
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

ตราไปรษณียากรที�ระลกึ
และตราไปรษณียากร      
   ที�ระลกึ 80 พรรษา (ชดุ

 2)

2,166 ดวง 400,000.00 บาท 399,920.00 บาท กรณีพเิศษ
บรษิัท ไปรษณีย์

ไทย จํากดั   
399,920.00 บาท

บรษิัท ไปรษณีย์
ไทย จํากดั   

399,920.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/11/2016

2
โตะ๊ปฏบิตักิาร สาํหรับวาง

เครื�องมอืขนาด
750x1200x800มม.

2 ตวั 20,330.00 บาท ตกลงราคา

 บรษิัท ฟิวเจอร ์   
           ดไีซน ์    

        (ประเทศ
ไทย) จํากดั  

20,330.00 บาท

 บรษิัท ฟิวเจอร ์   
           ดไีซน ์    

        (ประเทศ
ไทย) จํากดั  

20,330.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/11/2016

3
จัดทําสตกิเกอร์

สญูญากาศตดิรถยนต์
500 ใบ 10,700.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
10,700.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
10,700.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/11/2016

4 ซืFอสารเคมี 11 รายการ 29,093.30 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เคมเิคลิ 

เอ็กซเ์พรส จํากดั  
 29,093.30 บาท

บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากดั  
 29,093.30 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/11/2016

5 ลขิสทิธิIซอฟตแ์วร ์QFORM 1 งาน 95,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์ิ�ง 

จํากดั   95,000.00
 บาท

บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์ิ�ง 

จํากดั   95,000.00
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/11/2016

6
พมิพห์นังสอืมาตรการ
สนับสนุนภาคเอกชน

1,000 เลม่ 95,230.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
95,230.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
95,230.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 2/11/2016

7 ซืFอลําโพงสาํหรับเสยีงตํ�า 2 ตวั 34,330.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท นัฐพงษ์ 
เซลสแ์อนด์

เซอรว์สิ จํากดั  
30,240.00 บาท

บรษิัท นัฐพงษ์ 
เซลสแ์อนด์

เซอรว์สิ จํากดั  
30,240.00 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 7/11/2016

บรษิัท โน๊ตซาวด ์
แอนด ์ไลท ์จํากดั 
 34,668.00 บาท

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

8

จัดทําหนังสอืแผนมุง่เป้า  
 ดา้นงานวจิัยและพัฒนา  

  เพื�อสนับสนุน
อตุสาหกรรม

ยานยนตไ์ฟฟ้าของ     
ประเทศไทย

500 เลม่ 61,525.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
61,525.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
61,525.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 2/11/2016

9 ซืFอสารเคมี 5 รายการ 8,731.20 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อติลัมาร ์
(ประเทศไทศไทย)
 จํากดั  8,731.20 

บาท

บรษิัท อติลัมาร ์
(ประเทศไทศไทย)
 จํากดั  8,731.20 

บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 2/11/2016

10
แฟลชไดรฟ์ แบบ

พลาสตกิ USB 112
350 ชิFน 65,537.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เทราบสิ 
จํากดั 65,537.50 

บาท

บรษิัท เทราบสิ 
จํากดั 65,537.50 

บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3/11/2016

11
จา้งทํารถเข็น

อเนกประสงคแ์ละขน
สารเคมี

3 คนั 29,100.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวเพ็ญรญา 

แกว้หลา้  
29,100.00 บาท

นางสาวเพ็ญรญา 
แกว้หลา้  

29,100.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3/11/2016

12
ซืFอเครื�องผลตินํFาแข็ง รุ่น
 HZB-80 พรอ้มเครื�อง

กรองนํFาRO
1 เครื�อง 35,845.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กระตา่ย
นอ้ยน่ารัก จํากดั  
35,845.00 บาท

บรษิัท กระตา่ย
นอ้ยน่ารัก จํากดั  
35,845.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8/11/2016

13
จา้งยา้ย User 

authenitcation ของ sap
 portal

1 งาน 45,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แมงโก ้    
 คอนซลัติFง         
เซอรว์สิ จํากดั  
45,000.00 บาท

