
แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

1
ซื�อเครื�องสแกนเนอร ์ยี�หอ้
 Fujitsu รุ่น fi-7260

 1 เครื�อง   46,545.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอท ี          
 ซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง จํากดั  
46,545.00 บาท

บรษิัท ไอท ี         
 ซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง จํากดั  
46,545.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170163 12/1/2016

2

จา้งกําจัดเศษวสัดเุหลอืใช ้
จากงานวจิัย ภายใน
อทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

1 งาน 30,000.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้ง จํากดั       

30,000.00 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั      
 30,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170164 12/1/2016

3 จา้งพมิพ ์ส.ค.ส. ปี 2560
 3,000 

ใบ
17,655.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     

 17,655.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  17,655.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170165 12/2/2016

4
จา้งพมิพใ์บเสร็จรับเงนิ/

ใบกํากบัภาษี
50 กลอ่ง 42,800.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี� 
จํากดั             
42,800.00 บาท

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี� 

จํากดั      
42,800.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170166 12/2/2016

5
จา้งพมิพโ์ปสเตอรงานวนั
เด็ก ปี 2560

1,200 

ใบ
8,988.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      

 8,988.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
   8,988.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170167 12/2/2016

6
จา้งทํา animation            

 20 วนิาที
 15 ตอน 104,325.00 บาท 104,325.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั
 104,325.00 บาท

บรษิัท ดจิเิดยี 
จํากดั 104,325.00

 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170168 12/6/2016

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

7

จา้งอบรมเรื�อง 
Charismatic Plus for 

Success

 1 งาน 110,000.00 บาท  110,000.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท เอ็มซดี ี        
    เทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์

จํากดั      
110,000.00 บาท

บรษิัท เอ็มซดี ี      
     เทรนนิ�ง เซ็น
เตอร ์จํากดั      

110,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170169 12/6/2016

8 จา้งจัดกจิกรรมคา่ยหุน่ยนต์   1 งาน 111,720.00 บาท 111,720.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั�ล 

เทคโนโลย ีจํากดั 
111,719.99 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั�ล 

เทคโนโลย ีจํากดั 
111,719.99 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170170 12/6/2016

9
จา้งจัดทํา Roll up การ
ผลติราบวิเวอเรยี

   2 ชดุ 2,675.00 บาท     ตกลงราคา     
หา้งหุน้สว่นจํากดั 

วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 2,675.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    

  2,675.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170171 12/28/2016

10 จา้งสแกนเอกสาร    1 งาน 80,000.00 บาท     ตกลงราคา     
นางสาวสปุราณ ี      

       นุ่มสขุ  
80,000.00 บาท

นางสาวสปุราณ ี    
         นุ่มสขุ  

80,000.00 บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170173 12/7/2016

11 วสัดวุทิยาศาสตร์
4 

รายการ
6,141.80 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น 
6,141.80 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น 
6,141.80 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170174 12/15/2016

13

จา้งพมิพ๋โปสเตอรต์วัชี�วดั
ผลสาํเร็จของ สวทช. ของ
ปีงบประมาณ 2560

205 

แผน่
 5,264.40 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      

 5,264.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
   5,264.40 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170176 12/8/2016

12

จา้งเก็บขนและกําจัดของ
เสยีสารเคม ีหลอดไฟ 
และแบตเตอรี�

1 งาน 250,000.00 บาท 250,000.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชั�น จํากดั      
250,000.00 บาท

บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชั�น จํากดั      
250,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170175 12/8/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

14
ซื�ออปุกรณ์และชดุงาน
ระบบโทรทศันร์วม MATV

7 

รายการ
32,000.00 บาท     ตกลงราคา     

รา้น ช.ชยัชนะ        
บา้นหมอ้แซท        

31,083.50 บาท

รา้น ช.ชยัชนะ      
 บา้นหมอ้แซท       

 31,083.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170177 12/21/2016

15

จา้งเหมาซอ่มแซมประตตูู ้
เสื�อผา้ภายในหอ้งพัก 
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์ ิ
รนิธร

7 หอ้ง 234,000.00 บาท 232,190.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท เค แอล 
เซอรว์สิ แอนด ์       

 เทรดดิ�ง จํากดั     
232,190.00 บาท

บรษิัท เค แอล 
เซอรว์สิ แอนด ์     
   เทรดดิ�ง จํากดั    
 232,190.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170178 12/9/2016

บรษิัท แอดไวซ ์     
โฮลดิ�งส ์กรุ๊ป จํากดั 
     52,180.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน

