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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2560 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

-------------------------------------------- 
  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ วช. สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถขับเคลื่อนการท างานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง
มุ่งเน้นดชันี ในเรื่องดังนี้ 

๑. ความโปร่งใส (Transparency) 
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) 
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 
๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
ฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม (พด.สลก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

จัดหาพัสดุต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก ให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ วช. เป็นผู้รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตาม   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี   
  วช. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๑  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2560 แยกตามหน่วยงานภายใน ของส านักงาน   
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ล าดับที่ กอง/กลุ่ม จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) 77,534,181.86 47.16 
2 ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 19,811,158.35 12.05 
3 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 14,479,081.75 8.81 
4 กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) 14,363,032.29 8.74 
5 สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

(สพสว.) 
7,180,987.65 4.37 

6 กลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) 6,862,669.60 4.17 
7 กองนโยบายและแผนการวิจัย (กนผ.) 4,946,183.77 3.01 
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ล าดับที่ กอง/กลุ่ม จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

8 กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (สป.) 4,003,901.03 2.44 
9 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) 3,715,205.30 2.26 

10 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ศช.) 3,480,898.76 2.12 
11 กองการต่างประเทศ (กกต.) 3,226,110.94 1.96 
12 กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 1,925,926.62 1.17 
13 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (คง.) 935,928.97 0.57 
14 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) 804,921.89 0.49 
15 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (นย.) 585,380.95 0.36 
16 กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ (กส.) 473,856.33 0.29 
17 กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 46,258.51 0.03 
18 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 38,900.00 0.02 

รวม 164,414,584.57 100.00 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามหน่วยงานภายใน วช. 

47.16, กปจ.

12.05, สลก.

8.81, ทส.

8.74, กมว.

4.37, สพสว.

4.17, ทบ. 3.01, กนผ. 2.44, สป. 2.26, ศสจ.

2.12, ศช.
1.96, กกต.

1.17, กบง.

0.57, คง.

0.49, ก.พ.ร.

0.36, นย.

0.29, กส.

0.03, ตสน.

0.02, ศปท.
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ตารางท่ี ๒ รายงานผลจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒560 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
๑ ตกลงราคา 643 83.14 
๒ เฉพาะเจาะจง 71 9.21 
๓ กรณีพิเศษ 33 4.28 
๔ สอบราคา   13 1.69 
๕ พิเศษ 8 1.04 
๖ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 0.65 
๗ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0 0.00 
๘ จ้างที่ปรึกษา 0 0.00 

รวม 773 100.00 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามจ านวนโครงการ 

 

 จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเป็นวิธีการที่ด าเนินการ 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.14 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔05.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕9 เรื่อง การขยายระยะเวลา
ก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ       พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ  โดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e - bidding) ข้อ ๑ ซึ่งก าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จากเดิมเป็น “การซื้อหรือการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อ

83.14, ตกลงราคา

9.21, เฉพาะเจาะจง

4.28, กรณีพิเศษ
1.69, สอบราคา  1.04, พิเศษ 0.65, ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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หรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500 ,000 บาท” จึงท าให้วิธีตกลงราคาเป็นวิธีที่ด าเนินการมากที่สุด        
เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้
ตรงตามความต้องการใช้ปฏิบัติงาน และภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในมาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  จึงใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแทนวิธีตกลงราคา ซึ่ง
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดนิยาม และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ ๑ ดังนี้ “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท” ดังนั้น
วิธีเฉพาะเจาะจงจึงมีอัตราส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 9.21 

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 4.28, วิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 
1.69, วิธีพิเศษ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 1.04 และ 0.65 ตามล าดับ  

ตารางที่ ๓ รายงานผลงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

๑ ตกลงราคา 62,785,810.56 38.16 
๒ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  45,991,290.00 27.98 
๓ กรณีพิเศษ 26,798,400.00 16.31 
๔ สอบราคา   13,339,901.67 8.12 
๕ เฉพาะเจาะจง 9,664,082.34 5.88 
๖ พิเศษ 5,835,100.00 3.55 

รวม 164,414,584.57 100.00 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงราคารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

38.16, ตกลงราคา

27.98, ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

16.31, กรณีพิเศษ

8.12, สอบราคา  

5.88, เฉพาะเจาะจง
3.55, พิเศษ
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จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเป็นวิธีการที่
ใช้งบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.16 เนื่องจากเป็นวิธีที่คล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นวิธีที่ใช้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 ก่อนมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เป็นอันดับที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ 27.98  วิธีกรณีพิเศษ เป็นอันดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ 16.31 วิธี
สอบราคา, เฉพาะเจาะจง และวิธีพิเศษ มีอันดับที่ 4, 5 และ 6 คิดเป็นร้อยละ 8.12, 5.88 และ 3.55 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีตกลงราคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีตกลงราคา 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 กปจ. 35,506,854.79 56.55 
2 สพสว. 5,719,208.35 9.11 
3 สลก. 4,624,100.71 7.36 
4 ทบ. 2,190,254.07 3.49 
5 กนผ. 2,114,506.97 3.37 
6 ทส. 1,814,999.12 2.89 
7 กบง. 1,689,481.49 2.69 
8 มค.กมว. 1,600,000.00 2.55 
9 กมว. 1,527,515.79 2.43 

10 ศช. 1,365,918.76 2.18 
11 ศสจ. 1,124,805.30 1.79 
12 ก.พ.ร. 804,921.89 1.28 
13 คง. 663,493.43 1.06 
14 นย. 585,380.95 0.93 
15 สป. 519,243.16 0.83 
16 กส. 473,856.33 0.75 
17 กกต. 376,110.94 0.60 
18 ตสน. 46,258.51 0.07 
19 ศปท. 38,900.00 0.06 

รวม 62,785,810.56 100.00 

 

 

 



6 
 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีตกลงราคาของแต่ละกอง/กลุ่ม 

 

ตารางที่ 5 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 กปจ. 28,650,000.00 62.29 
2 ทส. 12,534,400.00 27.25 
3 สลก. 4,806,890.00 10.45 

รวม 45,991,290.00 100.00 

 

 

 

กปจ., 56.55

สพสว., 9.11
สลก., 7.36

ทบ., 3.49

กนผ., 3.37

ทส., 2.89

กบง., 2.69

มค.กมว., 2.55

กมว., 2.43

ศช., 2.18

ศสจ., 1.79

ก.พ.ร., 1.28 คง., 1.06 นย., 0.93 สป., 0.83

กส., 0.75

กกต., 0.60

ตสน., 0.07

ศปท., 0.06
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ของแต่ละกอง/กลุ่ม 

 

ตารางที่ 6 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีกรณีพิเศษ 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 กมว. 7,660,000.00 28.58 
2 สลก. 6,168,400.00 23.02 
3 กปจ. 4,800,000.00 17.91 
4 ทบ. 4,620,000.00 17.24 
5 กกต. 2,850,000.00 10.63 
6 ศช. 700,000.00 2.61 