บรษิัท แมงโก ้    
 คอนซลัติFง         
เซอรว์สิ จํากดั  
45,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3/11/2016

14 ตูเ้ก็บเอกสาร 5 ตู ้ 44,704.60 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็น เอส บี
 ออฟฟิศ จํากดั  
44,704.60 บาท

บรษิัท เอ็น เอส บี
 ออฟฟิศ จํากดั  
44,704.60 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 3/11/2016

บรษิัท อนิฟินติีF    
ออฟฟิต ซพัพลาย
 จํากดั  49,038.10

 บาท
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

15 สารเคมี 3 รายการ 7,864.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เมอรค์ 

จํากดั  7,864.50 
บาท

บรษิัท เมอรค์ 
จํากดั  7,864.50 

บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 3/11/2016

16
ซืFอวสัดเุตรยีมตวัอยา่ง

ชิFนงาน
6 รายการ 78,431.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีัณฑ ์จํากดั  
78,431.00 บาท

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์

เคมภีัณฑ ์จํากดั  
78,431.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/11/2016

17
ซืFอชดุอปุกรณ์ LAMBDA 

STARTER KIT
27 ชดุ 28,601.10 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั  28,601.10

 บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั  28,601.10

 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/11/2016

18
จา้งดําเนนิกจิกรรมwork

 & life sharing
1 งาน 20,000.00 บาท ตกลงราคา

นายวรีะศกัดิI 
ขอบเขต  

20,000.00 บาท

นายวรีะศกัดิI 
ขอบเขต  

20,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/11/2016

19
ซืFอเครื�องโทรสารและ
หมกึ "Panasonic"

1 ชดุ 11,380.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต

ไฮเทค จํากดั  
11,380.00 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั  
11,380.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 7/11/2016

20
จา้งพมิพห์นังสอืแผนกล
ยทุธข์อง สวทช. ฉบบัที�6

 ปี (2560-2564)
1,500 เลม่ 133,215.00 บาท 133,215.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์
พริFนติFง เซอรว์สิ 

จํากดั  
133,215.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริFนติFง เซอรว์สิ 

จํากดั  
133,215.00 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 8/11/2016

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
136,425.00 บาท

21
จา้งสอบเทยีบเครื�องมอื 

Power Sensor
1 งาน 9,951.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไออารซ์ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  9,951.00 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  9,951.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

22 จา้งออกแบบงานโปสเตอร์ 5 แผน่ 6,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวกนษิฐา 

กลายสขุ  
6,000.00 บาท

นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ  

6,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

23 ซืFอนํFามันเชืFอเพลงิ(ดเีซล) 1 รายการ 19,500.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั 
 19,500.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั 
 19,500.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 8/11/2016

24
ซอ่มกลอ้งดจิติอล ยี�หอ้ 

Cannon 5DII
1 รายการ 10,912.72 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แคนนอน
มารเ์ก็ตติFง (ไทย
แลนด)์ จํากดั  
10,912.72 บาท

บรษิัท แคนนอน
มารเ์ก็ตติFง (ไทย
แลนด)์ จํากดั  
10,912.72 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

25
ตอ่อายสุมาชกิฐานขอ้มลู

 BOL : Corpus
1 รายการ 50,022.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั  
50,022.50 บาท

บรษิัท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั  
50,022.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

26 เครื�อง Laser Cutting 1 เครื�อง 211,860.00 บาท 211,860.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไฮลกัซ ์
(ประเทศไทย) 

จํากดั  
211,860.00 บาท

บรษิัท ไฮลกัซ ์
(ประเทศไทย) 

จํากดั  
211,860.00 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 9/11/2016

บรษิัท เอสซเีทค 
(ประเทศไทย) 

จํากดั  
241,820.00 บาท

27 จา้งออกแบบโปสเตอร์ 30 แผน่ 24,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวกาญจนา 
นรากร 24,000.00

 บาท

นางสาวกาญจนา 
นรากร 24,000.00

 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

28 ซืFอกลอ้งและอปุกรณ์ 9 รายการ 182,766.70 บาท 123,175.19 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แคนนอน
มารเ์ก็ตติFง (ไทย
แลนด)์ จํากดั  

