
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 จัดซื�อแฟ้มตราชา้ง 3" 120 แฟ้ม  6,741.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ   
6,741.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ   
6,741.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 2 ส.ค. 59

2
ซื�อซอฟตแ์วรต์รวจสอบชอ่ง
โหวข่องระบบสารสนเทศ/
เว็บไซต์

  1 รายการ 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดาตา้ฟารม์ 
จํากัด     
300,000.00 บาท

บรษิัท ดาตา้ฟารม์
 จํากัด  
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกตอ้งตาม

ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ<าสดุ

1.041E+09 2 ส.ค. 59

บรษิัท เอส ซ ีเอ็ม 
เทคโนโลจสี ์จํากัด
  434,000.00  บาท

3
สรา้งสรรคส์ื<อการเรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน (ระดับ
ประถมศกึษา)

1 งาน 260,400.00 บาท 260,400.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสมฤทัย  
เกาทัม  
260,400.00 บาท

นางสาวสมฤทัย  
เกาทัม  
260,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3 ส.ค. 59

4
จา้งตัดตอ่รายการวา้ววทิย ์
ชว่ยเศรษฐกจิ ความยาว 4 
นาที

6 ตอน 18,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุธริักษ์       
   ใหนุ้ช              
    18,000.00 บาท

นายสทุธริักษ์     
ใหนุ้ช               
 18,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 3 ส.ค. 59

5
TP-Link AC750 Dual Band 
Wireless Router

10 ชดุ 13,375.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ทรปิเปิล 
คอม จํากัด   
13,375.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล 
คอม จํากัด   
13,375.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 3 ส.ค. 59

6
จา้งทําเข็มกลัดบา้นวทิศา
สตรส์รินิธร

6,000 ช ิ�น 8,988.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
8,988.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
  8,988.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 3 ส.ค. 59

7
จา้งจัดทําสื<อการเรยีนรูต้าม
อัธยาศัยดา้นไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนกิส ์และไอซทีี

1 งาน 90,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสนุทร นศิากร 
90,000.00 บาท

นายสนุทร นศิากร
 90,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 3 ส.ค. 59

8
จา้งพัฒนาบทเรยีนออนไลน์
วชิาคณติศาสตร์

1 งาน 90,000.00 บาท ตกลงราคา
นายณัฐพัชร ์อบุล
รัตน์  90,000.00 
บาท

นายณัฐพัชร ์อบุล
รัตน์  90,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 4 ส.ค. 59

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

9
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

1 งาน 40,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
 40,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
   40,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 4 ส.ค. 59

10
จา้งพัฒนาเว็บไซตแ์ละ
ประชาสัมพันธอ์อนไลน์

1 งาน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดทูวี ีมเีดยี 
จํากัด                 
   300,000.00 บาท

บรษิัท ดทูวี ีมเีดยี
 จํากัด   
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 5 ส.ค. 59

11 จัดซื�อวัสดสุํานักงาน 17 รายการ 27,537.52 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ  
27,537.52 บาท

รา้นพัฒนากจิ  
27,537.52 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 5 ส.ค. 59

12
จา้งทําแผ่นอะครลิคิ ขนาด 
4x8 ฟตุ

9 แผ่น 24,007.59 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นวนคร
พลาสตกิ จํากัด  
24,007.59 บาท

บรษิัท นวนคร
พลาสตกิ จํากัด  
24,007.59 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 5 ส.ค. 59

13
จา้งทําการด์รูปหัวใจ ขนาด
12.6x10.3 ซม.

700 ใบ 10,111.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
10,111.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  10,111.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8 ส.ค. 59

14
จา้งจัดงานดจิทิัลไทยแลนด์
ภมูภิาค 2016

1 งาน
        

15,000,000.00 
บาท

        
15,210,200.00 

บาท
พเิศษ

บรษิัท ปิโก          
 (ไทยแลนด)์ 
จํากัด    
15,000,000.00 
บาท

บรษิัท ปิโก        
   (ไทยแลนด)์ 
จํากัด 
15,000,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8 ส.ค. 59

15
ซื�อชดุเครื<องแยกสาร
พันธุกรรม และชดุสําหรับ    
เตรยีมเจลเล็ก

2 รายการ 55,640.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไบโอแอค
ทฟี จํากัด  
55,640.00 บาท

บรษิัท ไบโอ
แอคทฟี จํากัด  
55,640.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8 ส.ค. 59

16
เครื<องแยกสารพันธุกรรม
แบบแนวนอนขนาดเล็ก

2 เครื<อง 34,935.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง
 จํากัด  34,935.50
 บาท

บรษิัท ธรีะเทรด
ดิ�ง จํากัด  
34,935.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 8 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

17
sodium hydroxide 50% 
ถังละ 30 ก.ก.

