
แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

1 จา้งยา้ยตน้ไมแ้ละตดิตั �งไมป้ระดบั 1 งาน 35,400.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุศัน ์โตใหญ ่
35,400.00 บาท

นายสทุศัน ์โตใหญ่
 35,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160832 1 ก.ย. 59

2 จา้งพมิพห์นังสอื Nstda Style 150 เลม่ 10,432.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั   
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
10,432.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160833 1 ก.ย. 59

3 จา้งทําป้ายหอ้ยคอ 2,000 ใบ 10,272.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั   
10,272.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั  
 10,272.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160834 1 ก.ย. 59

4 ตอ่อาย ุSoftware Veeam 1 ปี 8 Licenses 143,808.00 บาท 143,808.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เน็คเทค   
ซสิเท็ม เซอรว์สิ 
จํากดั          
143,808.00 บาท

บรษิัท เน็คเทค  
ซสิเท็ม เซอรว์สิ 
จํากดั  143,808.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160835 1 ก.ย. 59

5 จา้งตดัตอ่รายการวา้ววทิย ์4 นาที 6 ตอน 18,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุธริักษ์  
ใหนุ้ช      
18,000.00 บาท

นายสทุธริักษ์  
ใหนุ้ช      
18,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160836 1 ก.ย. 59

6 ซื�อนํ�ามันเชื�อเพลงิ 1 งวด 19,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั   
 19,000.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั   
 19,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160837 1 ก.ย. 59

7
จา้งเปลีPยน CWT Guide Shoe 
ลฟิต ์1,2

1 งวด 17,120.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั      
17,120.00 บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั      
17,120.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160838 1 ก.ย. 59

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กนัยายน 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

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

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

8
ซื�อกลอ่งสญุญากาศอะครลีคิ และ
เครืPองปัZ ม

2 รายการ 209,185.00 บาท 209,185.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
มายไซนส ์
209,185.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
มายไซนส ์
209,185.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160839 2 ก.ย. 59

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์
อนิทเิกรชัPน จํากดั 
256,800.00 บาท

9 ซื�อดนิปลกูตน้ไม ้ 12 ชดุ 6,420.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บ ีเอส พ ีกรนีแอนด์
การเ์ดน้       
6,420.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้      
 6,420.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160840 2 ก.ย. 59

10
จา้งสมัภาษณ์เพืPอจัดทําหนังสอื 
25 ปี สวทช.

1 งาน 6,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวชตุมิา 
ซุน้เจรญิ   
6,000.00 บาท

นางสาวชตุมิา 
ซุน้เจรญิ   
6,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160841 2 ก.ย. 59

11 จา้งจัดเตรยีมสืPอความรูด้นตรไีทย 1 งาน 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท ตกลงราคา
นายชนก สาครกิ    
 120,000.00 บาท

นายชนก สาครกิ    
 120,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160842 5 ก.ย. 59

12
ซื�อเกา้อี� สาํหรับ พนักงานและ      
ผูบ้รหิาร

5 ตวั 19,623.80 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์
ออฟฟิศ  จํากดั      
19,623.80 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ  จํากดั    
  19,623.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160843 5 ก.ย. 59

13
ซื�ออปุกรณ์สญัญาณแจง้เตอืน
ฉุกเฉนิ

3 รายการ 30,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ย ูพ ีเทค 
คอรป์อเรช จํากดั   
 28,624.64 บาท

บรษิัท ย ูพ ีเทค 
คอรป์อเรช จํากดั   
 28,624.64 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160844 5 ก.ย. 59

14
จา้งจัดทําสาํเนาภาพประวตัศิาสตร์
จากฟิลม์เนกาทฟี

1 งาน 20,544.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สไตลค์รเีอ
ทฟีเฮา้ส ์จํากดั 
20,544.00 บาท

บรษิัท สไตลค์รเีอ
ทฟีเฮา้ส ์จํากดั 
20,544.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160845 5 ก.ย. 59

15 โตะ๊เทเบลิเทนนสิพรอ้มอปุกรณ์ 5 รายการ 14,672.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มาราธอน 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 14,672.00 
บาท

บรษิัท มาราธอน 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 14,672.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160846 5 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

16 ซื�อเครืPองปรับอากาศ 3 เครืPอง 162,426.00 บาท 161,516.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั 
161,516.00 บาท

บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั
 161,516.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160847 5 ก.ย. 59

17 จัดซื�อหลอดไฟฟ้า 70 หลอด 104,860.00 บาท 104,860.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ ไอ เอ็ม 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั   
104,860.00 บาท

บรษิัท เอ ไอ เอ็ม 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั  
 104,860.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160848 5 ก.ย. 59

18 เชา่ Notebook 40 เครืPอง 21,400.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั  
21,400.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั  
21,400.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160849 6 ก.ย. 59

19 Cryospeed liquid nitrogen 90 Kg. 3,370.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 
3,370.50 บาท

บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 
3,370.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160850 7 ก.ย. 59