123,175.19 บาท

บรษิัท แคนนอน
มารเ์ก็ตติFง (ไทย
แลนด)์ จํากดั  

123,175.19 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 9/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
หอ้งภาพเจรญิกรุง

คลัเลอรแ์ล็บ  
141,282.80 บาท

29 ซืFอหมกึพมิพ์ 9 รายการ 271,972.60 บาท 271,972.60 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ท.ีเอ็น.     
แม็คเน็ท เซ็นเตอร์

 จํากดั  
271,972.60 บาท

บรษิัท ท.ีเอ็น.     
แม็คเน็ท เซ็นเตอร์

 จํากดั  
271,972.60 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 9/11/2016

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั  

279,377.00 บาท

30
ซืFอ Timer Switch 

(Panasonic TB178KE5T)
10 ตวั 6,955.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์

จํากดั  6,955.00 
บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์

จํากดั  6,955.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

31 ซืFอหมกึเครื�องพมิพฉ์ลากสี 1 รายการ 3,049.50 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ  
3,049.50 บาท

รา้นพัฒนากจิ  
3,049.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

32 ซืFอเครื�องดื�มหอ้งประชมุโยธี 5 รายการ 29,080.46 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั  

    สภุัยพร  
29,080.46 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
    สภุัยพร  

29,080.46 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 10/11/2016

33
ซืFอสารเคมPีhenol 
EQuilibrated,pH8

1 รายการ 13,375.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บเีอ็นเค     
 ไบโอไซเอนซ ์

จํากดั  13,375.00
 บาท

บรษิัท บเีอ็นเค     
 ไบโอไซเอนซ ์

จํากดั  13,375.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 9/11/2016

34
จา้งออกแบบโปสเตอร์
งานประชมุนักวจิัยไบโอ

เทค
1 งาน 32,400.00 บาท ตกลงราคา

นางสาวกมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล  

32,400.00 บาท

นางสาวกมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล  

32,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 10/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

35
ซืFออปุกรณ์ปรับปรุงระบบ

ปรับอากาศ
4 รายการ 25,447.81 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สยาม วนิ 
ซพัพลาย จํากดั  
25,447.81 บาท

บรษิัท สยาม วนิ 
ซพัพลาย จํากดั  
25,447.81 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

36
ซืFอนํFายาเคมปีรับสภาพนํFา

 Chiller
2 รายการ 65,484.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟค   
   เคมคิลั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
65,484.00 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟค   
   เคมคิลั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
65,484.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

37
จา้งซอ่มแซมอปุกรณ์วดั
อตัราการไหลเครื�องสบู

นํFาดบัเพลงิ
1 รายการ 81,320.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ ท ี        
 เอ็นจเินยีริ�ง        
 ซสิเต็มส ์จํากดั  
81,320.00 บาท

บรษิัท เอ ท ี        
 เอ็นจเินยีริ�ง        
 ซสิเต็มส ์จํากดั  
81,320.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

38 จา้งซอ่มกลอ้ง Nikon D700 1 รายการ 7,704.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พเีค จเูนยีร์
 อนิเตอรเ์นชั�นแนล
 จํากดั  7,704.00 

บาท

บรษิัท พเีค จเูนยีร์
 อนิเตอรเ์นชั�นแนล
 จํากดั  7,704.00 

บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

39

จา้งปรับปรุงคูม่อืแนว
ปฏบิตัใินการจัดการ

ทรัพยากรการศกึษาแบบ
เปิด

1 งาน 11,000.00 บาท ตกลงราคา
หมอ่มหลวงเมธริา 

เกษมสนัต ์  
11,000.00 บาท

หมอ่มหลวงเมธริา 
เกษมสนัต ์  

11,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

40 จา้งสแกนเอกสาร 1 งาน 80,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสปุราณี  

นุ่มสขุ  80,000.00
 บาท

นางสาวสปุราณี  
นุ่มสขุ  80,000.00

 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016

41 โคมไฟถนน LED 70 วตัต์ 10 ชดุ 72,760.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท บ็อกซ ์     
 ไบรท้ ์กรุ๊ป จํากดั 
 72,760.00 บาท