รวม 26,798,400.00 100.00 

 

 

 

 

 

กปจ., 62.29

ทส., 27.25

สลก., 10.45
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีกรณีพิเศษของแต่ละกอง/กลุ่ม 

 

ตารางที่ 6 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีสอบราคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีสอบราคา 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 สลก. 3,836,071.67 28.76 
2 กปจ. 3,505,000.00 26.27 
3 ศป. 1,888,550.00 14.16 
4 ศสจ. 1,595,300.00 11.96 
5 ศช. 1,414,980.00 10.61 
6 กมว. 1,100,000.00 8.25 

รวม 13,339,901.67 100.00 

 

 

 

 

 

 

กปจ., 17.91

กกต., 10.63

กมว., 28.58

ทบ., 17.24

ศช., 2.61

สลก., 23.02
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีสอบราคาของแต่ละกอง/กลุ่ม 

 

ตารางที่ 7 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีเฉพาะเจาะจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 กปจ. 5,072,327.07 52.49 
2 สพสว. 1,461,779.30 15.13 
3 สป. 951,107.87 9.84 
4 กนผ. 916,676.80 9.49 
5 สลก. 375,695.97 3.89 
6 คง. 272,435.54 2.82 
7 กบง. 236,445.13 2.45 
8 กมว. 195,516.50 2.02 
9 ทส. 129,682.63 1.34 

10 ทบ. 52,415.53 0.54 
รวม 9,664,082.34 100.00 

 

 

 

กปจ., 26.27

กมว., 8.25

ศช., 10.61

ศสจ., 11.96

ศป., 14.16

สลก., 28.76
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจงของแต่ละกอง/กลุ่ม 

 

ตารางที่ 8 รายงานผลแต่ละกอง/กลุ่มจ าแนกตามวิธีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

วิธีพิเศษ 
ล าดับที่ ชื่อกอง/กลุ่ม งบประมาณ ร้อยละ 

1 กมว. 2,280,000.00 39.07 
2 กนผ. 1,915,000.00 32.82 
3 ศสจ. 995,100.00 17.05 
4 สป. 645,000.00 11.05 

รวม 5,835,100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

กนผ., 9.49
กบง., 2.45

กปจ., 52.49
กมว., 2.02

คง., 2.82

ทบ., 0.54

ทส., 1.34

สป., 9.84

สพสว., 15.13
สลก., 3.89
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใชวิ้ธีพิเศษของแต่ละกอง/กลุ่ม 

  

ตารางท่ี 9 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 5๐,๐๐๐ บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

1 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์ชีวินทรีย์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)    
  

99,600.00 ตกลงราคา ศช. 

2 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว การน าเสนอผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีนานาชาติ 

428,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

3 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร วช. 2  99,777.50 ตกลงราคา สลก. 
4 จ้างปฏิบัติงาน นายศุภชัย จันทร์สิงห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 

60 ถึง 30 ก.ย. 60 
127,260.00 ตกลงราคา คง. 

5 จ้างปฏิบัติงาน น.ส.ชัชชนก  มหาวันแจ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 
ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 

189,000.00 ตกลงราคา คง. 

6 จ้างก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  
จ านวน 8 อาคาร  

90,000.00 ตกลงราคา สลก. 

7 จ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานฯ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2559 จ านวน 36 คน  

316,000.00 ตกลงราคา สลก. 

8 จ้างท าประกาศนียบัตร ขนาด 26.5 x 20 ซม. จ านวน 
2,000 แผ่น    

68,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

กนผ., 32.82

กมว., 39.07

ศสจ., 17.05

สป., 11.05
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

9 จ้างพิมพ์แผ่นพับ/โปสเตอร์ งาน “9th International 
Exhibition Inventions Kunshan” (IEIK 2016) 
จ านวน 706 แผ่น  และคู่มือ 610 เล่ม  

99,400.00 ตกลงราคา กปจ. 

10 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งชิ้นงาน งาน “9th 
International Exhibition Inventions Kunshan” 
(IEIK 2016) ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย. 59  
ณ เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

75,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

11 ค่าจัดท า Infographic Book 12 ผลงาน 299,600.00 ตกลงราคา กปจ. 
12 ค่าเช่าสถานที่จัดงาน "วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 

2560 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 7 ก.พ. 60 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

9,989,348.80 ตกลงราคา กปจ. 

13 จ้างบ ารุงรักษาระบบส ารวจและประเมิน หน่วยงาน
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (ระหว่าง 1 
ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

64,200.00 ตกลงราคา สพสว. 

14 จ้างจัดท าโครงการการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
นานาชาติ 16th FERCAP International 
conference 

1,600,000.00 ตกลงราคา มค.กมว. 

15 จ้างจัดพิมพ์เผยแพร่ บทความ/สกู๊ป ประชาสัมพันธ์ 
ทางสื่อหนังสือพิมพ์ เรื่องในหลวงกับงานวิจัย  

99,000.00 ตกลงราคา สป. 

16 จ้างบ ารุงรักษาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) 
และบ ารุงรักษาระบบ (IR DATA CENTER) 

330,000.00 ตกลงราคา ศสจ. 

17 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งชิ้นงานจัดนิทรรศการ
งาน “Seoul International Invention Show 
2016” (SllF 2016) ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 
59 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

95,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

18 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งชิ้นงานจัดนิทรรศการ
งาน " 2016 Kaohsiung international invention 
and Design Expo" (KIDE 2016) ระหว่างวันที่ 8-
13 ธ.ค. 59 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน 

85,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

19 จ้างการบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
แผ่นแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร 

150,000.00 ตกลงราคา ทบ. 

20 จ้างจัดอบรมหลักสูตร 7 หลักสูตร 325,000.00 ตกลงราคา ทบ. 
21 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการประเมินโครงการส าหรับ

นักวิจัย รุ่นที่ 6-8 ให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน  

300,000.00 ตกลงราคา ทบ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

22 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง 12,500 ซอง 
ซองน้ าตาลขยายข้าง 10,000 ซอง 
ซองขาวพับสี่ 5,000 ซอง 

64,375.00 ตกลงราคา กปจ. 

23 จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 4 คัน ระหว่าง
วันที่ 7-9 ธ.ค. 59 และวันที่ 15-20 ธ.ค. 59 
หน่วยงานราชการ, มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

54,000.00 ตกลงราคา กมว. 

24 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง infographic อย่างมือ
อาชีพให้กับบุคลากร วช. จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน 

363,800.00 ตกลงราคา ทบ. 

25 จ้างบ ารุงป้ายส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 61,500.00 ตกลงราคา สลก. 
26 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว การน าเสนอผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีนานาชาติ วันที่ 19 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น  

476,150.00 ตกลงราคา กปจ. 

27 จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายแห่งชาติและแนวทาง
ปฏิบัติการวิจัยในคน ฉบับ พ.ศ. 2558 จ านวน 
2,000 เล่ม 

70,000.00 ตกลงราคา กมว. 