ซลัติ�ง จํากดั 
51,360.00 บาท

17

จา้งออกแบบและจัดทํา
อารต์เวริค์หนังสอื
เนคเทคฮโีร่ตะลยุเมอืง
อเิล็กทรอนกิส์

1 งาน  18,000.00 บาท     ตกลงราคา     
นางสาวกาญจนา 
นรากร 18,000.00 

บาท

นางสาวกาญจนา 
นรากร 18,000.00 

บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170181 12/13/2016

18
ซื�อกลอ้งดจิติอล Nikon 

D500 พรอ้มอปุกรณ์
6 

รายการ
127,223.00 บาท  126,046.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท พเีค จเูนยีร ์
อนิเตอรเ์นชั�นแนล 

จํากดั  126,046.00 

บาท

บรษิัท พเีค จเูนยีร ์
อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากดั  126,046.00

 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170182 12/13/2016

19 จา้งจัดทําถงุผา้สปันบอนด์
2,000 

ใบ
40,018.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         

40,018.00 บาท

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         

40,018.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170183 12/13/2016

12/16/201616 ซื�อคอมพวิเตอร์ 2 เครื�อง  51,563.30 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน

ซลัติ�ง จํากดั 
51,360.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1041170179
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

20
ซื�ออปุกรณ์ LAMBDA 

STARTER KIT
48 ชดุ 50,846.40 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท กราวเิทคไทย
 (ไทยแลนด)์ จํากดั  
    50,846.40 บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 

จํากดั      
50,846.40 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170184 12/13/2016

21
ซอ่มอะไหลข่าตั �งกลอ้ง
และอปุกรณ์

3 

รายการ
5,243.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
หอ้งภาพ เจรญิกรุง

คลัเลอรแ์ล็บ   
5,243.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
หอ้งภาพ เจรญิกรุง

คลัเลอรแ์ล็บ   
5,243.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170185 12/14/2016

22
ซื�อกลอ่งจัดเก็บเอกสาร
ทรงสงู

220 

กลอ่ง
7,532.80 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติี� พริ�นติ�ง 

จํากดั (มหาชน)      

7,532.80 บาท

บรษิัท ไทยบรติชิซี
เคยีวรติี� พริ�นติ�ง 

จํากดั (มหาชน)     

 7,532.80 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170186 12/14/2016

บรษิัท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั   

96,728.00 บาท

บรษิัท คอมเซเวน่ 
จํากดั (มหาชน)  

106,681.14 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน

ซลัติ�ง จํากดั   
102,720.00 บาท

24 พมิพแ์ผน่พับและโปสเตอร์
2 

รายการ
21,132.50 บาท กรณีพเิศษ

 โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยั     

ธรรมศาสตร ์        
21,132.50 บาท

 โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยั    

ธรรมศาสตร ์        
21,132.50 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170188 12/15/2016

23
 เครื�อง COMPUTER 

NOTEBOOK ASUS

      2 

เครื�อง
96,728.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท อไีลฟ์ ซสิ
เต็มส ์จํากดั 

96,728.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1041170187 12/14/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

25
ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร 80

 แกรม
50 รมี  4,710.14 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั        
4,710.14 บาท

บรษิัท พคีอค 
ฟอรม์ส ์แอนด ์เป
เปอร ์จํากดั        
4,710.14 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170189 12/15/2016

26
อปุกรณ์แปลงสญัาณ 
Voice Gatway (ATA)

5 เครื�อง 150,000.00 บาท 149,800.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท แอสตรา     
คอมมวินเิคชั�น 
เซอรว์สิ จํากดั 

149,800.00 บาท

บรษิัท แอสตรา    
 คอมมวินเิคชั�น 
เซอรว์สิ จํากดั 

149,800.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170190 12/16/2016

27
จา้งทําตวัหนังสอืโลโก ้
สวทช.