20 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 3  หลกัสตูร 4,000 ใบ 19,260.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นติ�ง เซอรว์สิ 
จํากดั  19,260.00 
บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นติ�ง เซอรว์สิ 
จํากดั  19,260.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160851 7 ก.ย. 59

21 จา้งวาดภาพคนเต็มตวั 5 แผน่ 16,000.00 บาท ตกลงราคา
นายปรญิญา เพ็ชรวิ
ภาต  16,000.00 
บาท

นายปรญิญา 
เพ็ชรวภิาต  
16,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160852 8 ก.ย. 59

22 ฝาอลมูเินยีม 2 รายการ 5,521.20 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์
อนิทเิกรชัPน จํากดั  
5,521.20 บาท

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์
อนิทเิกรชัPน จํากดั 
 5,521.20 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160853 8 ก.ย. 59

23
จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีมอปุกรณ์
คา่ย

1 งาน 24,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส ์
(1981)  23,882.40
 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส ์
(1981)  
23,882.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160854 8 ก.ย. 59

24
จา้งวาดภาพประกอบหนังสอืสนุก
กบัโครงงานดว้ยนทิานอสีป

30 ตอน 99,510.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดร็อปคกิ 
ดไีซน ์จํากดั   
99,510.00 บาท

บรษิัท ดร็อปคกิ 
ดไีซน ์จํากดั   
99,510.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160855 8 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

25 จา้งซอ่มสแกนเนอร์ 1 งาน 6,655.40 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ควอลทิ ีไอท ี
เซอรว์สิ  
6,655.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ควอลทิ ีไอท ี
เซอรว์สิ  
6,655.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160856 8 ก.ย. 59

26 ตดัตอ่รายการวา้ววทิย ์4 นาที 3 ตอน 9,000.00 บาท ตกลงราคา
นายปัญญา เจรญิม ี
9,000.00 บาท

นายปัญญา เจรญิมี
 9,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160857 9 ก.ย. 59

27 หมกึ HP รุ่น Q2612AC 3 กลอ่ง 7,354.11 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั  
7,354.11 บาท

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั  
7,354.11 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160860 9 ก.ย. 59

28 ไมอ้ดัยาง AA จนี 80 แผน่ 35,952.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โนเบลิวูด้ 
จํากดั 35,952.00 
บาท

บรษิัท โนเบลิวูด้ 
จํากดั 35,952.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160862 12 ก.ย. 59

29 ซื�อวสัดอุปุกรณ์ทําชั �นวางของ 4 รายการ 102,827.00 บาท 102,827.00 บาท ตกลงราคา
รา้น ตั �ง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)    
102,827.00 บาท

รา้น ตั �ง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)    
102,827.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160863 12 ก.ย. 59

30
จา้งเหมาปรับปรุงสิPงอํานวยความ
สะดวกสาํหรับคนพกิาร

1 งาน 165,000.00 บาท 164,095.20 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั 
164,095.20 บาท

บรษิัท กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั 
164,095.20 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160864 12 ก.ย. 59

31 จา้งพัฒนาบทเรยีนออนไลน ์"ขมิ" 1 งาน 600,000.00 บาท 600,000.00 บาท พเิศษ
นายชนก สาครกิ  
600,000.00 บาท

นายชนก สาครกิ  
600,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160865 13 ก.ย. 59

32
จา้งออกแบบ E-magazine สาระ
วทิย ์ฉบบัทีP 42

1 งาน 6,000.00 บาท ตกลงราคา
นายคมสนั วมิลรัตน์
 6,000.00 บาท

นายคมสนั      วมิล
รัตน ์     6,000.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160866 13 ก.ย. 59

33
จัดทําหุน่ยนตท์ศกณัฑ ์
Animatronic Robot

1 งาน 150,000.00 บาท 150,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสนธยา 
บญุจันทร ์ 
150,000.00 บาท

นายสนธยา 
บญุจันทร ์ 
150,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160867 13 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

34
สมัครสมาชกิรายปี TechVision 
Report 2016

12 เดอืน 559,182.00 บาท 559,182.00 บาท พเิศษ

บรษิัท ฟรอสท์ 
แอนด ์ซลัลวินั 
(ไทยแลนด)์ จํากดั 
559,182.00 บาท

บรษิัท ฟรอสท์ 
แอนด ์ซลัลวินั 
(ไทยแลนด)์ จํากดั
 559,182.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160868 13 ก.ย. 59

35 ซื�อวสัดสุาํนักงาน 9 รายการ 22,507.45 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ    
22,507.45 บาท

รา้นพัฒนากจิ    
22,507.45 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160869 13 ก.ย. 59

36 กระเป๋าหนังสมีว่งขนาดกลาง 150 ใบ 11,250.00 บาท ตกลงราคา
นายภานุวฒัน ์
ชุม่เมอืงเย็น   
11,250.00 บาท

นายภานุวฒัน ์
ชุม่เมอืงเย็น   
11,250.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160870 13 ก.ย. 59

37
จัดกจิกรรมและเตรยีมอปุกรณ์
กจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก ตอน 
วศิวกรรมของเลน่