บรษิัท บ็อกซ ์      
 ไบรท้ ์กรุ๊ป จํากดั 
 72,760.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 11/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

42 ซืFอแฟลชไดรฟ์ 8 gb 1,000 ชิFน 219,350.00 บาท 219,350.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซมัอพั       
  พรเีมี�ยม จํากดั  
219,350.00 บาท

บรษิัท ซมัอพั       
  พรเีมี�ยม จํากดั  
219,350.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

43 จา้งสอบเทยีบเครื�องมอื 2 รายการ 21,400.00 บาท ตกลงราคา
สถาบนัมาตรวทิยา

แหง่ชาต ิ 
21,400.00 บาท

สถาบนัมาตรวทิยา
แหง่ชาต ิ 

21,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

44 จา้งสอบเทยีบเครื�องมอื 5 รายการ 178,640.95 บาท 178,640.95 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไออารซ์ ี

เทคโนโลยสี ์จํากดั
  178,640.95 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  178,640.95 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

45 ซืFอเครื�องโทรสารและหมกึ 1 ชดุ 11,380.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต

ไฮเทค จํากดั  
11,380.00 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั  
11,380.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

46 สารเคม ีTris , Biotech grade 1 รายการ 2,996.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แปซฟิิค     
  ไซเอ็นซ ์จํากดั  

2,996.00 บาท

บรษิัท แปซฟิิค     
  ไซเอ็นซ ์จํากดั  

2,996.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

47 สารเคม ีDP-Lubricant 1 รายการ 6,986.03 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เทสติFง 
อนิสทรูเมนท ์

จํากดั 6,986.03 
บาท

บรษิัท เทสติFง 
อนิสทรูเมนท ์

จํากดั 6,986.03 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

48 จา้งทําเสืFอยดืคอกลม 3,000 ตวั 285,000.00 บาท 285,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่น สามัญ
 โอ.เอ็น ดไีซน ์ 
285,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่น สามัญ
 โอ.เอ็น ดไีซน ์ 
285,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

49
จา้งนําเขา้ทรัพยากร
การศกึษาแบบเปิด

1 งาน 288,150.00 บาท 288,150.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวเนตรนภา 

กศุลเสรมิสขุ  
288,150.00 บาท

นางสาวเนตรนภา 
กศุลเสรมิสขุ  

288,150.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 14/11/2016

50 ซืFอแกว้มัค 3,000 ใบ 81,000.00 บาท ตกลงราคา
นายสรุสทิธิI         

 กองกะมดุ  
81,000.00 บาท

นายสรุสทิธิI         
 กองกะมดุ  

81,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/11/2016

51
จา้งพัฒนาบทเรยีน
ออนไลนด์นตรไีทย

4 หลกัสตูร 1,200,000.00 บาท 1,200,000.00 บาท พเิศษ
นายชนก สาครกิ  

1,200,000.00 บาท
นายชนก สาครกิ  

1,200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/11/2016

52
จา้งทดสอบแผงเซลล์

แสงอาทติย์
1 งาน 90,000.00 บาท กรณีพเิศษ

ศนูยพ์ัฒนา
มาตรฐานและ
ทดสอบระบบ

เซลลแ์สงอาทติย ์ 
         มจธ.         
      90,000.00 

บาท

ศนูยพ์ัฒนา
มาตรฐานและ
ทดสอบระบบ

เซลลแ์สงอาทติย ์ 
         มจธ.         
      90,000.00 

บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/11/2016

53
จา้งเหมาปรับปรุงพืFนที�

สาํหรับงานวจิัยและพัฒนา
1 งาน 250,000.00 บาท 248,363.05 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ตั Fง กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั 
248,363.05 บาท

บรษิัท ตั Fง กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั 
248,363.05 บาท