28 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์การข้ึนบัญชีสิ่งประดิษฐ์
ไทย จ านวน 3,000 แผ่น, แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการความร่วมมือเพ่ิมมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ จ านวน 2,000 แผ่น  

141,240.00 ตกลงราคา กปจ. 

29 จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร ขนาด 26.5x20 ซม. 
จ านวน 1,500 ใบ 

51,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

30 จา้งซ่อมซ่อมบ ารุงลิฟต์อาคาร วช.4 85,065.00 ตกลงราคา สลก. 
31 จ้างซ่อมแซมห้องน้ าและสุขภัณฑ์  89,298.00 ตกลงราคา ศช. 
32 จ้างจัดท าแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ  280,000.00 ตกลงราคา ทบ. 
33 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร วช. 2 242,355.00 ตกลงราคา สลก. 
34 จ้างซ่อมแซมคานเสาไฟฟ้าที่ช ารุด บริเวณด้านหน้า

อาคาร วช. 9 
721,000.00 กรณีพิเศษ สลก. 

35 จ้างท ากระเป๋าผ้า จ านวน 600 ใบ 62,000.00 ตกลงราคา กปจ. 
36 จ้างจัดท าเหรียญรางวัลและพิมพ์ปกประกาศนียบัตร 

พร้อมใบประกาศนียบัตรส าหรับงานวันนักประดิษฐ์ 
เหรียญรางวัล 400 ชุด 
ปกประกาศนียบัตร 500 ปก 
ปกประกาศนียบัตรกระดาษแข็ง  500 ปก 
ใบประกาศนียบัตร 1,000 แผ่น  
 

489,525.00 ตกลงราคา กปจ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

37 จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและปกประกาศนียบัตร, 
ประกาศนียบัตรรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จ านวน 750 
แผ่น, ปกประกาศนียบัตร จ านวน 750 แผ่น, ปก
ประกาศนียบัตรผ้าไหม จ านวน 375 ปก 

162,105.00 ตกลงราคา กปจ. 

38 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ์ประจ าปี 2559 และรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560 ในวันที่ 17 ม.ค. 60 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 
วช. 1 

69,550.00 ตกลงราคา กปจ. 

39 จ้างจัดพิมพ์คู่มือสรุปผลงานประดิษฐ์คิดค้นนิทรรศการ
นานาชาติ จ านวน 400 เล่ม  

77,040.00 ตกลงราคา กปจ. 

40 จ้างจัดท าถ้วยรางวัลในโครงการ "รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจ าปี 2560  

98,761.00 ตกลงราคา กปจ. 

41 จ้างท าโล่เพื่อประกาศนียบัตรคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 
2559 จ านวน 39 โล ่

75,114.00 ตกลงราคา กปจ. 

42 จ้างจัดท าคู่มือชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 
2560 จ านวน 10,000 เลม่  

99,510.00 ตกลงราคา กปจ. 

43 จ้างท าโล่ขอบคุณ งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 
2560  จ านวน 40 โล ่ 

98,954.00 ตกลงราคา กปจ. 

44 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการบริหารทางวิชาการ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทยโดยให้
ค าปรึกษาแก่ศูนย์วิจัยฯ ประจ าปี 2560 

192,000.00 ตกลงราคา กนผ. 

45 เช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 45 ที่นั่ง จ านวน 6 คัน 
กรุงเทพ-พระนครศรีอยุธยา /กรุงเทพ-ราชบุรี ระหว่าง
วันที่ 4-5 ก.พ. 60 

90,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

46 จ้างเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 
(Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ กทม. 

9,788,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

47 จ้างพิมพ์หนังสือ จ านวน 116 หน้า (58 แผ่น) จ านวน 
300 เล่ม 

99,997.92 ตกลงราคา กบง. 

48 จ้างพิมพ์แผ่นพับ "Lab Safety" ขนาด 38.3x60 cm 
จ านวน 3,000 แผ่น 

93,090.00 ตกลงราคา กมว. 

49 จ้างปฏิบัติงานนายกีรติ  ไตรเวช ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. -
30 ก.ย. 60  

84,840.00 ตกลงราคา คง. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

50 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตรภ์าครัฐ 
หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดท ายุทธศาสตร์ภาครฐั หลักสูตร
ย่อยที่ 2 การบริหารยุทธศาสตรใ์ห้เกิดผลสัมฤทธิ์  

340,000.00 ตกลงราคา ทบ. 

51 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารผ้า 1680D สีด า กว้าง 14 
นิ้ว สูง 13 นิว้ ก้น 4 นิ้ว ปักโลโก้ วช. จ านวน 250 ใบ 

50,000.00 ตกลงราคา กกต. 

52 จ้างจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของ วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

60,000.00 ตกลงราคา นย. 

53 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กบง. จ านวน 24 ชุด  75,370.80 ตกลงราคา กบง. 
54 จ้างจัดพิมพ์ Hand out ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศไทย จ านวน 940 เล่ม  
94,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

55 จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จ านวน 4,000 เล่ม  

66,000.00 ตกลงราคา กมว. 

56 จ้างพิมพ์หนังสือส าหรับเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง“นักสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน”จ านวน 500 เล่ม 

99,996.85 ตกลงราคา กบง. 

57 จ้างท าหนังสือห้องสมุดงานวิจัยส าหรับสาธารณะ 
(Explore) จ านวน 32 หน้า จ านวน  5,000 เล่ม  

70,000.00 ตกลงราคา ศสจ. 

58 จ้างจัดท ากระเป๋าจากผลิตภัณฑ์งานวิจัยเพื่อใส่เอกสาร
ประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 

60,000.00 ตกลงราคา กนผ. 

59 จ้างเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
(จอภาพ LCD 50 นิ้ว, โปรเจคเตอร์  อุปกรณ์อ่ืน ๆ) 
โครงการจัดประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม    
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

60,000.00 ตกลงราคา กนผ. 

60 จ้างจัดนิทรรศการน าเสนอผลผลิตการวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการวิจัย วันที่ 27 ก.พ. 60 ณ ท าเนียบ
รัฐบาล 

52,430.00 ตกลงราคา กปจ. 

61 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ พิมพ์ครั้งที่ 4 จ านวน 2,000 
เล่ม, พิมพ์หนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
จ านวน 2,000 เล่ม  

86,000.00 ตกลงราคา กมว. 

62 จ้างจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
จ านวน 6,000 แผ่น  

59,385.00 ตกลงราคา กปจ. 

63 จ้างค่าเช่าห้องประชุมฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ปลูกพลังทีม วช." ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 60  
ณ โรงแรม Tsix5 Hotel จังหวัดชลบุร ี

50,000.00 ตกลงราคา ก.พ.ร. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

64 จ้างค่าจ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งชิ้นงานไปแสดง
นิทรรศการงาน "45th international Exhibition of 
invention of Geneva" ในระหว่างวันที่ 27 มี.ค. -    
5 เม.ย. 60 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

195,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

65 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ในงาน "45th international 
Exhibition of inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
คู่มือเอกสารเผยแพร่ 500 เล่ม  
ท าเนียบ 200 เล่ม  
โปสเตอร์ 4 แผ่น  

73,500.00 ตกลงราคา กปจ. 