1 งาน 30,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัPล 
เทคโนโลย ีจํากดั   
 30,000.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันัPล 
เทคโนโลย ีจํากดั  
  30,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160871 13 ก.ย. 59

38 จา้งเก็บขนและกําจัดสารเคมี 1 งาน 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชัPน จํากดั  
200,000.00 บาท

บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชัPน จํากดั  
200,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160872 13 ก.ย. 59

39 ซื�อโทรทศันแ์ละขาตั �ง 2 ชดุ 54,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ราชาอเีลคท
รคิ แกรนดพ์ลาซา่ 
จํากดั   
54,000.00 บาท

บรษิัท ราชา
อเีลคทรคิ แกรนด์
พลาซา่ จํากดั   
54,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160873 13 ก.ย. 59

40 ซื�อไมโครเวฟ 1 เครืPอง 4,990.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอสเอ็มทวี ี
โฮมอเีล็คทรคิ  
4,990.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอสเอ็มทวี ีโฮมอี
เล็คทรคิ 4,990.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160874 13 ก.ย. 59

41 จา้งทําสืPอวดิโีอ Presentation 1 งาน 165,850.00 บาท 165,850.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดสูนุก จํากดั 
 165,850.00 บาท

บรษิัท ดสูนุก จํากดั
  165,850.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160875 14 ก.ย. 59

42
จา้งสอบเทยีบเครืPองมอื Digital 
Power Meter

1 งาน 12,037.50 บาท ตกลงราคา
สถาบนัมาตรวทิยา
แหง่ชาต ิ 
12,037.50 บาท

สถาบนัมาตรวทิยา
แหง่ชาต ิ 
12,037.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160877 14 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

43 พมิพห์นังสอืทําเนยีบรุ่น (วศร.6) 40 เลม่ 20,030.40 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
20,030.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
20,030.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160878 14 ก.ย. 59

44

จา้งพมิพค์ูม่อืการผลติราบวิเวอเรยี 
จํานวน 1,000 เลม่ และคูม่อืการ
ผลติและการตรวจสอบคณุภาพ 
จํานวน 500 เลม่

1,500 เลม่ 58,850.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
58,850.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
58,850.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160879 14 ก.ย. 59

45 วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า 47 รายการ 130,359.41 บาท 127,154.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั   127,154.40
 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั   
127,154.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160880 15 ก.ย. 59

46 ซื�อเครืPองควบคมุความชื�น 1 เครืPอง 35,379.55 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟลดิ�ง 
เกท จํากดั 
35,379.55 บาท

บรษิัท โฟลดิ�ง 
เกท จํากดั 
35,379.55 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160882 15 ก.ย. 59

บรษิัท ยทู ี
เอ็นยเินยีริPง อนิเตอร์
เนชัPนแนล จํากดั  
48,150.00 บาท

47
พมิพห์นังสอืแปรรูปการรถไฟ
แหง่ชาติ

1,000 เลม่ 54,570.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั    
54,570.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั   
 54,570.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160883 15 ก.ย. 59

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัPน จํากดั  
64,200.00 บาท
บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นติ�ง เซอรว์สิ 
จํากดั  
59,920.00 บาท
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

48
กลอ้งสเตรโิอ 2 ตา รุ่น XTD-217 
และชดุถา่ยทอดสญัญาณเขา้
คอมพวิเตอร์

2 รายการ 32,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซายนซ์ติี� 
จํากดั  
29,499.99 บาท

บรษิัท ซายนซ์ติี� 
จํากดั 29,499.99 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160885 16 ก.ย. 59

บรษิัท ไซเทรดเดอร ์
จํากดั  
32,100.00 บาท

49 ตูค้วบคมุความชื�นอตัโนมัติ 1 รายการ 29,478.50 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ท ีแอนด ์ท ี
อนิโทรดวิส ์          
29,478.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ท ีแอนด ์ท ี
อนิโทรดวิส ์         
 29,478.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160886 16 ก.ย. 59

บรษิัท มทิ 
เทคโนโลย ีจํากดั 
29,960.00 บาท

50 จา้งผลติกระเป๋าผา้ แคนวาส 1 รายการ 13,375.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไฮเปอร ์แลป
 จํากดั          
13,375.00 บาท

บรษิัท ไฮเปอร ์
แลป จํากดั          
13,375.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160887 16 ก.ย. 59

51 จา้งพมิพแ์ผน่พับโครงการ JSTP 2,000 ใบ 9,630.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค    
  9,630.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค   
   9,630.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160888 16 ก.ย. 59

52 จา้งพมิพต์น้ฉบบัแบบจําลองหนังสอื 2  เลม่ 5,885.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 5,885.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  5,885.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160890 16 ก.ย. 59

53 ซื�ออปุกรณ์ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 5 รายการ 116,977.00 บาท 116,977.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซายนไ์บรท์ 
จํากดั         
116,977.00 บาท

บรษิัท ซายนไ์บรท์
 จํากดั         
116,977.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160891 16 ก.ย. 59