ราคาตํ�าสดุ 1.041E+09 15/11/2016

บรษิัท ชยัวฒัน ์
อลมูเินยีม แอนด ์
สแตนเลส จํากดั  
278,681.05 บาท

54 ซืFอขวดแกว้ Vial พรอ้มฝา 7 รายการ 16,030.21 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โพลซีายน ์
เซอรว์สิ จํากดั  
16,030.21 บาท

บรษิัท โพลซีายน ์
เซอรว์สิ จํากดั  
16,030.21 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

55 จา้งทําซองหนา้ตา่งฝาแหลม15,000 ซอง 18,939.00 บาท ตกลงราคา
สวุรรณการพมิพ ์

(1999)  
18,939.00 บาท

สวุรรณการพมิพ ์
(1999)  

18,939.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 15/11/2016

56 ซืFออปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ 3 รายการ 10,539.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พ.ี            
   อนิเตอรเ์ทรด    

    อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั   10,539.50

 บาท

บรษิัท พ.ี            
   อนิเตอรเ์ทรด    

    อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั   10,539.50

 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

57
ซืFอเอนไซนท์ี�ใชเ้พิ�ม

ปรมิาณดเีอ็นเอ
1 ชดุ 9,630.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กบิไทย 
จํากดั  9,630.00 

บาท

บรษิัท กบิไทย 
จํากดั  9,630.00 

บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

58

จา้งฝึกอบรมหลกัสตูร
ความรู ้ความเขา้ใจ ใน

ขอ้กําหนดระบบคณุภาพ
หอ้งปฏบิตักิาร

1 งาน 40,660.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี        
แหง่ประเทศไทย 
40,660.00 บาท

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี        
แหง่ประเทศไทย 
40,660.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

59 ซืFอวสัดสุาํนักงาน 18 รายการ 35,249.01 บาท ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ  
35,249.01 บาท

รา้นพัฒนากจิ  
35,249.01 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

60 กระเบืFองยาง 2 รายการ 24,275.09 บาท ตกลงราคา
รา้น ตั Fง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)  
24,275.09 บาท

รา้น ตั Fง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)  
24,275.09 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

61
จา้งทํากระเป๋าผา้แคน
วาสและพวงกญุแจ

2 รายการ 197,000.00 บาท 197,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ด ิแอป      
   เอพอี ีจํากดั  

197,000.00 บาท

บรษิัท ด ิแอป      
   เอพอี ีจํากดั  

197,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

62 จา้งทํากระดาษหัว สวทช. 3 รายการ 48,685.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์

มเีดยี จํากดั  
48,685.00 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั  

48,685.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

63
ซืFอถงุมอืยางสาํหรับการ

ตรวจโรค
40 กลอ่ง 6,800.06 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ศรตีรัง       
 แอโกรอนิดสัทร ี
จํากดั (มหาชน)  
6,800.00 บาท

บรษิัท ศรตีรัง       
  แอโกรอนิดสัทร ี
จํากดั (มหาชน)  
6,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

64
ซืFอเอนไซมท์ี�ใชเ้พิ�ม

ปรมิาณ DNA ดว้ยวธิ ีPCR
1 ชดุ 8,025.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไอ ท ีเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั
  8,025.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั
  8,025.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

65 ซืFอกระดาษเชด็มอื 5 ลงั 5,778.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี ทมี
 (1999) จํากดั  
5,778.00 บาท

บรษิัท แอคทฟี ทมี
 (1999) จํากดั  
5,778.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

66
จา้งซอ่มพรอ้มเปลี�ยน
อะไหลท่ี�จอดรถยนต์

1 งาน 13,589.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีท ีเอ็น 
เค เซอรว์สิ จํากดั 
13,589.00 บาท

บรษิัท พ.ีท ีเอ็น 
เค เซอรว์สิ จํากดั 
13,589.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

67 จา้งทําของที�ระลกึ 7 รายการ 299,850.00 บาท 299,850.00 บาท ตกลงราคา
นายธฤต             
    อภบิญุเอืFออรุณ 
 299,850.00 บาท

นายธฤต             
    อภบิญุเอืFออรุณ 
 299,850.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016

68
ซืFอหลอดใสส่ารละลาย

สาํหรับปั�นเหวี�ยง
2 รายการ 8,827.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ.เอ็น.
เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติFง จํากดั  