40 ถัง 19,046.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากัด  
19,046.00 บาท

บรษิัท กานตร์วี
เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด  

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

18
จา้งพมิพ ์Newsletter ฉบับ
รวมเลม่ ระบบราง

1,000 เลม่ 119,840.00 บาท 101,650.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด 
101,650.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากัด 
101,650.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

19
ฉากกั �นหอ้ง PVC สขีาว 
ขนาด 260x280 ซม.

2 ชดุ 17,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท บา้นผา้มา่น
 จํากัด 17,000.00
 บาท

บรษิัท บา้น
ผา้มา่น จํากัด 
17,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

20
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก ตอน หุน่ยนต์
คูห่ ูLinky&Linko รุ่น 2

1 งาน 117,000.00 บาท 117,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
 117,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
   117,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9 ส.ค. 59

21
จา้งบันทกึเทปโทรทัศน์ OB 
ระบบ HD 2 กลอ้ง

1 งาน 24,610.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เคเคพ ีออล
ไฟส ์จํากัด   
24,610.00 บาท

บรษิัท เคเคพ ี
ออลไฟส ์จํากัด  
 24,610.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

22 ซื�อโตะ๊กลม 10 ตัว 32,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อาบอจ ิ
จํากัด  32,000.00
 บาท

บรษิัท อาบอจ ิ
จํากัด  
32,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

23
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุกตอน หุน่ยนตค์ูหู่
 Linky & Linko รุ่น 1

1 งาน 117,000.00 บาท 117,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด  
 117,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ีจํากัด
   117,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9 ส.ค. 59

24 จา้งพมิพส์ื<อประชาสัมพันธ์ 3 รายการ 5,745.90 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เมเจอร ์     
   พริoนท ์จํากัด   
5,745.90 บาท

บรษิัท เมเจอร ์  
 พริoนท ์จํากัด   
5,745.90 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ
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  เหตผุลที#       
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สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

25 ซอ่มเครื<องปริ�นเตอร์ 1 เครื<อง 4,601.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท โทโทล 
โซลชูั<น เซอรว์สิ 
จํากัด                 
 4,601.00 บาท

บรษิัท โทโทล 
โซลชูั<น เซอรว์สิ 
จํากัด                
 4,601.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9 ส.ค. 59

26
จา้งพมิพห์ัวจดหมายและ
ซองเอกสาร สวทช.

2 รายการ 23,058.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากัด  
23,058.50 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด์
 มเีดยี จํากัด  
23,058.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 9 ส.ค. 59

27
ซื�อถ่านพานาโซนคิ อโีวลตา้
 (AA/1.5 V.)

58 โหล 19,859.20 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไตฮ้ั �วกรุ๊ป  
โปรดักส ์จํากัด   
16,443.00 บาท

บรษิัท ไตฮ้ั �วกรุ๊ป 
 โปรดักส ์จํากัด  
 16,443.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 10 ส.ค. 59

28
จา้งทําหมอนขา้งพมิพล์าย
การต์นู

13 ใบ 17,470.00 บาท ตกลงราคา
นายคํารณ บลิกสุ
ลัน  17,470.00 
บาท

นายคํารณ          
  บลิกสุลัน  
17,470.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 10 ส.ค. 59

29
จา้งทําพัดพลาสตกิ PP       
  ขนาด 6.5 นิ�ว

500 ช ิ�น 14,980.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เกรทพร ี   
เมี<ยม จํากัด  
14,980.00 บาท

บรษิัท เกรทพร ี  
 เมี<ยม จํากัด  
14,980.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 10 ส.ค. 59

30
จา้งพมิพจ์ดหมายขา่ว
เทคโนโลยรีะบบราง

1,000 ใบ 70,620.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา    
กราฟฟิคส ์จํากัด   
 70,620.00 บาท

บรษิัท ซกิมา    
กราฟฟิคส ์จํากัด 
   70,620.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

