
แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

1
ซื	อซอฟตแ์วรร์ะบบป้องกนั
ไวรัสและจัดซื	อสทิธิ�ระบบ
ป้องกนัไวรัส

3 รายการ
1,700,000.00 

บาท
1,852,594.80 

บาท
พเิศษ

บรษิัท จเีอเบลิ 
จํากดั
1,700,000.00 บาท

บรษิัท จเีอเบลิ 
จํากดั
1,700,000.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 4 ต.ค. 59

บรษิัท อนิฟีนทิ 88
 เทคโนโลยี2 จํากดั 
 1,882,344.00 
บาท

2
จา้งอบรมกจิกรรม 
Knowledge Sharing 
หัวขอ้โยคะอารมณ์

1 งาน 37,450.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เทรน แอนด์
 ทอลค์จํากดั 
37,450.00 บาท

บรษิัท เทรน แอนด์
 ทอลค์จํากดั 
37,450.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 4 ต.ค. 59

3 จา้งพนักงานทําความสะอาด 1 งาน 14,766.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี   
 ออล เซอรว์สิ 
จํากดั12,752.42 
บาท

บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี   
 ออล เซอรว์สิ 
จํากดั12,752.42 
บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 4 ต.ค. 59

4 จา้งเปลี2ยนถา่ยนํ	ามันเครื2อง 1 งาน 18,988.22 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั        
18,988.22 บาท

บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั        
18,988.22 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 5 ต.ค. 59

5
ซื	อวสัดปุระกอบการ
ทดสอบทวีดีจิติอลภาคสนาม

12 รายการ 7,389.42 บาท ตกลงราคา

บรษิัท โกลบอล 
โทรนคิ         
อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั7,389.42 
บาท

บรษิัท โกลบอล  
โทรนคิ         
อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั7,389.42 
บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 6 ต.ค. 59

6
เชา่รถตรวจวดัสญัญาณ
โทรทศันร์ะบบดจิติอล

1 งาน 600,000.00 บาท 600,000.00 บาท กรณีพเิศษ

สถานวีทิยุ
โทรทศัน์
กองทพับก       
600,000.00 บาท

สถานวีทิยุ
โทรทศัน์
กองทพับก       
600,000.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 4 ต.ค. 59

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

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

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

7

จา้งทําป้ายไวนลิงานเสวนา
เรื2องแนวทางเพื2อการ
พัฒนารักษาโรคมอื ปาก 
เทา้ เพื2อลกูรัก

1 งาน 6,634.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช. มเีดยี
6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช. มเีดยี
6,634.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 10 ต.ค. 59

8
เกา้อี	ทํางาน IKEA รุ่น มาร์
กสุ สดีํา

3 ตวั 17,970.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อคิาโน่ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั       
17,970.00 บาท

บรษิัท อคิาโน่ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั   17,970.00
 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 10 ต.ค. 59

9

จา้งพมิพเ์อกสาร การศกึษา
เปรยีบเทยีบการพัฒนา
โครงสรา้งพื	นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื2อสารฯ

500 เลม่ 99,510.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซส
พับลเิคชั2น จํากดั  
99,510.00 บาท

บรษิัท ซคัเซส
พับลเิคชั2น จํากดั  
99,510.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 11 ต.ค. 59

บรษิัท กูด๊เฮด ครี
เอทฟี เฮา้ส ์จํากดั
 194,325.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
โปรเจค ไซน ์
105,395.00 บาท

10
จา้งผลติสื2อเพื2อพัฒนาองค์
ความรู ้

3 เรื2อง 215,000.00 บาท 215,000.00 บาท ตกลงราคา
นายธนาคม         
 เดชาธนเมธากลู
215,000.00 บาท

นายธนาคม          
เดชาธนเมธากลู  
215,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 12 ต.ค. 59

11
Sodium Hydroxide 
Solution 50%

40 ถัง 16,264.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เคมคิอล   
พานาเซยีจํากดั  
16,264.00 บาท

บรษิัท เคมคิอล   
 พานาเซยีจํากดั  
16,264.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 13 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร
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เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

12 ซื	อวสัดสุาํนักงาน 10 รายการ 19,328.48 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ       
   19,328.48 บาท

รา้นพัฒนากจิ       
   19,328.48 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 13 ต.ค. 59

13 ซื	อเคมภีัณฑ์ 4 รายการ 35,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วริยิะเคมี
คอล จํากดั 
34,721.50 บาท

บรษิัท วริยิะเคมี
คอล จํากดั 
34,721.50 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 17 ต.ค. 59

