
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

1 ซื�อกระดาษสสีม้ 150 รมี 26,482.50 บาท  ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ    
26,482.50 บาท

รา้นพัฒนากจิ    
26,482.50 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170211 4 มค. 60

2
จา้งพมิพห์นังสอืรายงาน
ประจําปีนักเรยีนทนุ

200 เลม่  96,300.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา         
กราฟฟิค  
96,300.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา         
กราฟฟิค  
96,300.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170212 4 มค. 60

3
จา้งทํา Standy ขนาด 
85x200 ซม.

10 ชดุ  17,120.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
17,120.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
17,120.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170213 4 มค. 60

4
จา้งเปลี>ยนอปุกรณ์กรองและ
เปลี>ยนถา่ยนํ�ามันหลอ่ลื>น

1 งาน 250,000.00 บาท  248,990.07 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แคเรยีร ์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั   
248,990.07 บาท

บรษิัท แคเรยีร ์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั   
248,990.07 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170214 4 มค. 60

5 ซื�อหนังสอื 6 รายการ  25,570.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั   25,570.00
 บาท

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั   25,570.00
 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170216 4 มค. 60

6
จา้งถา่ยเอกสาร (550 ชดุ
x78 แผน่)

1 งาน  19,734.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากดั  
19,734.00 บาท

บรษิัท พ ีซ ีไอ 
(1992) จํากดั  
19,734.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170217 4 มค. 60

7
ชดุขนมอบกรอบที>ผลติจาก
พันธุข์า้ว

30 ชดุ  10,500.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทย-นจิ ิ
อนิดสัทร ีจํากดั 
10,500.00 บาท

บรษิัท ไทย-นจิ ิ
อนิดสัทร ีจํากดั 
10,500.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170218 5 มค. 60

8
ซื�อหนังสอืเพื>อเผยแพร่ใน
หอ้งสมดุกลาง

1 เลม่ 6,290.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั   4,675.00 
บาท

บรษิัท ลดีเดอร ์
แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั   4,675.00 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170219 5 มค. 60

9 CNC Milling Machine 1 เครื>อง 245,939.50 บาท 245,939.50 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพยีว รเีสริช์
 แอนด ์เทคโนโลยี
 จํากดั  
245,939.50 บาท

บรษิัท เพยีว รเีสริช์
 แอนด ์เทคโนโลยี
 จํากดั  
245,939.50 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170220 6 มค. 60

10
จา้งตดิตั �งมา่นกนัแสง
หอ้งควบคมุการทดสอบ

1 งาน   15,515.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไพบลูย์
ผา้มา่น จํากดั  
15,515.00 บาท

บรษิัท ไพบลูย์
ผา้มา่น จํากดั  
15,515.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170221 6 มค. 60

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

11
วสัดทุี>ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร
เตรยีมชิ�นเนื�อ

6 รายการ 67,998.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แซมเพรพ 
จํากดั   67,998.50
 บาท

บรษิัท แซมเพรพ 
จํากดั   67,998.50
 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170222 6 มค. 60

12
เชา่เตน๊ทแ์ละโตะ๊กลมพรอ้ม
เกา้อี�

2 วนั 24,000.00 บาท ตกลงราคา
นายอารมย ์        
 กลํ>าอยูส่ขุ  
24,000.00 บาท

นายอารมย ์         
 กลํ>าอยูส่ขุ  
24,000.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170223 6 มค. 60

13
วสัดทุี>ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร
เตรยีมชิ�นเนื�อ

4 รายการ  48,685.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชั>น 
จํากดั  48,685.00
 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชั>น 
จํากดั  48,685.00 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170224 9 มค. 60

14 Sodium hydroxide 50%
40 

แกลลอน
17,120.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั 
17,120.00 บาท

บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั 
17,120.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170225 9 มค. 60

15
จา้งจัดกจิกรรมอาชพี
นักวทิยาศาสตร์

1 งาน 27,500.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวนฤมล      
  สขุเกษม 
27,500.00 บาท

นางสาวนฤมล       
   สขุเกษม    
27,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170226 9 มค. 60

16
จา้งจัดฝึกอบรมหลกัสตูร 
ISO9001:2015

1 งาน 59,385.00 บาท ตกลงราคา

อตุสาหกรรม
พัฒนามลูนธิเิพื>อ
สถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ
  59,385.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิเิพื>อสถาบนั
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  
59,385.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170227 9 มค. 60

17
จา้งทําคลปิวดิโีอบทเรยีน
การสอนวาดภาพ

1 งาน 100,000.00 บาท  ตกลงราคา
นายปวณีวชัร ์      
 ดํารงทรัพยว์ณขิ
100,000.00 บาท