2 

รายการ
14,445.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท มายไซน ์แอด
เวอรไ์ทซิ�ง จํากดั     

 14,445.00 บาท

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิ�ง 

จํากดั      
14,445.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170191 12/16/2016

28
ซื�ออะไหลเ์พื�อใชซ้อ่มชดุ
ใบพัดปัO มนํ�า

1 

รายการ
 35,203.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ฮ.พัฒนา
รุ่งเรอืง จํากดั   
35,203.00 บาท

บรษิัท ฮ.พัฒนา
รุ่งเรอืง จํากดั   
35,203.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170192 12/19/2016

29
จา้งพมิพก์ระเป๋าเสน้ทาง
อาชพี

1 งาน 13,375.00 บาท     ตกลงราคา     
หา้งหุน้สว่นจํากดั 

วาย.ซเีอช.มเีดยี     
 13,375.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
  13,375.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170193 12/19/2016

30
จา้งออกแบบ Artwork      

 E-magazine
1 เลม่  6,000.00 บาท     ตกลงราคา     

นายคมสนั วมิลรัตน ์
 6,000.00 บาท

นายคมสนั วมิลรัตน์
  6,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170194 12/20/2016

31

จา้งพัฒนาระบบตดิตาม
ความกา้วหนา้ทางการ
เรยีนของนักศกึษา

 1 งาน  200,000.00 บาท  200,000.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท ไอแอพพ์

เทคโนโลย ีจํากดั    
  200,000.00 บาท

บรษิัท ไอแอพพ์
เทคโนโลย ีจํากดั   
   200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170195 12/20/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

32
จา้งทําป้ายแถลงขา่วและ
พธิลีงนามในสญัญามอบ

2 

รายการ
7,169.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      

  7,169.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
    7,169.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170196 12/20/2016

33

จา้งเหมาเปลี�ยนฉนวนกนั
ความรอ้นใตห้ลงัคาอาคาร
ศนูยป์ระชมุอทุยาน
วทิยาศาสตร์

1 งาน 260,000.00 บาท 260,000.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอราวณั บลิดิ�ง       

ซพัพลาย      
260,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอราวณั บลิดิ�ง      

  ซพัพลาย      
260,000.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170197 12/20/2016

34

จา้งผลติสื�อวดีทีศัน์
ประกอบการใชง้านเครื�องสี
ขา้วขนาดเล็กสําหรับชมุชน

1 งาน 60,000.00 บาท     ตกลงราคา     
นายประทปี    
เสาวคนธร์ัตน ์  
60,000.00 บาท

นายประทปี    
เสาวคนธร์ัตน ์  
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170199 12/23/2016

35 ซื�อวสัดสุาํนักงาน
12 

รายการ
 47,142.06 บาท     ตกลงราคา     

รา้นพัฒนากจิ         
47,142.06 บาท

รา้นพัฒนากจิ        
 47,142.06 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170200 12/21/2016

36
ซื�ออปุกรณ์ระบบจา่ยนํ�ารด
ตน้ไม ้

18 

รายการ
80,924.10 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
 ทรงพล แซนเซอรว์สิ
       80,924.10 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
 ทรงพล               
    แซนเซอรว์สิ      
 80,924.10 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170201 12/21/2016

37
ซื�อซอฟตแ์วร ์Advanced

 Host Monitor Enterprise

1 

รายการ
74,000.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท แบงคอคซสิ
เท็มแอนดซ์อฟแวร ์
จํากดั  74,000.00 

บาท

บรษิัท แบงคอคซสิ
เท็มแอนดซ์อฟแวร์
 จํากดั  74,000.00

 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170202 12/21/2016

38

จา้งเหมาฝึกอบรมระบบ
บรหิารคณุภาพ (ISO 
9001:2015)

 1 งาน  59,385.00 บาท     ตกลงราคา     

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิ ิเพื�อสถาบนั

รับรองมาตรฐาน      
ไอเอสโอ     

59,385.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิ ิเพื�อสถาบนั

รับรองมาตรฐาน     
 ไอเอสโอ     

59,385.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170203 12/21/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

39
จา้งทําหนังสอืรับรองการ
หักภาษี ณ ที�จา่ย

15,000

 ชดุ
28,569.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี� 

จํากดั   28,569.00 

บาท

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี� 

จํากดั   28,569.00

 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1041170204 12/22/2016

40

จา้งซกัรดีชดุเครื�องนอน
อาคารบา้นวทิยาศาสตร ์
เดอืนมกราคม 2560

1 เดอืน 80,000.00 บาท     ตกลงราคา     
หา้งหุน้สว่นจํากดั    
 ซนัคลนี เซอรว์สิ     

  80,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
  ซนัคลนี เซอรว์สิ   
    80,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170205 12/22/2016

41 ซื�อ LED Par-38,18W  33 ชดุ 49,434.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท เอ ไอ เอ็ม 

มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั    
 49,434.00 บาท

บรษิัท เอ ไอ เอ็ม 
มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั    

 49,434.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170206 12/22/2016

42

จา้งเหมาซอ่มแซมประตู
กนันํ�ายอ้น (Checked 

Valve)