14

จา้งจัดกจิกรรมคา่ยกา้วแรก
สูเ่สน้ทางนักวทิย ์First 
Step to Become a 
Scientist

1 งาน 44,949.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วอีาร ์เรครี
เอเตอร ์จํากดั  
44,949.00 บาท

บรษิัท วอีาร ์เรครี
เอเตอร ์จํากดั  
44,949.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 17 ต.ค. 59

15 สารเคมี 2 รายการ 9,934.95 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ 9,934.95
 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ 9,934.95
 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 17 ต.ค. 59

16 กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 1 ตวั 52,200.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เวลิดค์าเม
ร่า กรุ๊ป จํากดั  
52,240.00 บาท

บรษิัท บิhก คาเมร่า 
   คอรป์อเรชั2น 
จํากดั (มหาชน)  
52,200.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 18 ต.ค. 59

บรษิัท บิhก คาเมร่า
คอรป์อเรชั2น จํากดั
 (มหาชน)  
52,200.00 บาท

17 ซื	อวสัดสุาํนักงาน 6 รายการ 12,749.05 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ
12,749.05 บาท

รา้นพัฒนากจิ
12,749.05 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 18 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

18
ตอ่อายลุขิสทิธิ�ระบบ 
Software Microsoft 
Dynamic AX

1 ปี 123,938.10 บาท 123,938.10 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูั2นส ์จํากดั  
123,938.10 บาท

บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูั2นส ์จํากดั  
123,938.10 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 19 ต.ค. 59

19 จา้งทําสายคลอ้งคอสดีํา 3,000 ชดุ 75,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สตารร์ี2 
คอรด์ จํากดั
75,000.00 บาท

บรษิัท สตารร์ี2 
คอรด์ จํากดั
75,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 19 ต.ค. 59

20
วสัดแุละอปุกรณ์
วทิยาศาสตร์

16 รายการ 50,525.40 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
 แล็ป วลัเลย่ ์       
 37,792.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
 แล็ป วลัเลย่ ์       
 37,792.40 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 20 ต.ค. 59

21
ซื	ออปุกรณ์ผลติเชื	อราบวิ
เวอเรยีฯ

7 รายการ 19,072.75 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศริอินิสตรู
เมน้ท ์จํากดั
19,072.75 บาท

บรษิัท ศริอินิสตรู
เมน้ท ์จํากดั  
19,072.75 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 21 ต.ค. 59

22
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

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 21 ต.ค. 59

23
ซองนํ	าตาลขยายขา้ง 
(CPM)

1,500 ซอง 10,432.50 บาท ตกลงราคา
สวุรรณการพมิพ ์
(1999)  
10,432.50 บาท

สวุรรณการพมิพ ์
(1999)              
 10,432.50 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 21 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

24 จา้งสบูสิ2งปฏกิลูในบอ่เกรอะ 1 งาน 194,400.00 บาท 187,250.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ   
187,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ    
187,250.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 21 ต.ค. 59

25 ซื	ออปุกรณ์ไฟฟ้า 4 รายการ 25,397.52 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั              
25,397.52 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั              
25,397.52 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 21 ต.ค. 59

26 จา้งทําเสื	อกาวนต์วัยาว 600 ชดุ 186,180.00 บาท 186,180.00 บาท ตกลงราคา
รา้น ไดมอนด์
เพาเวอร ์
202,230.00 บาท

บรษิัท วแีครโ์คท 
จํากดั  
186,180.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 25 ต.ค. 59

บรษิัท วแีครโ์คท 
จํากดั  
186,180.00 บาท

27
จัดซื	อตวักรองสญัญาณ
แบบปรับคา่ได ้Tunable 
Bandreject (Notch) Filters

2 ตวั 201,160.00 บาท 201,160.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
 199,020.00 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
 199,020.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 25 ต.ค. 59

28
ซื	อ Inverter และแผงโซ
ลา่เซลล์

5 รายการ 387,808.00 บาท 387,808.00 บาท พเิศษ

บรษิัท คอนเน็คซ์
อเิล็กทรคิ          
เอ็นจเินยีริ2ง จํากดั 
    357,808.00 
บาท

บรษิัท คอนเน็คซ์
อเิล็กทรคิ          
เอ็นจเินยีริ2ง จํากดั  
   357,808.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 25 ต.ค. 59

29 เสา Fireco รุ่น CL.3338.R 1 ชดุ 256,800.00 บาท 254,660.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอแอลท ี
เทเลคอมจํากดั
254,660.00 บาท

บรษิัท เอแอลท ี
เทเลคอมจํากดั
254,660.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 25 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

30
จา้งซกัรดีชดุเครื2องนอน
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์ ิ
รนิธร

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

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
   ซนัคลนี 
เซอรว์สิ80,000.00
 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 25 ต.ค. 59

31
จา้งเหมาจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธพ์ธิเีปิดศนูย ์
PTEC

1 งาน 78,196.67 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
78,196.67 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
78,196.67 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 17 ต.ค. 59

32
ซื	อโตะ๊ปฏบิตักิาร สาํหรับ
วางเครื2องมอื ขนาด 
750x750x750 มม.