ราคาตํ<าสดุ

1.041E+09 10 ส.ค. 59

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
72,760.00 บาท

31 จา้งจัดทําโปสเตอร ์JSTP 3,700 แผ่น 18,211.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด  18,211.40
 บาท

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด  
18,211.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 10 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

32
จา้งทําอารต์เวริค์ 
Newsletter ระบบราง

1 งาน 28,034.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา   
กราฟฟิคส ์จํากัด   
 28,034.00 บาท

บรษิัท ซกิมา   
กราฟฟิคส ์จํากัด 
   28,034.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 15 ส.ค. 59

33

ถ่ายรูปผูเ้ขา้ร่วมงานรับตรา
พระราชทานงานรับตรา
พระราชทานโครงการ
บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย
ประเทศไทย

1 งาน 99,500.00 บาท ตกลงราคา
นายณรรฐดล     
แกน่เพิ<ม 
99,500.00 บาท

นายณรรฐดล     
แกน่เพิ<ม 
99,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15 ส.ค. 59

34 ซื�ออปุกรณ์เครื<องนึ<งฆา่เชื�อ 3 รายการ 28,890.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด   
28,890.00 บาท

บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด   
28,890.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 15 ส.ค. 59

35

จา้งทําโครงสรา้งงาน
มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ประจําปี 2559

1 งาน
1,697,020.00 

บาท
1,819,000.00 บาท พเิศษ

บรษิัท ปิโก          
   (ไทยแลนด)์ 
จํากัด  
1,697,020.00 บาท

บรษิัท ปิโก        
   (ไทยแลนด)์ 
จํากัด  
1,697,020.00 

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11 ส.ค. 59

36
จัดทําสติoกเกอรเ์คลอืบฝ้า 
The Xvolution

22 ชดุ 24,622.84 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา       
  ปริ�นทต์ ิ�ง จํากัด   
  24,622.84 บาท

บรษิัท ส.ธนา    
 ปริ�นทต์ ิ�ง จํากัด  
   24,622.84 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 16 ส.ค. 59

37

เชา่เครื<องคอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์ประกอบ งาน
มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

1 งาน 207,580.00 บาท 195,810.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด 
195,810.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด 
195,810.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16 ส.ค. 59

38
พมิพแ์ผ่นพับโครงการระบบ
สื<อสาระออนไลน์

4,000 ใบ 45,796.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา 45,796.00
 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา 
45,796.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16 ส.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง   จํานวน  งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
  ผูเ้สนอราคา 

และ ราคาที#เสนอ

     ผูท้ ี#ไดร้บัการ
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และราคา

  เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

39
จา้งเหมาตดิตั �ง Pendulum 
พรอ้มฐาน

1 งาน 245,000.00 บาท 245,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ณรงคศ์ักดิw มารกีัน
 แอนด ์ซัน     
245,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ณรงคศ์ักดิw มารี
กัน แอนด ์ซัน    
 245,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16 ส.ค. 59

40
ถ่ายภาพดจิทิัลสื<อองค์
ความรูข้องพพิธิภัณฑร์ถไฟ
ไทย พพิธิภัณฑโ์ทรศัพท์

1 งาน 60,000.00 บาท ตกลงราคา

วา่ที< ร.ต.หญงิ      
  พัชนภา รัตน
สวุรรณ 60,000.00
 บาท

วา่ที< ร.ต.หญงิ   
 พัชนภา            
  รัตนสวุรรณ 
60,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16 ส.ค. 59

41
จา้งพมิพแ์ผ่นพับเสน้ทาง
สายอาชพี

3,000 ใบ 112,350.00 บาท 112,350.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สไมล ์สยาม
 พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด  
112,350.00 บาท

บรษิัท สไมล ์
สยาม พริ�นต ิ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด  
112,350.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16 ส.ค. 59

42 จา้งจัดทําป้ายวันแม่ 2 ชดุ 18,190.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
18,190.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  18,190.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 5 ส.ค. 59

43
ซื�อเครื<องปั<นเหวี<ยงระเหย
แหง้สารตัวอยา่ง

1 เครื<อง 128,400.00 บาท 128,400.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด  
128,400.00 บาท

บรษิัท เบทเทอร์
ไซเอนซ ์จํากัด  
128,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