  1 งาน  300,000.00 บาท 262,492.40 บาท     ตกลงราคา     
หา้งหุน้สว่นจํากดั   
ทรงพล แซนเซอรว์สิ
      262,492.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั  
 ทรงพล แซน
เซอรว์สิ      

262,492.40 บาท

 มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตามขอ้
กําหน

1041170207 12/26/2016

43 จัดซื�อ External Harddisk  2 เครื�อง 7,019.20 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ�ง จํากดั    
7,019.20 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ�ง จํากดั    
7,019.20 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170208 12/26/2016

44 ซื�อบรกิารใชภ้าพลขิสทิธิ[  1 งาน 6,955.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท โปรไฟล ์

โฟโต ้ไลบรารี� จํากดั
       6,955.00 บาท

บรษิัท โปรไฟล ์
โฟโต ้ไลบรารี� 

จํากดั       
6,955.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170209 12/26/2016

45
ซื�อตน้ไม ้, ดนิ และไมค้ํ�า
ยัน

7 

รายการ
96,700.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
    บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้  
96,700.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
      บ ีเอส พ ีกรนี
แอนดก์ารเ์ดน้  
96,700.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170210 12/28/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

46
ตอ่อายวุารสาร
ภาษาองักฤษ

8 

รายการ
93,071.50 บาท     ตกลงราคา     

 Karger Libri        

2,449.25 USD

 Karger Libri        

2,449.25 USD

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1042170002 12/20/2016

47 ซื�อกระดาษ
9 

รายการ
1,512,786.75 บาท 1,512,786.75 บาท สอบราคา

บรษิัท สรุศริ ิจํากดั   
       1,362,763.77 

บาท

บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 
         

1,362,763.77 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาอยู่
ในวงเงนิ
งบประมาณ

1051170002 12/30/2016

48
จา้งเหมากฤตภาคขา่ว
บรกิารไอควินวิสค์ลปิ

12 เดอืน 749,856.00 บาท  749,856.00 บาท     วธิพีเิศษ    
บรษิัท อนิโฟเควสท์

 จํากดั        
749,856.00 บาท

บรษิัท อนิโฟเควสท์
 จํากดั        

749,856.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170009 11/28/2016

49

จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข ระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู-แรงตํ�า 
อาคาร สวทช.โยธี

12 เดอืน 85,000.00 บาท     ตกลงราคา     

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วศินุ เพาเวอร ์

วศิวกรรม 85,000.00

 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วศินุ เพาเวอร ์

วศิวกรรม 
85,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด
ไวค้รบถว้น
ถกูตอ้ง

1052170011 12/1/2016

บรษิัท ซกิมา        
กราฟฟิคส ์จํากดั 

1,363,180.00 บาท
12/1/201650

จา้งทําสมดุบนัทกึ สวทช.

ประจําปี 2560    (Diary 
13,000 

เลม่
1,417,000.00 บาท 1,417,000.00 บาท      สอบราคา     

บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม

1052170012
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

บรษิัท จริังรัชต ์
จํากดั       

1,599,650.00 บาท

บรษิัท เคยีวเซร่า 
ด็อคควิเมน้ท ์

โซลชูั�นส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั    

9,309,000.00 บาท

บรษิัท ชารป์ ไทย 
จํากดั        

9,614,592.00 บาท

บรษิัท แคนนอนมาร์
เก็ตติ�ง              

(ไทยแลนด)์ จํากดั  
 10,976,400.00 บาท

บรษิัท โคนกิา้         
 มนิอลตา้ บสิสเินส 

โซลชูนัส ์              
  (ประเทศไทย) 

จํากดั    
9,945,864.00 บาท

12/1/2016

51
จา้งเหมาบรกิารระบบ 
Printing Solution

3 ปี
12,000,000.00 

บาท
12,000,000.00 บาท E-Auction

บรษิัท เคยีวเซร่า 
ด็อคควิเมน้ท ์

โซลชูั�นส ์        
(ประเทศไทย) 

จํากดั    
9,309,000.00 บาท

 ราคาตํ�าสดุ 1052170013 12/9/2016

50 ประจําปี 2560    (Diary 

2017)
เลม่

1,417,000.00 บาท 1,417,000.00 บาท      สอบราคา     กราฟฟิคส ์จํากดั 
1,363,180.00 บาท

ตรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1052170012
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

52

จา้งบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข Network 

Storage FAS2240A

1 ปี   256,800.00 บาท  256,800.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อนิโนโค 