66 จ้างค่าบริการจัดท าวีดีโอพรีเซนเตชั่นแนะน าองค์กร, 
Pre Post-Production 

149,800.00 ตกลงราคา กมว. 

67 จ้างค่าบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"ปลุกพลังทีม วช." ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 60             
ณ โรงแรม Tsix5 Hotel จังหวัดชลบุร ี

415,000.00 ตกลงราคา ก.พ.ร. 

68 จ้างค่าเช่าพาหนะเดินทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ปลุกพลังทีม วช." ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 60  
(รถบัส 45 ที่นั่ง 7 คัน, รถตู้ 10 คัน)  ไม่รวมค่าน้ ามัน
และค่าผ่านทางพิเศษ 

189,600.00 ตกลงราคา ก.พ.ร. 

69 จ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินโครงการเครือข่าย
วิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

380,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

70 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว " การน าผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีนานาชาติ  ในวันที่ 10 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

299,600.00 ตกลงราคา กปจ. 

71 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง เอ 4 พิมพ์ชื่อที่อยู่ 
จ านวน 30,000 ซอง ,ซองครุฑสีน้ าตาลขยายข้าง 
จ านวน 1,500 ซอง, ซองครุฑสีน้ าตาลไม่ขยายข้าง 
1,500 ซอง  

75,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

72 จ้างจัดท าวีดีโอการปฏิรูปสภาวิจัย ความยาว  3 นาท,ี 
backdrop โครงส าเร็จ ขนาด 2.3x4.3 เมตร 

240,750.00 ตกลงราคา กนผ. 

73 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน     
12 ชุด  

50,718.00 ตกลงราคา กปจ. 

74 จ้างจัดท าโปสเตอร์การประกวดในโครงการ "การพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับ" ประจ าปี 2560  
จ านวน 3,000 แผ่น  

52,965.00 ตกลงราคา กปจ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

75 จ้างพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยเร่งด่วน 
กลุ่มเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 150 เล่ม, 
พิมพ์หนังสือผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยเร่งด่วน
กลุ่มเรื่องข้าวปีงบประมาณ 2560 จ านวน 150 เล่ม 

99,951.38 ตกลงราคา กบง. 

76 จ้างเหมาจัดท าวีดีทัศน์ผลการด าเนินงานการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับ
นานาชาติ  

53,500.00 ตกลงราคา กปจ. 

77 เช่าสถานที่จัดนิทรรศการ Research for strategy 
Management วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-
25 พ.ค. 60 ณ อุดดรธานี ฮอลส์ 

450,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

78 จ้างท าถ้วยรางวัล จ านวน 4 ถ้วย งาน “การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” 

83,499.50 ตกลงราคา กปจ. 

79 พิมพ์ประกาศนียบัตร ขนาด 47x20 ซม. จ านวน 
3,500 แผ่น , ท าปกผ้าไหมสีเขียว ปั๊มทองตราชื่อ
ส านักงานฯ ขนาด 30x21.5 ซม. จ านวน 70 อัน  

143,500.00 ตกลงราคา กปจ. 

80 จ้างพิมพ์หนังสือ "คู่มือมาตรฐานจริยธรรมของการตรวจ
ประเมิน" 

53,500.00 ตกลงราคา กมว. 

81 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

380,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

82 จ้างเหมาโครงสร้างงาน "Research for Strategy 
Management" วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ในวันที่ 23-24 
ม.ค. 60 ณ. อุดรธานี ฮอลล์  

480,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

83 จ้างจัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 500 เล่ม  

98,050.00 ตกลงราคา สพสว. 

84 จ้าง น.ส.อภิจุรี ศรีชาวไร่ ปฏบิัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 
- 30 ก.ย. 60 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
จ านวน 5 เดือน  

78,750.00 ตกลงราคา คง. 

85 จ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "การศึกษาสังเคราะห์ความรู้
ด้านสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้" จ านวน 100 เล่ม 
 
 

80,250.00 ตกลงราคา กส. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

86 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ขนาด ความจุ 
60 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  
โครงการอบรมสถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์  
ณ ส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 60 

53,400.00 ตกลงราคา สพสว. 

87 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ขนาด ความจุ 
60 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  
โครงการอบรมสถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์  
ณ ส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 60 

53,400.00 ตกลงราคา สพสว. 

88 จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพ้ืนห้องประชุม ดร.สง่า สรรพศรี 81,620.00 ตกลงราคา สลก. 
89 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้ประกอบการจัด

อบรมและสอบการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ ครั้งที่ 
3/2560 รวมจ านวน 300 เล่ม, ส าเนาข้อสอบ 
จ านวน 5 ชุด และแบบสอบถาม รวมจ านวน 300 ชุด  
 

79,948.26 ตกลงราคา สพสว. 

90 จ้างจัดท าถุงผ้าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาค
การประชุมในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 
(Thailand Research Expo 2017)"  
จ านวน 22,000 ใบ 

470,800.00 ตกลงราคา กปจ. 

91 ค่าเช่าสถานที่จัดงาน "Research for strategy 
Management" วันที่ 21-22 มิ.ย. 60 ณ โรงแรม   
เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

450,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

92 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคกลาง) โดยด าเนิน
ตามขอบข่ายงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

900,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

93 จ้างจัดท าถุงผ้าใส่เอกสารขนาด 14x15x2 นิ้ว จ านวน 
1,700 ใบ และ จัดท าถุงผ้าใส่เอกสารขนาด 
13x15x3 นิ้ว จ านวน 1,700 ใบ 

76,398.00 ตกลงราคา กปจ. 

94 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานการส ารวจค่าใช้จ่ายและ
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจ าปี 
2559  จ านวน 1,000 เล่ม  

280,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

95 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม  "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) โดยด าเนินการตามขอบเขตงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

96 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคใต้) (มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่) 

380,000.00 พิเศษ กมว. 

97 จ้างพิมพ์หนังสือกรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 4,000 เล่ม , ท าแผ่น CD จ านวน 
500 แผ่น  

177,192.00 ตกลงราคา กบง. 

98 จ้างปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบ IT เว็บไซต์ 
กิจกรรม Thailand Research Symposium 

96,300.00 ตกลงราคา กปจ. 

99 จ้างจัดพิมพ์คู่มือเยี่ยมชม "Research for Strategy 
Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์ พ้ืนที่" จ านวน 
2,000 เล่ม, ประกาศนียบัตร จ านวน 1,000 ชุด 

245,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

100 จ้างจัดพิมพ์หนังสือกรอบการวิจัย จ านวน 1,200 เล่ม, 
พิมพ์ประกาศนียบัตร จ านวน 788 ใบ, ซองขาว 
1,000 ซอง  

68,694.00 ตกลงราคา กบง. 