ราคาตํ<าสดุ

1.041E+09 17 ส.ค. 59

บรษิัท แอดวานซ ์
เมดคิอล ซายน์ 
จํากัด   
171,200.00 บาท

Page 6 of 15



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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

บรษิัท บ.ีเค.เทค 
แอสโซสเิอท 
จํากัด 149,800.00
 บาท

44
จา้งตดิตั �งไฟถ่ายแสงสวา่ง 
และอปุกรณ์สําหรับถ่ายทํา
รายการ

1 งาน 42,000.00 บาท ตกลงราคา
นายวฒุศิักดิw อนิทนู
  42,000.00 บาท

นายวฒุศิักดิw       
   อนิทนู  
42,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 1 ส.ค. 59

45 ซื�อซอฟตแ์วร ์Acunetix 2 รายการ 120,000.01 บาท 120,000.01 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เดลฟาย 

เทคโนโลยี< จํากัด  
 120,000.01 บาท

บรษิัท เดลฟาย 
เทคโนโลยี< จํากัด
   120,000.01 

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 17 ส.ค. 59

46
จา้งตรวจวัดวเิคราะห์
คณุภาพนํ�าเสยี

1 งาน 47,841.84 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แซน อ.ี68 
แลบ จํากัด 
47,841.84 บาท

บรษิัท แซน อ.ี68
 แลบ จํากัด 
47,841.84 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 16 ส.ค. 59

47 จา้งจัดทํา Roll up 6 ชดุ 11,877.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
11,877.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  11,877.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 17 ส.ค. 59

48
ซื�อหมกึเครื<องโทรสารและ 
Drum

2 รายการ 12,630.01 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด  
12,630.01 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากัด  
12,630.01 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 18 ส.ค. 59

49 ซื�อแฟ้ม 3 นิ�ว 480 แฟ้ม 26,964.00 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ  
26,964.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ  
26,964.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 18 ส.ค. 59

50
ซื�อซอฟตแ์วร ์tenable 
nessus

1 รายการ 67,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากัด  67,000.00
 บาท

บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากัด  
67,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 18 ส.ค. 59

51

จา้งอบรมหลักสตูรเทคนคิ
การสื<อสารและศลิปะการ
บรกิารทางโทรศัพท์
อยา่งมปีระสทิธผิล

1 งาน 28,087.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท คอนแทคส์
 มายด ์เอ็ดดเูคชั<น
 จํากัด    
28,087.50 บาท

บรษิัท คอนแทคส์
 มายด ์เอ็ด
ดเูคชั<น จํากัด    
28,087.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

52 จัดซื�อตูก้ําเนดิแสงยวูี 1 ชดุ 97,370.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง
 จํากัด  97,370.00
 บาท

บรษิัท ธรีะเทรด
ดิ�ง จํากัด  
97,370.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 19 ส.ค. 59

53
จา้งพมิพส์ติoกเกอร ์PVC ตดิ
รถ

50 ช ิ�น 26,750.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท วสิตา้        
   อนิเตอรป์ริ�นท ์
จํากัด  26,750.00
 บาท

บรษิัท วสิตา้      
อนิเตอรป์ริ�นท ์
จํากัด  
26,750.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 19 ส.ค. 59

54
จา้งผลติอปุกรณ์จัดกจิกรรม
และตกแตง่สถานที

3 รายการ 14,231.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
14,231.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  14,231.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 19 ส.ค. 59

55
จา้งเหมาปรับปรุงพื�นที<
ปฏบิัตงิานอาคาร

1 งาน 53,976.15 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากัด   
53,976.15 บาท

บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง
 การโยธา จํากัด  
 53,976.15 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 19 ส.ค. 59

56 จัดซื�อรถเข็น 1 คัน 7,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กรุงเทพ
ครุภัณฑเ์วชภัณฑ ์
จํากัด  7,000.00 
บาท

บรษิัท กรุงเทพ
ครุภัณฑเ์วชภัณฑ์
 จํากัด  7,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 19 ส.ค. 59

57
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

1 งาน 59,840.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ี 
59,840.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ี 
59,840.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 19 ส.ค. 59

58
จา้งออกแบบ จัดทําขอ้มลู 
และจัดหนา้เลม่

1 งาน 94,160.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
94,160.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  94,160.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 19 ส.ค. 59