จํากดั   256,800.00

 บาท

บรษิัท อนิโนโค 
จํากดั   

256,800.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170014 12/9/2016

53

จา้งผลติ 
Aurantiochytrium 

limacinum

1 ปี 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท     กรณีพเิศษ    

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุ ี 
200,000.00 บาท

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุ ี 
200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170015 12/15/2016

54

จา้งเหมาบรกิาร
บํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขเครื�อง Polycom

1 ปี 78,110.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท  แพลนเน็ต 
คอมมวินเิคชั�น เอเชยี

 จํากดั (มหาชน)   

78,110.00 บาท

บรษิัท  แพลนเน็ต 
คอมมวินเิคชั�น 
เอเชยี จํากดั 
(มหาชน)   

78,110.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170016 12/16/2016

55

จา้งบํารุงรักษาระบบ Two

 Wire Remote อาคาร
สาํนักงาานกลางและ
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์ ิ
รนิธร

1 ปี 65,000.00 บาท     ตกลงราคา     
บรษิัท เอ็นจนิาร ์

จํากดั    63,558.00 

บาท

บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั    63,558.00

 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170017 12/21/2016

56
จา้งบรกิารพนักงานขบั
รถยนตป์ระจําตําแหน่ง

5 ปี 1,220,040.00 บาท 1,220,040.00 บาท พเิศษ
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
  1,220,040.00 บาท

บรษิัท แจแปนเรน้ท์
 (ประเทศไทย) 

จํากดั   
1,220,040.00 บาท

 มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตามขอ้
กําหน

1052170018 12/22/2016

57

จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข เครื�องสบู
นํ�าดบัเพลงิ
อาคารสาํนักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(ถนน
โยธ)ี

1 ปี 44,700.00 ตกลงราคา
บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั  44,668.22 

บาท

บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั  44,668.22 

บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170021 12/26/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

58

จา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขเครื�อง
กําเนดิไฟฟ้า อาคาร 
สวทช.โยธี

1 ปี  57,300.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แจง้โสภา 

จํากดั       
57,245.00 บาท

บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั       

57,245.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170023 12/27/2016

59

จา้งวเิคราะหร์ะบบ CPPS

 ฝั�งซอฟตแ์วร ์(Industry 

4.0)

1 งาน 215,000.00 บาท  215,000.00 บาท     ตกลงราคา     
นางกมลพรรณ      
แสงมหาชยั           
215,000.00 บาท

นางกมลพรรณ      
แสงมหาชยั          
 215,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170024 12/27/2016

60

จา้งเหมาบรกิาร
บํารุงรักษาที�จอดรถยนต์
แบบเครื�องกล รุ่น DUO 

PARK อาคารโยธี

1 ปี 95,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ท.ีซ.ี            

 คารพ์ารค์ เซอรว์สิ 
จํากดั

94,909.09 บาท

บรษิัท ท.ีซ.ี           

 คารพ์ารค์ เซอรว์สิ 
จํากดั

94,909.09 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170025 12/27/2016

บรษิัท สแตนดารด์   
เซอรว์สิเซส จํากดั   
 1,199,898.00 บาท

บรษิัท ฟีนกิซ ์        
 แอสโซซเิอท จํากดั 

    1,267,200.00 

บาท

62

จา้งเหมาบรกิารรถยนต์
โดยสารปรับอากาศ รับ -  
สง่ พนักงานและพนักงาน
โครงการ

3 เดอืน
 2,600,000.00 

บาท
 2,583,540.00 บาท     วธิพีเิศษ    

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
 ศรศีกัดา แทรเวล    
2,583,540.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
   ศรศีกัดา แทรเวล 
   2,583,540.00 

บาท

คณุสมบตัิ
ถกูตอ้งตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170028 12/28/2016

61

จา้งเหมาบรกิารงาน
ตอ้นรับและประชาสมัพันธ ์
 อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์ ิ
รนิธร

1 ปี
 1,320,000.00 

บาท
1,320,000.00 บาท      สอบราคา     

บรษิัท สแตนดารด์ 
  เซอรว์สิเซส จํากดั 
   1,199,898.00 

บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1052170026 12/28/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

63

จา้งบํารุงรักษาลฟิต ์
อาคารสาํนักงานกลาง 
และอาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 ปี 288,900.00 บาท 288,900.00 บาท     ตกลงราคา     

บรษิัท มติซบูชิ ิ       
เอลเลเวเตอร ์

(ประเทศไทย) จํากดั 
 288,900.00 บาท

บรษิัท มติซบูชิ ิ     
 เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) 