8,827.50 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.
เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติFง จํากดั  

8,827.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 16/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

69

จา้งสอบเทยีบเครื�องวดั
อตัราการไหลของ

ของเหลวดว้ยคลื�นความถี�
สงู

1 งาน 18,190.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ็นเทค 
แอสโซซเิอท 

จํากดั  18,190.00
 บาท

บรษิัท เอ็นเทค 
แอสโซซเิอท 

จํากดั  18,190.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/11/2016

70

จา้งทําป้ายพธิบีนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืเพื�อ

สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยดีา้น

สขุภาพ การแพทย ์
สาธารณสขุ สิ�งแวดลอ้ม

และการเกษตร

1 งาน 5,350.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช. มเีดยี 
 5,350.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช. มเีดยี 
 5,350.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/11/2016

71
จา้งทําระบบรับสมัครทนุ

ออนไลน์
1 งาน 70,000.00 บาท ตกลงราคา

นางสาวปัณฑติา 
หนูภักด ี 

70,000.00 บาท

นางสาวปัณฑติา 
หนูภักด ี 

70,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/11/2016

72
จา้งออกแบบและจัดทํา
อารต์เวริค์หนังสอืคูม่อื

2 เลม่ 19,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวกาญจนา 
นรากร  19,000.00

 บาท

นางสาวกาญจนา 
นรากร  19,000.00

 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 18/11/2016

73 จา้งสอบเทยีบเครื�องมอื 4 รายการ 30,495.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มงิเด็ง       
  เมโทรโลย ี
เซอรว์สิ (ไทย
แลนด)์ จํากดั  
30,495.00 บาท

บรษิัท มงิเด็ง       
   เมโทรโลย ี
เซอรว์สิ (ไทย
แลนด)์ จํากดั  
30,495.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/11/2016

74 ซืFอเอ็นไซมต์ดัจําเพาะ 6 รายการ 18,618.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 

วอรด์ เมดกิ  
18,618.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วอรด์ เมดกิ  

18,618.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/11/2016

75
จา้งออกแบบและจัดพมิพ์

บรรจภุัณฑส์บูเ่หลว
1 งาน 68,480.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
68,480.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
68,480.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

76 จัดซืFอสารเคมี 3 รายการ 13,589.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แบงเทรด
ดิFง 1992 จํากดั  
13,589.00 บาท

บรษิัท แบงเทรด
ดิFง 1992 จํากดั  
13,589.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/11/2016

77
จา้งพมิพค์ูม่อืผูบ้รหิาร

ระดบักลาง
1 งาน 8,560.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,560.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,560.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 21/11/2016

78
จา้งทํากราฟฟิคและตดั
ตอ่งาน The Top 12 

Researchers
1 งาน 108,000.00 บาท 108,000.00 บาท ตกลงราคา

นายปิยะ เพชรนลิ 
108,000.00 บาท

นายปิยะ เพชรนลิ 
108,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/11/2016

79
จา้งจัดทําโลอ่ะครลิคิและ

บล็อกเหรยีญรางวลั
1 งาน 55,640.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอกศลิป์    
  ถว้ยรางวลั จํากดั 
 55,640.00 บาท

บรษิัท เอกศลิป์    
 ถว้ยรางวลั จํากดั 
 55,640.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/11/2016

80 จา้งทํากอบรูปและสติ�กเกอร์ 1 งาน 239,324.80 บาท 239,324.80 บาท ตกลงราคา
นางสาวดวงสมร 
บญุญานุสนธิI  

239,324.80 บาท

นางสาวดวงสมร 
บญุญานุสนธิI  

239,324.80 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/11/2016

81 ซืFอผา้ยอ้มสขีาวและสดีํา 2 รายการ 63,085.06 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปากนํFา      
 เท็กซไ์ทล ์จํากดั 
63,085.06 บาท

บรษิัท ปากนํFา      
 เท็กซไ์ทล ์จํากดั 
63,085.06 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/11/2016