2 ตวั 25,680.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เค.
เพาเวอร ์เอเบลิ 
จํากดั  24,075.00
 บาท

บรษิัท เอส.เค.
เพาเวอร ์เอเบลิ 
จํากดั    
24,075.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 26 ต.ค. 59

33 ซื	อจอแสดงผล LED 2 ชดุ 6,280.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ	ง จํากดั  
6,184.60 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ	ง จํากดั  
6,184.60 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 26 ต.ค. 59

บรษิัท เอเชี2ยน
สตารเ์ทรดดิ	ง 
จํากดั       
6,280.00 บาท

34
จา้งทําป้าย X-Stand และ 
Brochure พรอ้มออกแบบ 
เพื2อใชใ้นการประชาสมัพันธ์

4 รายการ 84,500.00 บาท ตกลงราคา
นายอภบิาล ศรี
จันทรส์ขุ  
84,500.00 บาท

นายอภบิาล ศรี
จันทรส์ขุ  
84,500.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 26 ต.ค. 59

35 ซื	อไฟสอ่งสวา่งฉุกเฉนิ 2 ชดุ 6,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไดโน่ อี
เล็คทรคิ จํากดั  
5,478.40 บาท

บรษิัท ไดโน่ อี
เล็คทรคิ จํากดั  
5,478.40 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 26 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

36 ซื	อแกส๊ฮเีลยีม 1 ถัง 7,490.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลยจีํากดั  
7,490.00 บาท

บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลยจีํากดั  
7,490.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 26 ต.ค. 59

37 ฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์ 1 ปี 6,871,595.00 บาท 6,871,595.00 บาท พเิศษ

บรษิัท บุค๊
โปรโมชั2น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
6,871,595.00 บาท

บรษิัท บุค๊
โปรโมชั2น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
6,871,595.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 27 ต.ค. 59

38 จัดซื	อเครื2องพมิพด์ดี 1 เครื2อง 20,865.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โอลมิเปีย
ไทย จํากดั  
20,865.00 บาท

บรษิัท โอลมิเปีย
ไทย จํากดั  
20,865.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 27 ต.ค. 59

39 ซื	อตูด้ดูความชื	นอตัโนมัติ 2 เครื2อง 54,891.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ท ีแอนด ์ท ีอนิ
โทรดวิส ์ 
54,891.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ท ีแอนด ์ท ีอนิ
โทรดวิส ์ 
54,891.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 27 ต.ค. 59

บรษิัท มทิ  
เทคโนโลย ีจํากดั
57,780.00 บาท

40
จา้งออกแบบป้าย พมิพ์
รูปภาพ และพมิพส์ติhกเกอร์

6 รายการ 89,666.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ท.ีท.ีแอ็ต
เวอร ์ไทซิ2ง จํากดั
89,666.00 บาท

บรษิัท ท.ีท.ีแอ็ต
เวอร ์ไทซิ2ง จํากดั
89,666.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 28 ต.ค. 59

41
ซื	อเครื2อง Scanner Fujitsu
 Fi-7260

1 เครื2อง 46,545.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ	ง จํากดั  
46,545.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ	ง จํากดั  
46,545.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 28 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

42 จา้งสอบเทยีบเครื2องมอื 1 งาน 107,000.00 บาท 107,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ฮากโุตะ
(ไทยแลนด)์ จํากดั
  101,650.00 บาท

บรษิัท ฮากโุตะ 
(ไทยแลนด)์ จํากดั
  101,650.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 28 ต.ค. 59

43 จัดซื	อแฟลชไดรฟ์ การด์ 500 ชดุ 74,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซมัอพั      
 พรเีมี2ยม จํากดั  
74,900.00 บาท

บรษิัท ซมัอพั      
 พรเีมี2ยม จํากดั  
74,900.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 28 ต.ค. 59

44 จา้งทํากระเป๋าผา้ดบิ 300 ใบ 20,865.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั  20,865.00
 บาท

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั  20,865.00
 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 31 ต.ค. 59