จํากดั  288,900.00

 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170029 12/28/2016

64

จา้งวเิคราะหร์ะบบ CPPS

 ฝั�งฮารด์แวร ์(Industry 

4.0)

7 เดอืน  315,000.00 บาท 315,000.00 บาท     วธิพีเิศษ    
นาย วรพจน ์          

  องักสทิธิ[  
315,000.00 บาท

นาย วรพจน ์         
 องักสทิธิ[  

315,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170030 12/29/2016

66

จา้งที�ปรกึษาในการบรหิาร
สายงานบรหิาร การวจิัย
และพัฒนา

 12 

เดอืน
 2,428,800.00 

บาท
 2,428,800.00 บาท จา้งทปีรกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล  
  2,428,800.00 บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล
    2,428,800.00 

บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1053170006 12/27/2016

67

จา้งที�ปรกึษาในการบรหิาร
สายงานบรหิาร การวจิัย
และพัฒนา

 12 

เดอืน
 1,372,800.00 

บาท
1,372,800.00 บาท   จา้งที�ปรกึษา  

มหาวทิยาลยัมหดิล  
   1,372,800.00 บาท

มหาวทิยาลยัมหดิล
     1,372,800.00 

บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1053170007 12/29/2016

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
 34,888,000.00 บาท
บรษิัท เพรพพาเรชั�น
 แอนด ์โซลชูั�น ซสิ

เต็ม จํากดั  
34,928,000.00 บาท

65
จา้งผูป้ระสานงาน
ปฏบิตังิานพื�นที�

4 เดอืน 60,000.00 บาท                       ตกลงราคา

11/24/2016

นางดรุณศร ี          
 แสงโสภา        
60,000.00 บาท

นางดรุณศร ี         
 แสงโสภา        
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170031 12/30/2016

68

จา้งกอ่สรา้งศนูย์
ปฏบิตักิารขอ้มลู ตําบล
คลองหนึ�ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวดัปทมุธานี

4 งวด
35,000,000.00 

บาท
34,988,000.00 บาท     e-Auction    

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) 

จํากดั  
34,888,000.00 

บาท

ราคาตํ�าสดุ 1055170001
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แบบ สขร.1

ลําดบั
รายละเอยีดจดัซื�อ/จดั

จา้ง
จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร

ผูเ้สนอราคา และ 
ราคาที"เสนอ

   ผูท้ ี"ไดร้บัการ     
  คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ธนัวาคม 2559

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที" 1 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559)

บรษิัท จโีอ            
เมเนจเมน้ท ์จํากดั    

 637,500.00 บาท
บรษิัท พรวเิศษ วศิว์
 จํากดั  636,399.00

 บาท

70 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 6 เครื�อง   45,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อคาเซยี       
 อนิเตอรเ์ทค จํากดั  

45,000.00 บาท

บรษิัท อคาเซยี     
   อนิเตอรเ์ทค จํากดั
  45,000.00 บาท

เสนอ
รายละเอยีด

ตรงกบั
ขอ้กําหนด

1057170001 12/1/2016

บรษิัท นปิดา้         
คอมพวิเทค จํากดั   
11,850,000.00 บาท

บรษิัท อคาเซยี      
อนิเตอรเ์ทค จํากดั   
 11,900,000.00 บาท

72 เชา่รถยนตป์ระจําตําแหน่ง 5 ปี 1,566,000.00 บาท 1,566,000.00 บาท     วธิพีเิศษ    
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
  1,566,000.00 บาท

บรษิัท แจแปนเรน้ท์
 (ประเทศไทย) 

จํากดั   
1,566,000.00 บาท

 มคีณุสมบตัิ
และ
รายละเอยีด
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1057170003 12/22/2016

69
ควบคมุงานกอ่สรา้งศนูย์
ปฏบิตักิารขอ้มลู

1 งาน   637,500.00 บาท 637,500.00 บาท

E-Auction

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั  
 11,850,000.00 

บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1057170002 12/16/2016

วธิคีดัเลอืกแบบ
จํากดัขอ้กํานด

บรษิัท จโีอ           
เมเนจเมน้ท ์จํากดั  
   637,500.00 บาท

มคีณุสมบตัิ
และ

รายละเอยีด
ตรงตาม

ขอ้กําหนด

1056170002 11/28/2016

71
เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์3
 รายการ

3 ปี
 12,000,000.00 

บาท
12,090,500.00 บาท
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