101 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม " สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

102 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 
- ถ่ายเอกสาร ขนาด A 4  
- ถ่ายเอกสารสี ขนาด A 4 สีเลเซอร์ 

146,055.02 ตกลงราคา กนผ. 

103 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

104 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

105 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

106 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

107 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

108 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

109 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

110 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

111 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

112 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

113 จ้างบริหารจัดงาน " Research for Strategy 
Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่" ในวันที่ 
21-22 มิ.ย. 60 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 

469,944.00 ตกลงราคา กปจ. 

114 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

115 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

116 จัดพิมพ์เอกสารตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์       
20,000 ฉบับ, ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์  จ านวน 6,000 ฉบับ  

95,230.00 ตกลงราคา สพสว. 

117 จัดจ้างปรับปรุงและดูแลรักษาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจ าปี 2560 

321,000.00 ตกลงราคา นย. 

118 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)  

500,000.00 พิเศษ กมว. 

119 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

120 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

121 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

122 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

123 จ้างจัดนิทรรศการในงาน "Smart SME Expo 2017" 
ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 ฮอลล์ 3-4 ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  

493,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

124 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

125 จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยสู่การให้บริการ
แบบจุดเดียวในรูปแบบ Common Service 

497,550.00 ตกลงราคา ศสจ. 

126 จ้างท าโล่ไม้พร้อมกล่องขนาด 12x17 ซม. จ านวน 
140 อัน 

74,900.00 ตกลงราคา กปจ. 

127 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-21 ก.ค. 
60 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

128 จัดจ้างเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

55,640.00 ตกลงราคา กนผ. 

129 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่)  (มหาวิทยาลัยบูรพา) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

130 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 
ครั้งที่ 2/2560  

70,427.40 ตกลงราคา กนผ. 

131 จ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานในงาน " ตลาดนัดเปิด
โลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" 
จ านวน 1,500 เล่ม  

160,500.00 ตกลงราคา กปจ. 

132 จ้างเช่าสถานที่จัดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ 
20 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์  

100,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

133 ค่าเช่าห้องประชุมย่อย ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 60 
ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

180,000.00 ตกลงราคา สพสว. 

134 จ้างเหมาจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนิน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” 
จ านวน 1 งาน 

160,500.00 ตกลงราคา กปจ. 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 
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วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

135 จ้างจัดนิทรรศการงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" ในวนัที่ 20 ก.ค. 60 
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนั     
เซ็นเตอร์ เซน็ทรัลเวิลด ์กรุงเทพฯ  

340,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

136 จ้างจัดท าระบบการส่งสัญญาณภาพพร้อมเดินสาย      
ในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” 

80,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

137 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ในงาน "13th Taipei  
International Invention Show & Technomart"    
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  
คู่มือผลงาน 300 เล่ม 
ท าเนียบผู้เดินทาง 150 เล่ม โปสเตอร์ 3 แผ่น  

54,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

138 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 และงาน
แสดงสินค้าประจ าปี 2560  จ านวน 500 เล่ม  

94,299.10 ตกลงราคา สพสว. 

139 จัดพิมพ์เอกสารตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 4,000 เล่ม 

99,510.00 ตกลงราคา สพสว. 

140 พิมพ์ประกาศนียบัตร ขนาด 27x20 ซม. จ านวน 
2,000 แผ่น , ท าปกผ้าไหมสีเขียว ปั๊มทองตราชื่อ
ส านักงานฯ ขนาด 30x21.5 ซม. จ านวน 32 อัน 

79,200.00 ตกลงราคา กปจ. 

141 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่)  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

240,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

142 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

500,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

143 จ้างท าหมอนยางพารารองคอพร้อมถุง  
จ านวน 200 อัน, หมอนยางพารารองคอพร้อมกล่อง               
จ านวน 600 กล่อง 

256,800.00 ตกลงราคา กปจ. 

144 จ้างท าแผ่นพับ "Lab Safety" ขนาด 38.3x60 cm 
จ านวน 3,000 แผ่น 

93,090.00 ตกลงราคา กมว. 

145 จ้างจัดท าเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้นักประดิษฐ์ในเวที
นานาชาติ จ านวน 300 ชุด  

240,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

146 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนิทานและกล่องใส่หนังสือนิทาน  
จ านวน 500 ชุด 

331,700.00 ตกลงราคา กนผ. 

147 จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานในการประกวด 
"อากาศยานไร้คนขับ" (Unmanned Aerial Vehicle : 
UAV) ประจ าปี 2560 จ านวน 1,000 เล่ม  

51,895.00 ตกลงราคา กปจ. 
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จ านวนเงิน 
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วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

148 จัดพิมพ์หนังสือรายงานการส ารวจค่าใช้จ่ายและ
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
ประจ าปี 2559 จ านวน 500 เล่ม  

90,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

149 จ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์และการถ่ายทอดสัญญาณใน
กิจกรรมการน าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศ
ยานไร้คนขับ" ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 12-13 
ส.ค. 60 ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายใน
ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

340,260.00 ตกลงราคา กปจ. 

150 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 
ในระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค. 60 ณ สนามบินมณฑล
ทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบ
ที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

496,480.00 ตกลงราคา กปจ. 

151 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมการน าเสนอผลงานและการประกวด"อากาศ
ยานไร้คนขับ" ในระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค. 60         
ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินท
ราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

483,693.50 ตกลงราคา กปจ. 

152 จ้างเหมาจัดหาโครงสร้างอุปกรณ์ในกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 
ในระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค. 60 ณ สนามบินมณฑล
ทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบ
ที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

455,552.50 ตกลงราคา กปจ. 

153 ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชั่น วันที่ 17 ส.ค. 60     
ณ โรงแรมสวิตโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ  

50,000.00 ตกลงราคา กนผ. 

154 จัดพิมพ์ประกาศระเบียบตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์                   
จ านวน 2,500 เล่ม  
 

243,425.00 ตกลงราคา สพสว. 
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155 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ขนาด ความจุ 
60 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ระหว่าง
วันที่ 23-27 ส.ค. 60 ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

73,200.00 ตกลงราคา สพสว. 

156 จัดพิมพ์เอกสารตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30,000 เล่ม 

478,290.00 ตกลงราคา สพสว. 

157 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนนิเมชั่น จ านวน 3 เรื่อง ๆ ละ 
3 นาท ี

478,290.00 ตกลงราคา สพสว. 

158 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนนิเมชั่น จ านวน 5 เรื่อง ๆ ละ
1.5- 3 นาท ี

497,550.00 ตกลงราคา สพสว. 

159 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนนิเมชั่น จ านวน 5 เรื่อง ๆ ละ
ไม่ต่ ากว่า 1 นาท ี

499,690.00 ตกลงราคา สพสว. 