นายปวณีวชัร ์       
  ดํารงทรัพยว์ณขิ
100,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170229 11 มค. 60

18
จา้งทําบธูกจิกรรม
โครงสรา้งงานวนัเด็ก 2017

1 งาน 143,915.00 บาท  143,915.00 บาท ตกลงราคา
รา้น วนั พอ้ยต ์วนิ 
              
143,915.00 บาท

รา้น วนั พอ้ยต ์วนิ  
             
143,915.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170230 9 มค. 60

19
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

1 งาน 61,800.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ี 
61,800.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ี 
61,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170232 16 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

20
จา้งทําหนังสอื 25 ปี สวทช.
(ฉบบัเต็ม)

1,000 เลม่ 209,185.00 บาท   209,185.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
209,185.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
209,185.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ>าสดุ

1041170233 16 มค. 60

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
222,560.00 บาท
บรษิัท จริังรัชต ์
จํากดั  
212,395.00 บาท

21 จา้งผลติคูม่อืบวิเวอเรยี 100 เลม่ 12,305.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
12,305.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
12,305.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170234 17 มค. 60

22
จา้งออกแบบงาน Artwork 
E-magazine

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

นายคมสนั           
วมิลรัตน ์     
6,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170235 17 มค. 60

23
จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีม
อปุกรณ์กจิกรรม

1 งาน 47,400.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
47,400.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
47,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170236 17 มค. 60

24
จา้งจัดอบรมการตรวจ
ประเมนิภายใน

1 งาน 21,400.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท               
 สเปคอนิฟินติี� 
จํากดั 21,400.00 
บาท

บรษิัท                
 สเปคอนิฟินติี� 
จํากดั 21,400.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170237 17 มค. 60

25
ซื�อนํ�ายาเคมสีาํหรับระบบ
ทําความเย็น

3 รายการ  52,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เพอรเ์ฟค 
เคมคิลั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
51,574.00 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟค 
เคมคิลั แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั  
51,574.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170238 18 มค. 60

26
จา้งจัดกจิกรรม Bangkok 
Mini Faire ครั�งที> 2

1 งาน 82,390.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 82,390.00 
บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 82,390.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170239 18 มค. 60

27
จา้งจัดกจิกรรม Bangkok 
Mini Faire ครั�งที> 2

1 งาน 69,764.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโนเวตฟี 
เอ็กเพอรเิมนต ์
จํากดั  69,764.00
 บาท

บรษิัท อนิโนเวตฟี 
เอ็กเพอรเิมนต ์
จํากดั  69,764.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170240 18 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

28
จา้งตรวจวดัและวเิคราะห์
คณุภาพนํ�าประปา

1 งาน  22,110.48 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แซน อ.ี68 
แลบ จํากดั
22,110.48 บาท

บรษิัท แซน อ.ี68 
แลบ จํากดั
22,110.48 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170241 18 มค. 60

29 จา้งจัดทําแฟ้ม สวทช. 3,000 แฟ้ม 54,570.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ศนูยก์าร
พมิพแ์กน่จันทร ์
จํากดั   54,570.00
 บาท

บรษิัท ศนูยก์าร
พมิพแ์กน่จันทร ์
จํากดั   54,570.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170242 18 มค. 60

30
ซื�อแกส๊สาํหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร

3 รายการ 16,478.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
16,478.00 บาท

บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
16,478.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170243 18 มค. 60

31

จา้งจัดพมิพห์นังสอืผล
การศกึษามลูคา่ตลาด
สื>อสารของประเทศไทย 
ประจําปี 2558
และประมาณการปี 2559

500 เลม่ 58,850.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชั>น จํากดั
58,850.00 บาท

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชั>น จํากดั
58,850.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170244 19 มค. 60

32
จา้งพัฒนาออก
แบบทดสอบภาษาองักฤษ

1 งาน 105,000.00 บาท 105,000.00 บาท กรณีพเิศษ

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยั       
  ธรรมศาสตร ์
105,000.00 บาท

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยั        
 ธรรมศาสตร ์
105,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170245 19 มค. 60

33
จา้งผลติสื>อสิ>งพมิพ์
ประชาสมัพันธง์านวนัเด็ก 
2560

1 งาน 23,433.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
23,433.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
23,433.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170246 9 มค. 60

34
จา้งจัดทําอารต์เวริค์ Lab 
notebook Biotec

1 งาน 8,560.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
8,560.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
8,560.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170248 19 มค. 60

