
มหาวทิยาลัยมหดิล
   1,255,172.00 

บาท

มหาวทิยาลัยมหดิ
 1,255,172.00  

 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1052160091 29 กค. 59

68 จา้งที'ปรกึษา ผพว. 12 เดอืน 600,000.00 บาท 600,000.00 บาท จา้งที'ปรกึษา

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบรุ ี  
600,000.00 บาท

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบรุ ี  
600,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1053160016 1 กค. 59
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