160 พิมพ์หนังสือ "คู่มือมาตรฐานจริยธรรมของการตรวจ
ประเมิน" จ านวน 4,000 เลม่  

99,510.00 ตกลงราคา กมว. 

161 พิมพ์หนังสือ "จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ" 
จ านวน 4,000 เล่ม  

72,000.00 ตกลงราคา กมว. 

162 จัดท าพิพิธภัณฑ์เสมือนของงาน "มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" 

487,012.00 ตกลงราคา กปจ. 

163 จัดท าถ้วยรางวัลเพ่ือมอบให้นักประดิษฐ์ในเวที
นานาชาติ จ านวน 10 ถ้วย 

92,020.00 ตกลงราคา กปจ. 

164 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งชิ้นงานไปจัดแสดง
นิทรรศการงาน "13th Taipei international 
invention Show & Technomart" ในระหว่างวันที่ 
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 60 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน 

89,000.00 ตกลงราคา กปจ. 

165 จ้างพิมพ์เอกสารสรุปผลการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้
สัตว์ จ านวน 650 เล่ม 

170,397.50 ตกลงราคา สพสว. 

166 จ้างเหมาพาหนะเดินทางวันที่ 1-2 ก.ย. 60 จ.ชลบุรี 
(รถตู้ 2 คัน, รถบัส 2 คัน) เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ 
knowledge chairing day 2017 

62,000.00 ตกลงราคา ก.พ.ร. 

167 จ้างด าเนินการติดตั้งพรมห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ฯ  
ขนาด 82 ตร.ล. 

54,940.00 ตกลงราคา สลก. 

168 จ้างขนของจากอาคารเอสจีทาวเวอร์ เขตปทุมวัน มายัง
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

79,000.00 เฉพาะเจาะจง กนผ. 

169 จ้างจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 
2561  

450,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 
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170 พิมพ์โปสเตอร์จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 10,000 แผ่น 

98,500.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

171 พิมพ์คู่มือการด าเนินงานต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ขนาด A5 จ านวน 2,500 เล่ม, พิมพ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สพสว. ขนาด A4 จ านวน 
3,000 ฉบับ 

474,545.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

172 พิมพ์โปสเตอร์ Ethical principles for the 
procedures on animals for Scientific Purposes  
จ านวน 10,000 แผ่น  

98,440.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

173 พิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์น้ า
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  จ านวน 5,000 เล่ม 

469,730.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

174 จ้างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดเปิดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัย
ขายได้" ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. 60  

499,476.00 เฉพาะเจาะจง สป. 

175 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 จ านวน 150 ชุด 

298,530.00 เฉพาะเจาะจง กนผ. 

176 พิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 2,000 เล่ม, 
หนังสือรายงานประจ าปี ฉบับย่อ จ านวน 2,000 เล่ม 

290,000.00 เฉพาะเจาะจง สป. 

177 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. 60 
จ านวน 2 วัน ณ ส านักงานบริการคอมพิวเตอร์     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

58,600.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

178 พิมพ์แผ่นพับ "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2" จ านวน 30,000 แผ่น,                   
ใบประกาศนียบัตร จ านวน 1,000 ชุด 

95,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

179 การบริหารจัดการงาน วางผังรูปแบบงานและการผลิต
วดิีทัศน์ ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม    
ครั้งที่ 2  
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้  
- จัดท าวิดีทัศน์  
- บริการจัดการงานและการอ านวยความสะดวก 
จ านวน 25 คน  
- อ่ืน ๆ  

499,690.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 
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180 การออกแบบ จัดวาง ผลิตงาน Inkjet และการเช่า
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้  
- ออกแบบ จัดวาง ผลิตงาน inkjet 
- การเช่าอุปกรณ์โสต  
- อ่ืน ๆ 

499,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

181 พิมพ์หนังสือคู่มือเยี่ยมชมงาน "ตลาดนัดเปิดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2”  
จ านวน 5,000 เล่ม  

490,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

182 ค่าเช่าสถานที่จัดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2”ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ 
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 

466,948.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

183 การเช่าสินค้าและบริการภายใน "ตลาดนัดเปิดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้ง 2" ณ อาคารไปรษณีย์
กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก 
กรุงเทพฯ วันที่ 21-24 กันยายน 2560 

499,583.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

184 การจัดท าโครงสร้างและตกแต่งนิทรรศการ "ตลาดนัด
เปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้ง 2"  
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ  
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 

499,957.50 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

185 การจัดหาเต็นท ์การปรับเส้นและระบบปรับอากาศ 
"ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้ง 2" 
ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ  
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 

499,155.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

186 การจ้างเหมาจัดท าโครงสร้างพิเศษพร้อมเช่าอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและตกแต่ง"ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้ง 2" ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ  
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 
 
 
 
 

499,369.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 
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187 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ในระหว่างวันที่ 22-25 
ก.ย. 60 (รวม30 คัน)  
- วันที่ 22 กันยายน 2560 จ านวน 5 คัน  
- วันที่ 23 กันยายน 2560 จ านวน 10 คัน  
- วันที่ 24 กันยายน 2560 จ านวน 10 ค ัน 
- วันที่ 25 กันยายน 2560 จ านวน 5 คัน  

90,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

188 การจัดท าถุงผ้าที่ระลึกเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
"ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” 
จ านวน 1,000 ชิ้น  

185,000.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

189 จัดท าเอกสารคู่มือระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายใน
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 
450 เล่ม 

88,114.50 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

190 จ้างพิมพ์แผ่นพับ ขนาด เอ3 5 คู่ พิมพ์ 2 สี กระดาษ
ปอนด์ 70 แกรม เข้าเล่ม พับสอด จ านวน 3,000 ใบ 

89,250.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

191 จ้างเหมาการผลิตวิดีทัศน์ การขับเคลื่อนขยาย
ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีชุมชน/สังคม : 
เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ความยาว จ านวน 4 นาที 
จ านวน 1 งาน  

53,500.00 เฉพาะเจาะจง กปจ. 

192 จัดจ้างท าสื่อประกอบการอบรมนานาชาติหลักสูตรการ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเข้าสู่ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ รุ่นที่ 1 

50,000.00 เฉพาะเจาะจง สพสว. 

193 ซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Vivitex ขนาด 6,000 
ANSI lumens  จ านวน 2 เครื่อง  

96,300.00 ตกลงราคา สลก. 

194 ซ้ือไมโครโฟนห้องประชุม Sound vision DCS-800D 
จ านวน 21 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อและสายพ่วง 

99,990.00 ตกลงราคา สลก. 

195 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 8 รายการ  96,856.40 ตกลงราคา สพสว. 
196 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 8 รายการ  72,867.00 ตกลงราคา กปจ. 
197 ซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น 

ARE44 FCN ขนาด 44100 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
และยี่ห้อ แอลจ ีขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

75,900.00 ตกลงราคา ศช. 