60
จา้งพัฒนาสื<อการเรยีนรูเ้พื<อ
ผูท้ี<มคีวามตอ้งการพเิศษ

1 งาน 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท ตกลงราคา
นางพรวลัย ดํารง
ทรัพยว์ณชิ  
120,000.00 บาท

นางพรวลัย ดํารง
ทรัพยว์ณชิ  
120,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 19 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

61
ซื�ออปุกรณ์พรอ้มตดิตั �งระบบ
เสยีงปรับปรุงหอ้งประชมุ

6 รายการ 299,600.00 บาท 273,920.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วที ูอันลมิ ิ
เต็ด พลัส จํากัด  
168,518.58 บาท

บรษิัท วที ูอันลมิ ิ
เต็ด พลัส จํากัด 
 168,518.58 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

ราคาตํ<าสดุ

1.041E+09 22 ส.ค. 59

บรษิัท มัลตวิชิั<น 
จํากัด   
273,920.00 บาท
บรษิัท ราชา
อเีลคทรคิ แกรนด์
พลาซา่ จํากัด   
169,167.00 บาท

62 จา้งผลติกระเป๋าลายพะยนู 150 ใบ 12,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ด ิแอป เอ
พอี ีจํากัด  
12,000.00 บาท

บรษิัท ด ิแอป เอ
พอี ีจํากัด  
12,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 22 ส.ค. 59

63
จา้งทําแผ่นรองหลังสนิคา้
พวงกญุแจ

10,000 ใบ 15,515.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด  15,515.00
 บาท

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด  
15,515.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22 ส.ค. 59

64
จา้งสอบเทยีบอปุกรณ์
เตาเผาอันตราย

1 งาน 14,659.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เทคโนโลยี
 อนิสตรูเมนท ์
จํากัด  14,659.00
 บาท

บรษิัท 
เทคโนโลย ีอนิ
สตรูเมนท ์จํากัด 
 14,659.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

65 ซื�อเกา้อี�นั<งสําหรับพนักงาน 3 ตัว 10,448.55 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 
 10,448.55 บาท

บรษิัท เพอร์
เฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
  10,448.55 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23 ส.ค. 59

66
จา้งอบรมหลักสตูร English 
Activity

4 หลักสตูร 82,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป
 จํากัด  82,000.00
 บาท

บรษิัท แลงโก ้
กรุ๊ป จํากัด  
82,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 22 ส.ค. 59

67
จา้งซักรดีชดุเครื<องนอนบา้น
วทิย ์เดอืนกันยายน 2559

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

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 ซันคลนี เซอรว์สิ
  80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 23 ส.ค. 59

68
จา้งพมิพใ์บสมัคร JSTP      
  รุ่นที< 20

8,000 ใบ 23,968.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซัคเซส 
พับลเิคชั<น จํากัด  
23,968.00 บาท

บรษิัท ซัคเซส 
พับลเิคชั<น จํากัด 
 23,968.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

ราคาตํ<าสดุ

1.041E+09 23 ส.ค. 59

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
34,240.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นต ิ�ง เซอรว์สิ 
จํากัด 30,216.80 
บาท

69
พมิพโ์ปสเตอรพ์รอ้ม
โครงงานมหกรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ

2 ชดุ 3,210.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
3,210.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  3,210.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 15 ส.ค. 59

70 ซื�อหลอดไฟฟ้า LED 2 รายการ 6,420.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ ิ�ง จํากัด 
6,420.00 บาท

บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ ิ�ง จํากัด 
6,420.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 23 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

71 อปุกรณ์ Robot for kid 120 ชดุ 33,384.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากัด  33,384.00
 บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์
 จํากัด  
33,384.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24 ส.ค. 59

72
ซื�อชดุเครื<องนอนสําหรับ
หอ้งพัก

3 รายการ 285,155.00 บาท 285,155.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สวทีดรมี อนิเตอร์
เทรด  285,155.00
 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 สวทีดรมี 
อนิเตอรเ์ทรด  
285,155.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24 ส.ค. 59

73
จา้งดแูลควบคมุประสานงาน
กจิกรรมคา่ย

1 งาน 74,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วอีาร ์เรคร ี
เอเตอร ์จํากัด  
74,900.00 บาท

บรษิัท วอีาร ์เรครี
 เอเตอร ์จํากัด  
74,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 24 ส.ค. 59