82 ซืFอเครื�องบนัทกึเสยีง 3 เครื�อง 14,970.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โทรนคิอล 
ซสิเต็มส ์จํากดั 
14,970.00 บาท

บรษิัท โทรนคิอล 
ซสิเต็มส ์จํากดั 
14,970.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 22/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

83 ซืFอใบมดีและแอลกอฮอล์ 2 รายการ 7,222.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น  
7,222.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น  
7,222.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/11/2016

84 จา้งออกแบบหนังสอื 4 รายการ 44,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวสณุษิา ชู

รุง้ 44,000.00 บาท
นางสาวสณุษิา ชู

รุง้ 44,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/11/2016

85
ซืFอแกส๊ฮเีลี�ยมผสม

ไนโตรเจนและ
ไนโตรเจนเหลว

2 รายการ 14,980.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอส.ไอ.

เทคโนโลย ีจํากดั 
 14,980.00 บาท

บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
 14,980.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 23/11/2016

86 ซืFอเลนสแ์ละอปุกรณ์ 3 รายการ 41,590.90 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต

ไฮเทค จํากดั  
41,590.90 บาท

บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั  
41,590.90 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/11/2016

87
จา้งจัดอบรมการตรวจ

ตดิตามคณุภาพในองคก์ร 
ISO/IEC 17025:2005

1 งาน 32,100.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

32,100.00 บาท

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

32,100.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 25/11/2016

88 ซืFอชดุโตะ๊หมูบ่ชูา 1 ชดุ 10,900.00 บาท ตกลงราคา
นางภาสวรรณ      
    ภวูสนุทเรส  
10,900.00 บาท

นางภาสวรรณ      
    ภวูสนุทเรส  
10,900.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 1/12/2016

89
ซืFอวสัดแุละอปุกรณ์เพื�อ

ใชซ้อ่มแซมรัFว
10 รายการ 70,721.65 บาท ตกลงราคา

รา้น ตั Fง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)  
70,721.65 บาท

รา้น ตั Fง กมิ ฮง 
(คลองหลวง)  
70,721.65 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

90 ถงุขยะ 3 รายการ 16,959.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
16,959.50 บาท

บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
16,959.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 24/11/2016

91

จา้งสื�อสาระความรูท้าง
พระพุทธศาสนา ศาสนพธิี

 ประเพณี
และวฒันธรรม พรอ้ม
วเิคราะหข์อ้มลูและ

นําเขา้ขอ้มลูผา่นระบบ
คลงัทรัพยากร

การศกึษาแบบเปิด (OER)

1,104 ชิFน 276,000.00 บาท 276,000.00 บาท ตกลงราคา
นายอาทร ภพักตร์
จันทร ์276,000.00

 บาท

นายอาทร ภพักตร์
จันทร ์276,000.00

 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/11/2016

92
จา้งพมิพ ์โบรช์วั 4 พับ    

  พมิพ ์4 สี 1 รายการ 27,285.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
      ว ีเอส เอท 

อนิเตอร ์
27,285.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
     ว ีเอส เอท 

อนิเตอร ์
27,285.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/11/2016

93
จา้งซอ่มเครื�อง EPM 

Power Meter
1 งาน 18,725.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  18,725.00 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  18,725.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/11/2016

94 ซืFอกระดาษถา่ยเอกสาร 110 รมี 9,202.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์     

       เปเปอร ์
จํากดั 9,202.00 

บาท

บรษิัท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์     

       เปเปอร ์
จํากดั 9,202.00 

บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/11/2016

95 ซืFอผา้พันคอหมอ้หอ้มมัดยอ้ม 700 ผนื 105,000.00 บาท 105,000.00 บาท ตกลงราคา
นางประภาพรรณ 

ศรตีรัย  
105,000.00 บาท

นางประภาพรรณ 
ศรตีรัย  

105,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 28/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