198 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 11 รายการ  63,971.02 ตกลงราคา สป. 
199 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 12 รายการ 231,483.80 ตกลงราคา กปจ. 
200 ซ้ือเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด 36,000 

บีทียู จ านวน 7 ชุด และยี่ห้อ Amena ขนาด 52,000 
บีทียู จ านวน 2 ชุด 

390,229.00 ตกลงราคา สลก. 

201 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 3 รายการ  98,589.80 ตกลงราคา กปจ. 
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202 ซ ื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น 
ARE44 FCN ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
และยี่ห้อ Eminent ขนาด 26,000 บีทียู  
จ านวน 3 เครื่อง 

186,000.00 ตกลงราคา ศช. 

203 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ  53,504.28 ตกลงราคา กมว. 
204 ซ้ือเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อามีน่า  

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 
120,000.00 ตกลงราคา ศช. 

205 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 7 รายการ  99,942.28 ตกลงราคา กบง. 
206 ซ้ือโปรแกรม Veeam Availability Suite  

จ านวน 4 ชุด และ Installation 1 ชุด 
428,000.00 ตกลงราคา ทส. 

207 ซ้ือโปรแกรม Adobe Creative จ านวน 10 License 317,201.50 ตกลงราคา ทส. 
208 ซ้ือกล้องวงจรปิด Hikvision CCTV จ านวน 12 เครื่อง 

พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งพร้อมใช้งาน 
499,968.20 ตกลงราคา สลก. 

209 ซ้ือเครื่องเขย่าสารละลาย Orbital Shaker  
จ านวน 1 เครื่อง  

75,000.00 ตกลงราคา ศช. 

210 ซ้ือกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ motic รุ่น 
BA310E พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียด 1.3 ล้าน
พิกเซล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จ านวน 1 เครื่อง  

83,000.00 ตกลงราคา ศช. 

211 ซ้ือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 58 ลิตร  
จ านวน 1 เครื่อง  

252,300.00 ตกลงราคา ศช. 

212 ซ้ือชุดไมค์ประชุม จ านวน 32 เครื่อง พร้อมเครื่อง
ควบคุมและจ่ายไฟ จ านวน 2 ชุด 

136,788.80 ตกลงราคา สลก. 

213 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ  88,813.28 ตกลงราคา กมว. 
214 ซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้รางเลื่อน) จ านวน 4 หลัง 58,484.10 ตกลงราคา กปจ. 
215 ซ้ือเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ 

dynamica รุ่น 18 R และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
529,700.00 สอบราคา ศช. 

216 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 7 รายการ  85,620.00 ตกลงราคา กนผ. 
217 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 4 รายการ  99,938.00 ตกลงราคา กส. 
218 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 32 รายการ  98,454.98 ตกลงราคา สพสว. 
219 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 54 รายการ  59,414.77 ตกลงราคา ทบ. 
220 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 22 รายการ  99,899.48 ตกลงราคา กบง. 
221 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ  92,724.06 ตกลงราคา สพสว. 
222 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 7 รายการ  88,735.10 ตกลงราคา กปจ. 
223 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 12 รายการ  52,714.62 ตกลงราคา สป. 
224 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ  86,670.00 ตกลงราคา สลก. 
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225 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ  53,289.00 ตกลงราคา กปจ. 
226 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 รายการ  78,516.60 ตกลงราคา กปจ. 
227 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 17 รายการ  96,998.71 ตกลงราคา ศสจ. 
228 ซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 14 รายการ  97,760.55 ตกลงราคา สพสว. 
229 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 8 รายการ  50,048.18 ตกลงราคา ศช. 
230 ซ้ือเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color laser pro mfp m 

377 จ านวน 2 เครื่อง 
68,480.00 ตกลงราคา ทส. 

231 ซ้ืออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดถาวร จ านวน 5 เครื่อง 88,275.00 ตกลงราคา ทส. 
232 ซ้ือแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟ้าห้อง Server อาคาร วช.

3 ชั้น 2 พร้อมติดตั้ง 
454,750.00 ตกลงราคา ทส. 

233 ซื้อโทรทัศน์ LED Smart TV ยี่ห้อ LG ขนาด 55 นิ้ว 
ความละเอียด 3,840x2,160 จ านวน 2 เครื่อง และ
ขาตั้งจอโทรทัศน์แบบเคลื่อนที่ได้ จ านวน 2 อัน 

75,734.60 ตกลงราคา สลก. 

234 ซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ HITACHI รุ่น CP-
x5550 ขนาด 5,800 Lumen จ านวน 1 เครื่อง 

96,300.00 ตกลงราคา สลก. 

235 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ และหมึก)  
จ านวน 9 รายการ  

78,035.10 ตกลงราคา สพสว. 

236 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 76 รายการ  88,520.10 ตกลงราคา กปจ. 
237 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 4 รายการ  86,028.00 ตกลงราคา กปจ. 
238 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 13 รายการ  179,043.10 ตกลงราคา กปจ. 
239 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 60 รายการ  57,922.36 ตกลงราคา กบง. 
240 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์  จ านวน 12 รายการ  99,929.44 ตกลงราคา กบง. 
241 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ  63,649.65 ตกลงราคา กนผ. 
242 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ  91,217.50 ตกลงราคา สพสว. 
243 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 10 รายการ  170,500.22 ตกลงราคา กนผ. 
244 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 42 รายการ  80,159.42 ตกลงราคา กมว. 
245 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 13 รายการ 98,750.30 ตกลงราคา สพสว. 
246 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ  53,983.00 ตกลงราคา กนผ. 
247 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ  57,704.74 ตกลงราคา กปจ. 
248 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ  99,276.74 ตกลงราคา กบง. 
249 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 12 รายการ  91,420.80 ตกลงราคา กปจ. 
250 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน  12 รายการ  103,126.60 ตกลงราคา สพสว. 
251 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 43 รายการ  62,326.42 ตกลงราคา กมว. 
252 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ  61,487.38 ตกลงราคา ทส. 
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253 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ  95,598.08 ตกลงราคา กมว. 
254 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 4 รายการ  86,028.00 ตกลงราคา กปจ. 
255 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน  15 รายการ  97,528.36 เฉพาะเจาะจง กบง. 
256 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 12 รายการ  93,774.80 เฉพาะเจาะจง สพสว. 
257 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 52 รายการ  69,152.77 เฉพาะเจาะจง กบง. 
258 ซ้ือหมึกเครื่องพิมพ์ จ านวน 11 รายการ  60,512.78 เฉพาะเจาะจง สป. 
259 ติดต้ังกล้องวงจรปิด รุ่น Ds-2CD204sWD-I 1/2.8" 

จ านวน 27 ตัว พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งทั้งหมด 
443,910.90 ตกลงราคา สลก. 