74 จา้งพมิพ ์PVC Sticker 7 ช ิ�น 8,239.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา 
ปริ�นทต์ ิ�ง จํากัด   
8,239.00 บาท

บรษิัท ส.ธนา 
ปริ�นทต์ ิ�ง จํากัด   
8,239.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 24 ส.ค. 59

75 จา้งทําไวนลิ 2 รายการ 34,775.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
18,725.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  18,725.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 24 ส.ค. 59

76
จา้งผลติหนังสอืนทิาน 
“ลกูออ๊ดตามหาแม”่

2,000 เลม่ 68,480.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค  
68,480.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 แคนนา กราฟฟิค
  68,480.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 25 ส.ค. 59

77

จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุกตอนสนุกคดิกับ
หุน่ยนตห์นอนนอ้ย
และหุน่ยนตล์อ้เดยีว

1 งาน 24,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ี 
24,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส
 เอ็ดดเูคชนันั<ล 
เทคโนโลย ี 
24,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 26 ส.ค. 59

78 จัดซื�อหมกึแฟ๊กซ์ 3 รายการ 5,371.40 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สหธุรกจิ 
จํากัด  5,371.40 
บาท

บรษิัท สหธุรกจิ 
จํากัด  5,371.40
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 26 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

79 จา้งคยีข์อ้มลู 1,100 หนา้ 34,133.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
34,133.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
  34,133.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 26 ส.ค. 59

80
จา้งทําป้ายเสวนาเรื<อง Zika 
ไวรัสรา้ย

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

ตรงกับ
1.041E+09 26 ส.ค. 59

81
จา้งจัดทําดอกไมอ้บแหง้
บรรจภุาชนะ

200 ช ิ�น 40,000.00 บาท ตกลงราคา
นางอาณดา          
 รัตนสถาพร  
40,000.00 บาท

นางอาณดา      
รัตนสถาพร  
40,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 26 ส.ค. 59

82
ซื�อ Sodium Hydroxide 
Solution 50%

40 ถัง 16,264.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เคมคิอล   
พานาเซยี จํากัด  
16,264.00 บาท

บรษิัท เคมคิอล  
 พานาเซยี จํากัด 
 16,264.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 30 ส.ค. 59

83 จา้งทําป้ายเข็มกลัดวงกลม 1,000 ชดุ 10,700.00  บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
นพินธบ์าจดเ์ฮา้ส ์ 
10,700.00  บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด
 นพินธบ์าจดเ์ฮา้ส์
  10,700.00  บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 30 ส.ค. 59

84 ซื�อโลอ่ะครลิคิ 300 ช ิ�น 258,000.00 บาท 258,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นสามัญ
 ประดษิฐพ์ร   
258,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นสามัญ
 ประดษิฐพ์ร   
258,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 30 ส.ค. 59

85
ยางชะลอความเร็วแบบ
เคลื<อนยา้ยได ้

1 รายการ 5,243.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สมารท์      
  เบสทบ์ายส ์จํากัด
   5,243.00 บาท

บรษิัท สมารท์   
เบสทบ์ายส ์จํากัด
   5,243.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30 ส.ค. 59

86

จา้งอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
หลักสตูรมารยาทสากลใน
การร่วมงานเลี�ยง
และการรับประทานอาหาร

1 งาน 50,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสังวาลย ์  
ธรรมษา  
50,000.00 บาท

นางสาวสังวาลย ์ 
 ธรรมษา  
50,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

87
จา้งเก็บตัวอยา่งและตรวจ
วเิคราะหค์ณุภาพอากาศ

1 งาน 48,900.00 บาท กรณีพเิศษ

สํานักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ<งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล
 48,900.00 บาท

สํานักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ<งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิ
ล 48,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30 ส.ค. 59

88
จา้งบํารุงรักษาสําหรับ Fume
 Hood ของบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 งาน 9,630.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เฟอรบ์ชิ 
ดไีซน์ จํากัด   
9,630.00 บาท

บรษิัท เฟอรบ์ชิ 
ดไีซน์ จํากัด   
9,630.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.041E+09 30 ส.ค. 59

89 ซื�อวัสดคุอมพวิเตอร์ 3 รายการ 49,450.05 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอทโีซลชูั<น
 แอนด ์เซอรว์สิ 
จํากัด 49,450.05 
บาท