บรษิัท เอ็น.เค.พ.ี 
เซ็นเตอร ์เทรดดิ�ง 
แอนด ์ซพัพลาย 
จํากดั 
126,795.00 บาท
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

54 จา้งพมิพห์นังสอืเงาสะทอ้น 500 เลม่ 48,150.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
48,150.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
48,150.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ไวค้รบถว้น
ถกูตอ้ง

1041160892 16 ก.ย. 59

55 Card ฝาพับ PU LEATHER 50 ชิ�น 6,100.00 บาท ตกลงราคา
นายธฤต 
อภบิญุเอื�ออรุณ      
  6,100.00 บาท

นายธฤต 
อภบิญุเอื�ออรุณ     
   6,100.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160893 16 ก.ย. 59

56 หนังสอืผูบ้รหิาร 50 เลม่ 12,492.25 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
12,492.25 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 12,492.25 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160895 16 ก.ย. 59

57
จา้งออกแบบและผลติผลติภัณฑ ์5 
รูปแบบ

6 รายการ 63,665.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สมารท์ 
โคตติ�ง แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
63,665.00 บาท

บรษิัท สมารท์ 
โคตติ�ง แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
63,665.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตามขอ้กําหนด

1041160896 19 ก.ย. 59

58 จา้งพมิพ ์NSTDA Style 150 เลม่ 10,432.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  10,432.50 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160897 19 ก.ย. 59

59 จา้งพมิพใ์บประกาศ 3,000 ใบ 25,680.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 25,680.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  25,680.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160898 19 ก.ย. 59

60
ชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้รืPอง 
Investigating Wind Energy

7 รายการ 147,711.36 บาท 147,711.36 บาท ตกลงราคา
บรษิัท 21วศิวกรรม
และบรกิาร จํากดั 
147,711.36  บาท

บรษิัท 21วศิวกรรม
และบรกิาร จํากดั 
147,711.36  บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160899 19 ก.ย. 59

61 ซื�อ Sound Stock จํานวน 3 รายการ 3 รายการ 5,399.99 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เค.ด.ีเอ็ม. 
เทรดดิ�ง จํากดั 
5,300.00 บาท

บรษิัท เค.ด.ีเอ็ม. 
เทรดดิ�ง จํากดั 
5,300.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160900 19 ก.ย. 59

62
ซื�อหลอดใสส่ารละลายสาํหรับปัPน
เหวีPยง

2 รายการ 9,095.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั   
9,095.00 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั  
 9,095.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160901 19 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

63 ซื�อกระดาษเชค็มอื 1 งวด 5,778.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จํากดั        
 5,778.00 บาท

บรษิัท แอคทฟี ทมี
 (1999) จํากดั      
   5,778.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160902 19 ก.ย. 59

64
จา้งเหมาซกัรดีชดุเครืPองนอน(ต.ค.
59)

1 งวด 80,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ     
 80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ   
   80,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160903 19 ก.ย. 59

65 จา้งผลติสเปรยไ์ลย่งุ 500 ขวด 53,500.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัทซดีไีอพ ี
(ประเทศไทย) 
จํากดั 53,500.00 
บาท

บรษิัทซดีไีอพ ี
(ประเทศไทย) 
จํากดั 53,500.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160904 20 ก.ย. 59

66
จา้งออกแบบและผลติป้ายกระดาษ
ฟาง

2 รายการ 43,845.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอรีP  
 43,845.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอรีP 
 43,845.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160905 20 ก.ย. 59

67 ซื�อดเีอ็นเอมาตรฐานและเอนไซม์ 4 รายการ 29,318.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั    
 วอรด์ เมดกิ         
 29,318.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
  วอรด์ เมดกิ        
  29,318.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160906 20 ก.ย. 59

68 ซื�อโลอ่ะครลิกิ พรอ้มกลอ่งบรรจุ 2 รายการ 20,640.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่น สามัญ 
ประดษิฐพ์ร          
20,640.00 บาท

หา้งหุน้สว่น สามัญ
 ประดษิฐพ์ร         
 20,640.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160907 20 ก.ย. 59

69
จา้งตดิตั �งสติZกเกอรฐ์าน 
Pendulum        อาคารศนูย์
ประชมุ

1 งาน 13,910.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,910.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
13,910.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160908 20 ก.ย. 59

70 ซื�อสารกําจัดลกูนํ�ายงุลาย 1 งาน 16,400.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ทเีอฟไอ. 
กรนีไบโอเทค จํากดั
  16,400.00 บาท

บรษิัท ทเีอฟไอ. 
กรนีไบโอเทค 
จํากดั    
16,400.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160909 20 ก.ย. 59

71
จา้งพมิพโ์ปสเตอรผ์ลงานดา้นถัPว
เขยีว

2,000 ใบ 74,900.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั    
 วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  74,900.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
  วาย.ซเีอช.มเีดยี  
    74,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160910 21 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

72 พมิพผ์ลงานเดน่กลุม่ขา้ว 1 งาน 5,778.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 5,778.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  5,778.00 บาท