35
จา้งแปลเอกสารแผน         
 กลยทุธ ์ฉบบัที> 6

1 งาน 32,100.00 บาท ตกลงราคา
นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์ 
30,000.00 บาท

นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์ 
30,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170249 19 มค. 60

36
ซื�อชั �นตะแกรงวางเครื>อง
แกว้พรอ้มกระบะ

1 รายการ 22,470.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เฟอรบ์ชิ 
ดไีซน ์จํากดั  
22,470.00 บาท

บรษิัท เฟอรบ์ชิ 
ดไีซน ์จํากดั  
22,470.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170250 19 มค. 60

37
ซื�อหนา้ดนิดําสาํหรับปลกู
ตน้ไม ้

1 งาน 18,999.99 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั 
18,999.99 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั 
18,999.99 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170251 20 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

38 ซื�อ Potassium Sodium 6 ขวด 5,778.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อติลัมาร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั  5,778.00 
บาท

บรษิัท อติลัมาร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั  5,778.00 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170252 20 มค. 60

39
จา้งจัดกจิกรรมพัฒนา
ทกัษะภาษาองักฤษ

1 งาน  40,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป
 จํากดั40,700.00 
บาท

บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป
 จํากดั40,700.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170253 20 มค. 60

40
จา้งขนยา้ยและกําจัดของ
เสยีอนัตราย

1 งาน 92,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท พเีอสท ี   
เอนไวรอนเมนทอล
 เทคโนโลย ีจํากดั
 92,000.00 บาท

บรษิัท พเีอสท ี      
 เอนไวรอนเมนทอล
 เทคโนโลย ีจํากดั 
92,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170254 20 มค. 60

41
ซื�อสารเคมสีาํหรับใชใ้น Lab
 enzyme

7 รายการ 18,484.25 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ไบโอ-ราด 
แลบบอราทอรี>ส ์
จํากดั 18,484.25 
บาท

บรษิัท ไบโอ-ราด 
แลบบอราทอรี>ส ์
จํากดั 18,484.25 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170256 20 มค. 60

42
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

1 งาน 49,500.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
49,500.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
49,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170257 20 มค. 60

43
ซื�อสารเคมสีาํหรับใชใ้น Lab
 enzyme

29 รายการ 266,611.90 บาท  266,611.90 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 
266,611.90 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 266,611.90
 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170258 23 มค. 60

44 ซื�อเครื>องดื>มและอาหาร 9 รายการ  26,072.69 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร   
26,072.69 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร   
26,072.69 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170259 23 มค. 60

45 ซื�อกระดาษเชด็มอื 10 กลอ่ง 10,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วนิเนอร ์    
  เปเปอร ์จํากดั 
10,700.00 บาท

บรษิัท วนิเนอร ์     
  เปเปอร ์จํากดั 
10,700.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170260 24 มค. 60

46

จา้งทําแผนที>นําทางการ
จัดทําฐานขอ้มลูการ
ประเมนิวฏัจักรชวีติของ
ประเทศไทยสาํหรับปี 
2560-2564

1 งาน 290,000.00 บาท   290,000.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
พ.ีพ.ีพ.ี อนิเตอร ์  
  เทรดเดอร ์ 
290,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
พ.ีพ.ีพ.ี อนิเตอร ์   
 เทรดเดอร ์ 
290,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170261 24 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

47 ซื�อถงุมอืกนัสารเคมี 6 รายการ 31,907.40 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ   
31,907.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บบี ีเทค แอนด ์
เซอรว์สิ   
31,907.40 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170262 24 มค. 60

48
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก

1 งาน 31,450.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
31,450.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั>ล 
เทคโนโลย ีจํากดั 
31,450.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170263 25 มค. 60

49
จา้งซกัรดีชดุเครื>องนอน 
บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร 
เดอืนกมุภาพันธ ์2560

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

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170264 25 มค. 60

50
ซอ่มเครื>องโทรสาร 
Panasonic

1 เครื>อง  1,979.50 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั  
1,979.50 บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากดั  1,979.50 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170265 25 มค. 60

51
จา้งฝึกอบรมหลกัสตูร 
Storytelling for Leader

1 งาน  417,300.00 บาท 417,300.00 บาท พเิศษ
บรษิัท สลงิชอท 
กรุ๊ป จํากดั   
417,300.00 บาท

บรษิัท สลงิชอท 
กรุ๊ป จํากดั   
417,300.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170267 18 มค. 60

52
จา้งดําเนนิกจิกรรม
แลกเปลี>ยนเรยีนรู ้

1 งาน  37,450.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท               
 ดรมีอะฮอลคิ 
จํากดั  37,450.00
 บาท