บรษิัท ไอที
โซลชูั<น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด 
49,450.05 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.041E+09 31 ส.ค. 59

90
ซื�ออาย ุSSL Certificates 
ZWildCard Plus

1 รายการ 53,183.28 บาท ตกลงราคา
DigiCert, Inc.  
USD 1,425.00

DigiCert, Inc.  
USD 1,425.00

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.042E+09 2 ส.ค. 59

91 ซื�อซอฟตแ์วร ์Team Viewer 1 รายการ 73,295.00 บาท ตกลงราคา
TEAMVIEWER 
GMBH EUR 
1,787.43 

TEAMVIEWER 
GMBH EUR 
1,787.43 

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
1.042E+09 4 ส.ค. 59

92
ซื�อระบบโทรศัพท ์IP-PBX 
พรอ้มตดิตั �ง

1 ชดุ
     

15,500,000.00 
บาท

15,400,000.00 
บาท

E-Auction

บรษิัท ธรู ไอพ ี
คอมมวินคิ จํากัด  
15,100,000.00 
บาท

บรษิัท ธรู ไอพ ี
คอมมวินคิ จํากัด 
 15,100,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนดและ

ราคาตํ<าสดุ

1.051E+09 1 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

บรษิัท แพลนเน็ต 
คอมมวินเิคชั<น 
เอเชยี จํากัด        
  (มหาชน) 
15,219,680.00 
บาท

93
ซื�อไฟฟ้าขนาด
แรงเคลื<อนไฟฟ้า 22 กโิล
โวลต์

60 งวด
       

794,000,000.00
 บาท

       
794,000,000.00 

บาท
วธิพีเิศษ

บรษิัท นวนครการ
ไฟฟ้า จํากัด  
794,000,000.00 
บาท

บรษิัท นวนคร
การไฟฟ้า จํากัด 
 
794,000,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.051E+09 31 ส.ค. 59

94
จา้งบรกิารพนักงานขับ
รถยนตป์ระจําตําแหน่ง

60 งวด
2,440,080.00 

บาท
2,440,080.00 บาท วธิพีเิศษ

บรษิัท แจแปน
เรน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
2,440,080.00 บาท

บรษิัท แจแปน
เรน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
2,440,080.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.052E+09 25 ส.ค. 59

95 เชา่รถยนตป์ระจําตําแหน่ง 60 งวด
3,132,000.00 

บาท
3,132,000.00 บาท วธิพีเิศษ

บรษิัท แจแปน
เรน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
3,132,000.00 บาท

บรษิัท แจแปน
เรน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
3,132,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.057E+09 25 ส.ค. 59

96
จา้งแปลหนังสอื Modern 
Railway Track

1 งาน 475,000.00 บาท 475,000.00 บาท วธิพีเิศษ

สมาคมวศิวกรรม
ระบบขนสง่ทาง
รางไทย 
475,000.00 บาท

สมาคมวศิวกรรม
ระบบขนสง่ทาง
รางไทย 
475,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.052E+09 16 ส.ค. 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 สงิหาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัที# 1 สงิหาคม 2559 –  31 สงิหาคม 2559)

97
จา้งที<ปรกึษาโครงการ
พัฒนาภาวะผูน้ํา การพัฒนา
ศักยภาพผูบ้รหิารระดับสงู

12 เดอืน 406,600.00 บาท 406,600.00 บาท
จา้งที<
ปรกึษา

บรษิัท สลงิชอท 
โคชชิ<ง จํากัด   
406,600.00 บาท

บรษิัท สลงิชอท 
โคชชิ<ง จํากัด   
406,600.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.053E+09 1 ส.ค. 59

98
จา้งที<ปรกึษา ผูอ้ํานวยการ 
สวทช.

12 เดอืน
1,753,680.00 

บาท
1,753,680.00 บาท

จา้งที<
ปรกึษา

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี
1,753,680.00 บาท

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี
1,753,680.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.053E+09 25 ส.ค. 59

99
เชา่เครื<องฉาย LCD 
Projector จํานวน 14 เครื<อง

24 เดอืน
      

1,579,824.00 
บาท

1,579,824.00 บาท สอบราคา

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด  
1,545,936.00 บาท

บรษิัท ดาตา้โปร 
คอมพวิเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด  
1,545,936.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกับ
ขอ้กําหนด

1.057E+09 1 ส.ค. 59
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