เสนอราคา
ถกูตอ้งตาม
ขอ้กําหนด

1041160911 21 ก.ย. 59

73 ซื�อ Vector ทีPใชใ้นการตดัตอ่ยนี 1 ชดุ 5,350.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 5,350.00 
บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช
 (ประเทศไทย) 
จํากดั 5,350.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ไวค้รบถว้น
ถกูตอ้ง

1041160912 21 ก.ย. 59

74 จา้งพมิพห์นังสอืปรุงโครงงานวทิยฯ์ 1,000 เลม่ 149,800.00 บาท 149,800.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั   
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
149,800.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
149,800.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041160913 21 ก.ย. 59

75 ซื�อ Harddisk และ UPS 1 งวด 17,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากดั  
17,900.00 บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากดั  
17,900.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160914 22 ก.ย. 59

76

จา้งจัดทําหนังสอืชดุกจิกรรมบรูณา
การและหนังสอืชดุกจิกรรมพัฒนา
ทกัษะการอา่น
คดิวเิคราะห ์และคดิสรา้งสรรค์

300 ชดุ 72,000.00 บาท ตกลงราคา
นายปัญญา ทรง
เสรยี ์72,000.00 
บาท

นายปัญญา 
ทรงเสรยี ์
72,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160915 21 ก.ย. 59

77
จา้งซอ่มแซมหอ้งทํางาน ชั �น 5 
และยา้ยเคานเ์ตอรฝ์่ายพัสดุ

1 งาน 200,000.00 บาท 246,966.70 บาท ตกลงราคา
บรษิัท800ทบั5เด็ค
คอเรชัPน จํากดั
199,533.60บาท

บรษิัท800ทบั5
เด็คคอเรชัPน จํากดั
199,533.60บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160916 22 ก.ย. 59

บรษิัท ส.สนุันตน ์
สตลี แอนด ์แมทที
เรยีล จํากดั
294,399.80บาท

78
จา้งยา้ยตน้ไม ้อาคารสาํนักงาน
กลาง

1 งาน 12,500.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุศัน ์โตใหญ ่ 
 12,500.00 บาท

นายสทุศัน ์โตใหญ่
   12,500.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160917 22 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

79
จา้งออกแบบและพมิพห์นังสอื 
"RISE2"

500 เลม่ 117,700.00 บาท 117,700.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
117,700.00บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
117,700.00บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160918 22 ก.ย. 59

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ�นติ�ง เซอรว์สิ 
จํากดั125,725.00
บาท
บรษิัท ฐานการพมิพ์
 จํากดั120,910.00
บาท

80
จา้งเปลีPยนอะไหลแ่ละเปลีPยนถา่ย
นํ�ามันเครืPอง

7 รายการ 25,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั  
24,910.67 บาท

บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั  
24,910.67 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160919 22 ก.ย. 59

81 DNeasy Plant Mini Kit (50) 1 ชดุ 10,165.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซลิลคิฟารม์า
 จํากดั    
10,165.00 บาท

บรษิัท ซลิลคิฟาร์
มา จํากดั    
10,165.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160920 22 ก.ย. 59

82 ซื�อสารเคมี 7 รายการ 27,927.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น 
27,927.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น 
27,927.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160921 22 ก.ย. 59

83 ซื�อเอนไซมท์ีPใชเ้พิPมปรมิาณดเีอ็นเอ 2 รายการ 15,408.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กบิไทย 
จํากดั    
15,408.00 บาท

บรษิัท กบิไทย 
จํากดั    
15,408.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160923 23 ก.ย. 59

84 ซื�อ Switch Hub 1 เครืPอง 11,556.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากดั 
12,733.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์  
11,556.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160926 23 ก.ย. 59

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์  
11,556.00 บาท
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

85 ซื�อหัววดัคา่ความเป็นกรดดา่ง 1 เครืPอง 10,486.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เทคโนโลย ี
อนิสตรูเมนท ์จํากดั
10,486.00 บาท

บรษิัท เทคโนโลยี
อนิสตรูเมนท ์จํากดั
 10,486.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160927 26 ก.ย. 59

86
จา้งปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูความรู ้
ของสาํนักงานศาลปกครอง

1 งาน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวเค็ต ล ี    
ประวงั       
300,000.00 บาท

นางสาวเค็ต ล ี
ประวงั  
300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160928 26 ก.ย. 59

87 จา้งทําโบรชวัรแ์ละคูม่อื 2 รายการ 69,550.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 69,550.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
 69,550.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160929 26 ก.ย. 59

88 จา้งทํา Animation 20 นาที 30 ตอน 208,650.00 บาท 208,650.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั
  208,650.00 บาท

บรษิัท ดจิเิดยี 
จํากดั  
208,650.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160930 26 ก.ย. 59

89
จา้งผลติสืPอวดีทิศันเ์พืPอใชพ้ัฒนา
องคค์วามรู ้

1 งาน 219,350.00 บาท 219,350.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กูด๊อฟีนิPง 
ตงิค ์จํากดั  
219,350.00 บาท