45

ซื	อขายซอฟตแ์วร ์
GstarCAD 2016 
Professional แบบ Stand 
alone

31 Licenses 872,769.04 บาท 872,769.04 บาท สอบราคา
บรษิัท แอพพลิ
แคด จํากดั
865,737.00 บาท

บรษิัท แอพพลิ
แคด จํากดั
865,737.00 บาท

มี
คณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรง

ตาม
ขอ้กําหนด

####### 27 ต.ค. 59

46
จา้งปรับปรุง และบํารุงรักษา
 ระบบ e-Hr

1 งาน 800,000.00 บาท 800,000.00 บาท พเิศษ

บรษิัท 
คอมพวิเตอร ์
ซายนจ์ํากดั  
800,000.00 บาท

บรษิัท 
คอมพวิเตอร ์
ซายนจ์ํากดั  
800,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 5 ต.ค. 59

47
จา้งเหมาบรกิารพนักงานขบั
รถตู ้Mobile Lab

1 งาน 64,200.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สามพ ีโปร
เฟซชนันัล จํากดั  
64,200.00 บาท

บรษิัท สามพ ีโปร
เฟซชนันัล จํากดั  
64,200.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 7 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

48
จา้งประสานงานและจัด
กจิกรรมทางดา้น
วทิยาศาสตร์

1 งาน 55,220.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวนฤมล      
 สขุเกษม    
55,220.00 บาท

นางสาวนฤมล      
 สขุเกษม    
55,220.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 17 ต.ค. 59

49

จา้งรวบรวมขอ้มลู
นักวทิยาศาสตรร์างวลั
โนเบล สมัภาษณ์ผูแ้ทน
ประเทศไทยที2เขา้ร่วมการ
ประชมุ เขยีนผลงาน วาด
ภาพประกอบ ออกแบบ จัด
หนา้และเขา้เลม่หนังสอื

1 งาน 278,200.00 บาท 278,200.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ดร็อปคกิ 
ดไีซน ์จํากดั  
278,200.00 บาท

บรษิัท ดร็อปคกิ 
ดไีซน ์จํากดั  
278,200.00 บาท

ราคาตํ2าสดุ ####### 25 ต.ค. 59

บรษิัท อื2น จํากดั  
374,500.00 บาท
บรษิัท พอตวั 
จํากดั  
363,800.00 บาท

50
จา้งประสานงานและจัด
กจิกรรมโครงการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากร STEM

1 งาน 204,000.00 บาท 204,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวอรทยั   
อรยิะโภคะกลุ
204,000.00 บาท

นางสาวอรทยั   
อรยิะโภคะกลุ
204,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 31 ต.ค. 59

51

จา้งผูอ้ํานวยการหลกัสตูร 
(Program Director)
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื2อสาร
สาํหรับระบบสมองกลฝังตวั

1 งาน 240,000.00 บาท 240,000.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบนั
เทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์
240,000.00 บาท

สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์
240,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

####### 30 ต.ค. 59

52

จา้งที2ปรกึษาเพื2อศกึษาและ
วจิัยความเหมาะสม
แผนงานจัดตั 	งศนูย์
ปฏบิตักิารทดสอบ การ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

1 งาน 5,000,000.00 บาท 5,000,000.00 บาท จา้งที2ปรกึษา

บรษิัท เอ ซ ีท ี    
 อนิเทลลเิจนท ์
จํากดั 
5,000,000.00 บาท

บรษิัท เอ ซ ีท ี    
 อนิเทลลเิจนท ์
จํากดั 
5,000,000.00 บาท

มคีวาม
ชาํนาญ
เฉพาะ

####### 4 ต.ค. 59
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ
 ราคาที#เสนอ

   ผูท้ ี#ไดร้บัการ    
   คดัเลอืกและ

ราคา

  เหตผุลที#  
    คดัเลอืก

เลขที#
เอกสาร

วนัที#
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตลุาคม 59
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 ตลุาคม 2559 –  31 ตลุาคม 2559)

53

จา้งที2ปรกึษาดา้นเทคนคิ
ดําเนนิโครงการศกึษาและ
วจิัยความเหมาะสม
แผนงานจัดตั 	ง ศนูย์
ปฏบิตักิารทดสอบการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

1 งาน 2,500,000.00 บาท 2,500,000.00 บาท จา้งที2ปรกึษา

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนคร
เหนอื 
2,500,000.00 บาท

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนคร
เหนอื 
2,500,000.00 บาท

มคีวาม
ชาํนาญ
เฉพาะ

####### 4 ต.ค. 59

54
จา้งที2ปรกึษาสาํนักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

1 งาน 935,000.00 บาท 935,000.00 บาท จา้งที2ปรกึษา
นายกวา้น สตีะธน ี
 935,000.00 บาท

นายกวา้น สตีะธน ี
 935,000.00 บาท

มคีวาม
ชาํนาญ
เฉพาะ

####### 31 ต.ค. 59
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