96
ตอ่อายฐุานขอ้มลู ACS    
  Web Edition ปี 2560

1 รายการ 1,799,069.00 บาท 1,799,069.00 บาท พเิศษ
บรษิัท บุค๊เน็ท 

จํากดั 
1,799,069.00 บาท

บรษิัท บุค๊เน็ท 
จํากดั 

1,799,069.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/11/2016

97 จา้งจัดดอกไมพ้านประดษิฐ์ 2 รายการ 8,500.00 บาท ตกลงราคา
นางรัชนก      

คลา้ยสทุธ ิ
8,500.00 บาท

นางรัชนก      
คลา้ยสทุธ ิ

8,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 29/11/2016

97
ซอ่มเครื�องมอื Data 

Logger/Data Acquisition
4 รายการ 32,023.45 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  32,023.45 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
  32,023.45 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

97
จา้งออกแบบและจัดทํา

อารต์เวริค์ Diary NSTDA
 2017

1 งาน 10,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 
10,700.00บาท

บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 
10,700.00บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

101 จัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก 1 งาน 27,542.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ออเดเชยีส 

เอ็ดดเูคช  
27,542.00บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคช  

27,542.00บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

102
จัดทําหนังสอืเสยีง
ฟอรแ์มต GR Code

1 งาน 180,000.00 บาท 180,000.00บาท ตกลงราคา
นาย บดนิทร ์      

 กศุลเสรมิสขุ 
180,000.00 บาท

นาย บดนิทร ์      
 กศุลเสรมิสขุ 

180,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

103
จา้งผลติกระเป๋าผา้สปัน

บอนด์
1 งาน 149,265.00 บาท 149,265.00 บาท ตกลงราคา

นาย สวุฒัน ์
เรยีบรอ้ยเจรญิ 

149,265.00 บาท

นาย สวุฒัน ์
เรยีบรอ้ยเจรญิ 

149,265.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

104
    จา้งทําปฏทินิ           

พระราชกรณียกจิ
1 งาน 143,433.50 บาท 143,433.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 
143,433.50 บาท

บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 
143,433.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 2/12/2016

105 จา้งถา่ยทําและตดัตอ่งาน 1 งาน 144,985.00 บาท 144,985.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เวริค์ ดี
ซายน ์จํากดั 

144,985.00 บาท

บรษิัท เวริค์ ดี
ซายน ์จํากดั 

144,985.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

106
ซืFอSodiumhydroxide 

50%
1 งวด 17,120.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เคมคิอล    
  พานาเซยี จํากดั 
17,120.00 บาท

บรษิัท เคมคิอล    
  พานาเซยี จํากดั 
17,120.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.041E+09 30/11/2016

107
ตอ่อายฐุานขอ้มลู

Thomson Innovation ปี
 60

1 งาน 1,262,353.05 บาท 1,262,353.05 บาท พเิศษ

Thomson 
Reuters 

(Scientific) LLC  
1,262,353.05 บาท

Thomson 
Reuters 

(Scientific) LLC  
1,262,353.05 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.042E+09 23/11/2016

108
จา้งผูอ้ํานวยการหลกัสตูร

ICTES
2 งวด 240,000.00 บาท 240,000.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบนั 
เทคโนโลยี

นานาชาตสิรินิธร 
240,000.00 บาท

สถาบนั 
เทคโนโลยี

นานาชาตสิรินิธร 
240,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 31/10/2016

109
จา้งเหมาบรกิารทําความ

สะอาด11เดอืน
11 เดอืน 168,899.50 บาท 168,899.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี
ออล เซอรว์สิ 

จํากดั 168,899.50
 บาท

บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี
ออล เซอรว์สิ 

จํากดั 168,899.50
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 17/11/2016

110
จา้งพมิพN์STDA Style 

(พ.ย.59-ก.ย.60)
11 งวด 150,067.50 บาท 150,067.50 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
150,067.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
150,067.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1.052E+09 30/11/2016
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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 พฤศจกิายน 2559
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที# 1 พฤศจกิายน 2559 –  30 พฤศจกิายน 2559)

111
จา้งที�ปรกึษาคลสัเตอร์

ทรัพยากรชวีภาพ
2 งวด 480,000.00 บาท 480,000.00 บาท จา้งที�ปรกึษา

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี

480,000.00 บาท

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุ ี

480,000.00 บาท

มคีวามชาํนาญ
เฉพาะ
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