บรษิัท กูด๊อฟีนิPง 
ตงิค ์จํากดั  
219,350.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1041160931 26 ก.ย. 59

บรษิัท 7289 ด ีพลสั
 พ ีอาคเิทค จํากดั  
 235,000.00 บาท

90 วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ 59,492.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ท
รด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั  59,492.00 
บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั  59,492.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160933 28 ก.ย. 59

91 จา้งผลติวดิโีอประชาสมัพันธ ์PTEC 1 งาน 299,600.00 บาท 299,600.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท พ่นไฟ 
สตดูโิอ จํากดั  
299,600.00 บาท

บรษิัท พ่นไฟ 
สตดูโิอ จํากดั  
299,600.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160934 28 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
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เอกสาร

วนัที#เอกสาร

92 จัดซื�อถงุมอืยาง 1 ชดุ 17,000.16 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ศรตีรังแอ    
โกรอนิดสัทร ีจํากดั 
(มหาชน)  
17,000.00 บาท

บรษิัท ศรตีรังแอ   
โกรอนิดสัทร ีจํากดั
(มหาชน)  
17,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160935 28 ก.ย. 59

93 ซื�อสารเคมเีตรยีมอาหารเลี�ยงเชื�อ 2 รายการ 8,132.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แปซฟิิค 
ไซเอ็นซ ์จํากดั    
8,132.00 บาท

บรษิัท แปซฟิิค     
 ไซเอ็นซ ์จํากดั    
8,132.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041160936 28 ก.ย. 59

94 ซื�อขายซอฟตแ์วรร์ะบบสืPอสิPงพมิพ์ 2 รายการ 872,769.04 บาท 872,769.04 บาท วธิสีอบราคา

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูัPน 
คอมพวิเตอร ์ (ไทย
แลนด)์ จํากดั  
837,424.80 บาท

บรษิัท ไอ.ท.ี
โซลชูัPน 
คอมพวิเตอร ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั 
837,424.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1051160013 21 ก.ย. 59

95
จา้งเขยีนเนื�อหาภาษาองักฤษ
สาํหรับเอกสารประชาสมัพันธ์

1 งาน 60,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์   
60,000.00 บาท

นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์   
60,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160095 1 ก.ย. 59

96
จา้งเหมาจัดทําสืPอประสมเพืPอ
ขบัเคลืPอนการพัฒนาดจิทิลัเพืPอ
เศรษฐกจิและสงัคม

1 งาน
6,300.000.00 

บาท
6,300.000.00 

บาท
พเิศษ

บรษิัท เอ็ทตี� รูท้ 
จํากดั  
6,300.000.00 บาท

บรษิัท เอ็ทตี� รูท้ 
จํากดั  
6,300.000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160096 1 ก.ย. 59

97
จา้งผลติสืPอโครงการเสรมิสรา้ง
ผูป้ระกอบการผสมผสานวฒันธรรม

4 เดอืน 299,250.00 บาท 299,250.00 บาท ตกลงราคา
นางสาววลิาวณัย ์
เอื�อวงศ ์
299,250.00 บาท

นางสาววลิาวณัย ์
เอื�อวงศ ์ 
299,250.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160097 1 ก.ย. 59

98
จา้งเหมาบรกิารระบบ Printing 
Solution พรอ้มตดิตั �ง

5 เดอืน
1,600,000.00 

บาท
1,600,000.00 

บาท
พเิศษ

บรษิัท ชารป์ไทย 
จํากดั  
1,600,000.00 บาท

บรษิัท ชารป์ไทย 
จํากดั  
1,600,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160098 1 ก.ย. 59

99
จา้งกําจัดขยะตดิเชื�อปนเปื�อน
สารเคมี

12 เดอืน 280,000.00 บาท 280,000.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ไทยเอ็นไวรอน
เมน้ท ์ซสีเท็มส ์ 
280,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ไทยเอ็นไวรอน
เมน้ท ์ซสีเท็มส ์ 
280,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160099 2 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

100
จา้งบรกิารดแูลบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู-แรงตํPา อาคาร Utility

12 เดอืน 130,000.00 บาท 90,950.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ออล อนิ 
เอ็นจเินยีริPง จํากดั 
90,950.00 บาท

บรษิัท ออล อนิ 
เอ็นจเินยีริPง จํากดั 
90,950.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1052160100 7 ก.ย. 59

บรษิัท สกาย 
คอมเมอเชีPยล จํากดั
  128,400.00 บาท

101
จา้งบํารุงรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข 
ระบบไฟฟ้าแรงสงูของสถานไีฟฟ้า 
115 เควี

6 เดอืน
1,600,000.00 

บาท
1,433,867.41 

บาท
กรณีพเิศษ

การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค 
1,433,867.41 บาท

การไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค  
1,433,867.41 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160101 1 ก.ย. 59