บรษิัท ดรมีอะฮอลคิ
 จํากดั  37,450.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170268 25 มค. 60

53

จา้งปรับแตง่เว็บไซตแ์ละ
นําเขา้ขอ้มลูผา่นเว็บไซต์
เผยแพร่ความรูพ้พิธิภัณฑ์
บา้นเทพ จังหวดัแพร่

1 งาน 140,000.00 บาท 140,000.00 บาท ตกลงราคา
นายหลยุสจ์งกจิ 
ประเสรฐิสขุ
140,000.00 บาท

นายหลยุสจ์งกจิ 
ประเสรฐิสขุ
140,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170269 25 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

54
จา้งเหมาฝึกอบรม IMS 
Auditor 2 ระบบ

1 งาน  59,385.00 บาท  ตกลงราคา

อตุสาหกรรม
พัฒนามลูนธิ ิ       
   เพื>อสถาบนั
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 
59,385.00 บาท

อตุสาหกรรมพัฒนา
มลูนธิ ิเพื>อสถาบนั
รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 
59,385.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170271 26 มค. 60

55 ซื�อไมโครโฟนไรส้าย 2 ชดุ 47,096.48 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เทอรม์นิอล
 โซลชูั>น จํากดั
47,096.48 บาท

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั>น จํากดั
47,096.48 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170272 26 มค. 60

56
ซื�อโคมไฟฟ้าและอปุกรณ์
ไฟฟ้า

9 รายการ 22,936.71 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั  22,936.71
 บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั  22,936.71 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170273 27 มค. 60

57
จา้งทําสื>อสิ>งพมิพก์จิกรรม 
R&D

3 รายการ 30,521.75 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
30,521.75 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
30,521.75 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170274 27 มค. 60

58
กลอ้งดจิติอล ยี>หอ้ Nikon 
รุ่น D7200

1 ชดุ 33,705.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มรกต
ไฮเทค จํากดั 
33,705.00 บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค
 จํากดั 33,705.00 
บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170275 30 มค. 60

59
โทรศพัทม์อืถอื Samsung 
Galaxy J7 Prime

8 เครื>อง 98,440.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เอส.
เจ.เทคโนโลย ี
จํากดั 98,440.00 
บาท

บรษิัท เอส.เอส.เจ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
98,440.00 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170276 30 มค. 60

60
จา้งทํา Poster นโยบาย     
 อาชวีอนามัย

22 แผน่ 3,531.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เมเจอร ์
พริvนท ์จํากดั  
3,531.00 บาท

บรษิัท เมเจอร ์
พริvนท ์จํากดั  
3,531.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170277 31 มค. 60

61
IMD World 
Competitiveness 
Yearbook 2017

1 ปี 22,800 CHF ตกลงราคา

IMD 
International 
Institute for 
Management 
Development 
22,800 CHF

IMD International 
Institute for 
Management 
Development 
22,800 CHF

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1042170003 12 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

62 ซื�อครุภัณฑส์าํนักงาน 17 รายการ 1,4000,000.00 บาท 1,4000,000.00 บาท สอบราคา
บรษิัท ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ ์จํากดั
1,070,898.80 บาท

บรษิัท ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ ์จํากดั
1,070,898.80 บาท

มคีณุลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ>าสดุ

1051170003 5 มค. 60

บรษิัท บรบิรูณ์กจิ 
1988 จํากดั
1,380,000.00 บาท
บรษิัท แจ๊ก
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั
990,606.00 บาท
บรษิัท สยามสตลี
อนิเตอรเ์นชั>นแนล
 จํากดั (มหาชน) 
1,391,485.00 บาท
บรษิัท ดบับลวิเอส
เฟอรน์เิจอร ์แอนด์
 ดไีซน ์จํากดั 
1,207,760.00 บาท
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท์
 ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์ 
1,126,891.90 บาท
บรษิัท แอลทอู ี
จํากดั 
1,104,455.07 บาท
บรษิัท ออฟฟิศอนิ
เทรน จํากดั  
2,429,125.82 บาท

63
ซื�อแกส๊และกา๊ซสาํหรับ
หอ้งปฏบิตักิาร

6 รายการ 188,641.00 บาท  188,641.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
188,641.00 บาท

บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากดั 
188,641.00 บาท

ราคาตํ>าสดุ 1051170004 26 มค. 60

บรษิัท เซฟ แอนด์
 ซายสแ์อนซ ์
จํากดั 232,564.50
 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

64

จา้งเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
กจิกรรมการดําเนนิทางสื>อ
วทิยกุระจายเสยีงแหง่
ประเทศไทย

1 งาน 750,000.00 บาท 750,000.00 บาท กรณีพเิศษ
กรมประชาสมัพันธ ์
 750,000.00 บาท

กรมประชาสมัพันธ ์
 750,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170032 5 มค. 60

65

จา้ง Application Helpdesk
 สาํหรับแกไ้ขปัญหา
ระบบงานสารสนเทศ
ประจําปี 2560

12 เดอืน  299,172.00 บาท 299,172.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เพยีว ไอท ี
จํากดั 299,172.00
 บาท

บรษิัท เพยีว ไอท ี
จํากดั 299,172.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170033 12 มค. 60

66

จา้งผูอ้ํานวยการหลกัสตูร 
สาขาวศิวกรรมสิ>งแวดลอ้ม
ขั �นสงูเพื>อความยั>งยนื

10 เดอืน  240,000.00 บาท 240,000.00 บาท กรณีพเิศษ
มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร2์40,000.00
 บาท

มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร2์40,000.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170034 13 มค. 60

67

จา้งเหมาบรกิารป้องกนัและ
กําจัดปลวก มด  แมลงสาบ
 หนู ยงุและแมลงอื>นๆ บา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

12 เดอืน 125,000.00 บาท 125,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท คนชา่ง
กนัเอง จํากดั 
110,000.00 บาท

บรษิัท คนชา่ง
กนัเอง จํากดั 
110,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170035 17 มค. 60

68
จา้งจัดอบรมหลกัสตูร มอก 
18001-2554 ประจําปี 2560

7 เดอืน 77,040.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สเปคอนิฟิ
นติี� จํากดั  
77,040.00 บาท

บรษิัท สเปคอนิฟิ
นติี� จํากดั  
77,040.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170036 20 มค. 60

69

จา้งเหมาบรกิารรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสาํนักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตร ์         
 ประเทศไทย และอาคาร 
สวทช. (โยธ)ี

3 เดอืน 2,908,800.00 บาท 2,908,800.00 บาท วธิพีเิศษ

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี 
แอซเซ็ท โปร
เทคชั>น จํากดั  
2,908,800.00 บาท

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี 
แอซเซ็ท โปร
เทคชั>น จํากดั  
2,908,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170037 24 มค. 60
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที!เสนอ
   ผูท้ ี!ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที!คดัเลอืก

เลขที!
เอกสาร

วนัที!
เอกสาร

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มกราคม 2560

สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที! 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560)

70
จา้งเหมาบรกิารรักษาความ
ปลอดภัยอาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

3 เดอืน 909,000.00 บาท  909,000.00 บาท  วธิพีเิศษ

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี 
แอซเซ็ท โปร
เทคชั>น จํากดั   
909,000.00 บาท

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี 
แอซเซ็ท โปร
เทคชั>น จํากดั   
909,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170038 24 มค. 60

71
จา้งปรับปรุงเว็บไซตร์ะบบ
ฐานขอ้มลูการเพาะปลกูมัน
สาํปะหลงัของเกษตรกร

6 เดอืน 800,000.00 บาท 800,000.00 บาท สอบราคา
บรษิัท แม็กซมิั>ม 
เด็บ จํากดั
619,758.00 บาท

บรษิัท เคดบับลวิ 
โซลชูั>น จํากดั
550,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ>าสดุ

1052170039 31 มค. 60

บรษิัท เคดบับลวิ 
โซลชูั>น จํากดั
550,000.00 บาท
บรษิัท แอพ๊สเ์คล
เวอร ์จํากดั 
800,000.00 บาท
บรษิัท เคทซี ี
เทคโนโลย ีแอนด์
 ซพัพลาย จํากดั  
522,160.00 บาท

72

จา้งที>ปรกึษาในการตรวจ
ประเมนิเอกสารการจัดทํา
ดา้นวชิาการเพื>อขอการ
รับรองระบบคณุภาพ 
ISO/IEC10725 ในการสอบ
เทยีบสายอากาศ

1 งาน 150,000.00 บาท  150,000.00 บาท จา้งที>ปรกึษา
นายวเิชษฐ         
 อึ�งวเิชยีร  
150,000.00 บาท

นายวเิชษฐ          
 อึ�งวเิชยีร  
150,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1053170009 30 มค. 60

73 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 4 รายการ 12,000,000.00 บาท 12,000,000.00 บาท e-Auction

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั
 11,850,000.00 
บาท

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั 
11,850,000.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ>าสดุ

1057170004 11 มค. 60

บรษิัท อคาเซยี 
อนิเตอรเ์ทค จํากดั
 11,900,000.00 
บาท
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