102
จา้งเหมาบรกิารรับสง่เอกสาร 
อาคาร สวทช. โยธี

12 เดอืน 192,600.00 บาท 192,600.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอ อ ีเค เอ็กซเ์พรส 
เซอรว์สิ  
192,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอ อ ีเค เอ็กซเ์พรส
 เซอรว์สิ  
192,600.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160102 20 ก.ย. 59

103
จา้งเหมาบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู-ตํPา อาคารสาํนักงาน
กลาง

12 เดอืน 258,405.00 บาท 258,405.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ซมัมทิ        
 เอ็นจเินยีริPง แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั   
258,405.00 บาท

บรษิัท ซมัมทิ       
 เอ็นจเินยีริPง แอนด์
 เซอรว์สิ จํากดั   
258,405.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160103 20 ก.ย. 59

104
จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครืPองกําเนดิไฟฟ้า 
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

12 เดอืน 55,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ดชียั แอสโซซเิอท 
 53,628.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ดชียั แอสโซซเิอท 
 53,628.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160104 20 ก.ย. 59

105
จา้งพมิพห์นังสอืพรรณไมป้่าฮาลา-
บาลา

1,000 เลม่ 477,220.00 บาท 477,220.00 บาท สอบราคา

บรษิัท อมรนิทร ์
พริ�นติ�งแอนด ์    
พับลชิชิPง จํากดั 
(มหาชน)  
375,000.00 บาท

บรษิัท ประชมุชา่ง 
จํากดั 326,350.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1052160105 20 ก.ย. 59

บรษิัท ประชมุชา่ง 
จํากดั 
326,350.00 บาท
บรษิัท ออนป้า 
จํากดั 441,914.00 
บาท
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

บรษิัท สหมติรพริ�น
ติ�ง แอนด ์พับลสิซิPง
 จํากดั  
375,000.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อรุณการพมิพ ์ 
406,110.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อดุมศกึษา 
318,860.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย. ซเีอช.มเีดยี 
385,200.00 บาท
บรษิัท กรังดป์รซี ์
อนิเตอรเ์นชัPนแนล 
จํากดั (มหาชน)  
426,930.00 บาท

106
จา้งดําเนนิการจัดการดา้นเอกสาร
และกจิกรรมของฝ่ายบรหิารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

12 เดอืน 222,000.00 บาท 222,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสมพศิ ชาล ี
 222,000.00 บาท

นางสาวสมพศิ ชาลี
  222,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160106 23 ก.ย. 59

107
จา้งบรกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขเครืPองกําเนดิไฟฟ้า อาคาร
สาํนักงานกลาง

12 เดอืน 48,310.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท คมัมิPนส ์
ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 48,310.50 
บาท

บรษิัท คมัมิPนส ์
ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 48,310.50 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160107 29 ก.ย. 59

108
จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและกําจัด
ปลวก มด  แมลงสาบ หนู ยงุและ
แมลงอืPนๆ

12 เดอืน 142,900.00 บาท 142,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท บัZค บ ีกอน 
จํากดั 142,900.00 
บาท

บรษิัท บัZค บ ีกอน 
จํากดั 142,900.00
 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160108 26 ก.ย. 59

109
จา้งบรหิารงานโครงการสนับสนุน
นักเรยีนทนุรัฐบาล ทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

12 เดอืน
1,869,120.00 

บาท
1,869,120.00 

บาท
กรณีพเิศษ

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี  
1,869,120.00 บาท

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี 
1,869,120.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160109 28 ก.ย. 59
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

110
จา้งเหมาบรกิารดแูลบํารุงรักษา
เครืPองทํานํ�าเย็น (Chiller) และ
อปุกรณ์ในระบบปรับอากาศ

15 เดอืน 208,650.00 บาท 208,650.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แม็คเอน 
เนอย ีอโีวลชูัPน 
จํากดั   208,650.00
 บาท

บรษิัท แม็คเอน 
เนอย ีอโีวลชูัPน 
จํากดั   
208,650.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160110 28 ก.ย. 59

111 จา้งพมิพน์ามบตัร สวทช. 12 เดอืน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ี
เอส เอท อนิเตอร ์ 
300,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั วี
 เอส เอท อนิเตอร ์
 300,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160111 30 ก.ย. 59

112
จา้งเหมาบรกิารดแูลบํารุงรักษา
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
ตอ่พ่วง

2 ปี
1,200,000.00 

บาท
1,200,000.00 

บาท
สอบราคา

บรษิัท รโิก ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั  
1,144,044.00 บาท

บรษิัท รโิก ้
(ประเทศไทย) 
จํากดั  
1,144,044.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160112 29 ก.ย. 59

113 จา้งตดัตอ่วดิโีอรายการ 50 ตอน 125,000.00 บาท 125,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสทุธริักษ์     
ใหนุ้ช        
125,000.00 บาท

นายสทุธริักษ์  
ใหนุ้ช 
125,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160113 27 ก.ย. 59

114

จา้งเหมาประสานงานและจัด
กจิกรรมโครงการ
พัฒนาอจัรยิภาพ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํหรับเด็กและเยาวชน

12 เดอืน 222,000.00 บาท 222,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวพรนภิา 
นาเมอืง 
222,000.00 บาท

นางสาวพรนภิา 
นาเมอืง 
222,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160114 28 ก.ย. 59

115

จา้งเหมาบรหิารจัดการและ
ใหบ้รกิารรักษาความสะอาด 
สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

24 เดอืน
23,268,000.00 

บาท
23,268,000.00 

บาท
E-Auction

บรษิัท ไดมอนด ์
แคร ์เซอรว์สิ จํากดั 
19,651,200.00 บาท

บรษิัท ไดมอนด ์
แคร ์เซอรว์สิ จํากดั
 19,651,200.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1052160115 30 ก.ย. 59

บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี
ออล เซอรว์สิ จํากดั
 20,781,925.20 
บาท

บรษิัท ท็อพ กรนี
เนอรเ์ซอรว์สิ จํากดั 
20,788,999.00 บาท
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แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

บรษิัท เบสท ์อนิ
เวสตเิกชัPน จํากดั 
20,946,192.00 บาท
บรษิัท 109 คอน
เซา๊ท ์แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
21,100,000.00 บาท
บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย ฟีนกิซ ์
เอส แอนด ์ซ ีจํากดั
 22,136,160.00 
บาท
บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส.บ.ี
เอส.ซ.ีกรุ๊ป จํากดั 
22,598,000.00 บาท
บรษิัท นวิอนิเตอร ์
เนชัPนแนล เยน
เนอรัล จํากดั 
22,963,200.00 บาท

116 จา้งตดัตอ่วดิโีอ 78 ตอน 195,000.00 บาท 195,000.00 บาท ตกลงราคา
นายภัทรภมู ิ
ขวญับญุจันทร ์
195,000.00 บาท

นายภัทรภมู ิ
ขวญับญุจันทร ์
195,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160116 30 ก.ย. 59

117
จา้งตดัตอ่วดิโีอ รายการพลงัวทิย์
คดิเพืPอคนไทย

42 ตอน 210,000.00 บาท 210,000.00 บาท ตกลงราคา
นายธนาคม 
เดชาธนเมธากลู 
210,000.00 บาท

นายธนาคม 
เดชาธนเมธากลู 
210,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160117 28 ก.ย. 59

118
จา้งบรกิารเครืPองฆา่เชื�อกําจัดกลิPน
และเครืPองฉดีสเปรยน์ํ�าหอมอตัโนมัติ

12 เดอืน 187,036.00 บาท 187,036.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เร็นโทคลิ 
อนินเิชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั  
187,036.00 บาท

บรษิัท เร็นโทคลิ 
อนินเิชยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั  
187,036.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160118 30 ก.ย. 59

119

จา้งเหมาประชาสมัพันธโ์ครงการ
สง่เสรมิความรูท้างดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปี 
2560

1 งาน
30,000,000.00 

บาท
25,000,000.00 

บาท
กรณีพเิศษ

บรษิัท อสมท จํากดั
 (มหาชน) 
25,000,000.00 บาท

บรษิัท อสมท 
จํากดั (มหาชน) 
25,000,000.00 
บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1052160119 30 ก.ย. 59

Page 17 of 18



แบบ สขร.1

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

ราคาที#เสนอ
ผูท้ ี#ไดร้บัการ      

 คดัเลอืกและราคา
เหตผุลที#       
  คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#เอกสาร

120
จา้งทีPปรกึษาสาํหรับคลสัเตอร์
สขุภาพและการแพทย์

12 เดอืน 660,000.00 บาท 660,000.00 บาท จา้งทีPปรกึษา
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 660,000.00 บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล
  660,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1053160019 19 ก.ย. 59

121
เชา่อปุกรณ์เสรมิชดุป้อนกระดาษ
อตัโนมัติ

5 เดอืน 8,560.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชารป์ไทย 
จํากดั  
8,560.00 บาท

บรษิัท ชารป์ไทย 
จํากดั  
8,560.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1057160010 1 ก.ย. 59

122 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์2 รายการ 3 ปี 620,000.00 บาท 620,000.00 บาท สอบราคา
บรษิัท อคาเซยี 
อนิเตอรเ์ทค จํากดั 
 605,200.00 บาท

บรษิัท อคาเซยี 
อนิเตอรเ์ทค จํากดั 
 605,200.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํPาสดุ

1057160011 1 ก.ย. 59

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั  
612,040.00 บาท

123 เชา่เครืPองคอมพวิเตอรแ์บบตั �งโตะ๊ 3 ปี 46,224.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท คอมมเีดยี 
พลสั จํากดั   
46,224.00 บาท

บรษิัท คอมมเีดยี 
พลสั จํากดั   
46,224.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1057160012 26 ก.ย. 59

124
เชา่เครืPองคอมพวิเตอร ์iMac 27 นิ�ว
 1 เครืPอง

3 เดอืน 25,680.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั   
 25,680.00 บาท

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั 
   25,680.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1057160013 26 ก.ย. 59
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