260 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ  161,516.50 เฉพาะเจาะจง กมว. 
261 ซ้ือครุภัณฑ์ (กล้องถ่ายภาพ)  

 - ยี่ห้อ Nikon D3400 Kit จ านวน 2 ตัว  
 - ยี่ห้อ Sony Pj440 Handycam จ านวน  1 ตัว  
 - ขาตั้งกล้อง Tripod MT -2504+Kj-IS  
   จ านวน 2 อัน 
 - เลนส์ Nikon AF-P DX 10-20 /4.5-56G VR  
   จ านวน 1 อัน  
 - เลนส์ Nikon AF-S 16-80 /2.8-4E ED VR 
   จ านวน 1 อัน  

97,990.00 เฉพาะเจาะจง สป. 

262 ซ้ือครุภัณฑ์ (เก้าอ้ีห้องประชุม) จ านวน 100 ตัว  74,900.00 เฉพาะเจาะจง สลก. 
263 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ  69,764.00 เฉพาะเจาะจง กบง. 
264 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ  81,694.50 เฉพาะเจาะจง ทส. 
265 ซ้ือครุภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว) 1 เครื่อง 143,380.00 เฉพาะเจาะจง สลก. 
266 ซ้ือครุภัณฑ์  

 - โต๊ะท างาน ขนาด 190x170x74.5 จ านวน 3 ตัว 
 - โต๊ะท างาน ขนาด 140x60x72 จ านวน 30 ตัว  
 - เก้าอ้ี จ านวน 33 ตัว  

462,098.76 เฉพาะเจาะจง กนผ. 

267 ซ้ือครุภัณฑ์ (เวทีส าเร็จรูป) เคลื่อนที่ได้ บันได 2 step 
จ านวน 1 เวที  

199,983.00 เฉพาะเจาะจง คง. 

268 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
ความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่าย
การวิจัยระดับนานาชาติในสาขาท่ีประเทศไทยมี
สมรรถนะ ด าเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 

2,850,000.00 กรณีพิเศษ กกต. 



31 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
วิธีด าเนินการ กอง/กลุ่ม 

269 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จ านวน 19 เครื่อง 

1,000,000.00 สอบราคา สลก. 

270 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1,300,000.00 สอบราคา สลก. 
271 ซื้อกระดาษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 726,188.67 สอบราคา สลก. 
272 จัดจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์  269,640.00 ตกลงราคา ทส. 
273 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตน้อมเกล้าฯ  

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

170,000.00 ตกลงราคา สป. 

274 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

432,000.00 ตกลงราคา สพสว. 

275 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร วช. 1 809,883.00 สอบราคา สลก. 
276 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
9,544,400.00 e-bidding ทส. 

277 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
 

4,806,890.00 e-bidding สลก. 

278 จ้างจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 2560 12,660,000.00 e-bidding กปจ. 
279 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

1. ตู้ฆ่าเชื้อแบบร้อน  จ านวน 1 เครื่อง  
2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ    จ านวน 1 เครื่อง  

646,280.00 สอบราคา ศช. 

280 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัดความเข้มของแสง 
จ านวน 1 เครื่อง  

239,000.00 สอบราคา ศช. 

281 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

5,447,400.00 กรณีพิเศษ สลก. 

282 จ้างด าเนินการภารกิจของสถาบันพัฒนาการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

432,000.00 ตกลงราคา สพสว. 

283 จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลประจ าปี 2560 

2,990,000.00 e-bidding ทส. 

284 จ้างจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจ าปี 
2560" 

4,800,000.00 กรณีพิเศษ กปจ. 

285 จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว วช. จ านวน 5,000 
เล่ม/เดือน 

645,000.00 พิเศษ สป. 

286 จ้างด าเนินการฝึกอบรม"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" 
Research Manager: RM 

1,500,000.00 กรณีพิเศษ ทบ. 

287 จ้างพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์การด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

438,700.00 ตกลงราคา สพสว. 
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288 จ้างผลิตสารคดีเพ่ือเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์จากงาน "วันนักประดิษฐ์" 

496,500.00 ตกลงราคา กปจ. 

289 จัดจ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 

665,000.00 พิเศษ กนผ. 

290 จัดจ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน ประจ าปี 2560 

650,000.00 พิเศษ กนผ. 

291 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบบไม่รวม
อะไหล่ ประจ าปี 2560 

200,571.10 ตกลงราคา สลก. 

292 จัดท าสิ่งพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย" 1,850,000.00 สอบราคา กปจ. 
293 จ้างด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 2 
1,400,000.00 พิเศษ กมว. 

294 จ้างด าเนินงานโครงการจัดท าเกณฑ์การพิจารณา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

1,000,000.00 กรณีพิเศษ กมว. 

295 จัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 

1,100,000.00 สอบราคา กมว. 

296 จ้างด าเนินโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจ าปี 2560 

600,000.00 พิเศษ กนผ. 

297 จ้างจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"  15,990,000.00 e-bidding กปจ. 
298 จ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน 995,100.00 พิเศษ ศสจ. 
299 จ้างท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

700,000.00 กรณีพิเศษ ศช. 

300 จ้างเหมาปรับปรุงประตู-รั้ว และถนนทางเข้า-ออก 
ส านักงาน 

400,000.00 ตกลงราคา สลก. 

301 จ้างด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล 
วช.  

750,000.00 สอบราคา ศสจ. 

302 จ้างด าเนินการปรับปรุงระบบ NRCT's Local handle 
System version 2 ครั้งที่ 2 

845,300.00 สอบราคา ศสจ. 

303 จ้างด าเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย"ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" 
ประจ าปี 2560 

1,888,550.00 สอบราคา สป. 

304 จ้างด าเนินการจัดท าสิ่งพิมพ์ จ านวน 17 รายการ 1,655,000.00 สอบราคา กปจ. 
รวม 156,701,520.23 
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จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วช. มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินตั้งแต่ 
50,000 บาท) ทั้งสิ้น 304 โครงการ รวมใช้งบประมาณ 156,701,520.23 บาท   

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ วช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ผลปรากฏว่าจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
ทั้งหมด 773 โครงการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จ านวน 643 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.14 เนื่องจากวิธีตกลงราคา เป็นวิธีที่ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้คล่องตัว 
รวดเร็ว และสะดวกที่สุด รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
กรมบัญชีกลางได้มีการก าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ      
พ.ศ. 2๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดวงเงินจากเดิม การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔05.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕9 ท าให้ผลการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีตกลงราคามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับหนึ่ง  

แต่เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณและจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 โดยในอันดับที่ 1 มีงบประมาณท้ังหมดจ านวน 62,785,810.56 บาท พบว่าสัดส่วนวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างมีความใกล้เคียงกัน โดยจ านวนร้อยละไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
วิธีการได้มีการก าหนดรายละเอียดและงบประมาณไว้อย่างชัดเจน ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และในปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ โดย
มีวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 
ดังต่อไปนี้ 
         1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
         2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
         3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๑. ปัญหาของส่วนราชการ  

๑.๑ แบบรายการ แบบแปลน และการก าหนดคุณลักษณะฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑.๒ มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

๑.๓ ไม่มีบุคลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียด แบบแปลน ราคากลาง และ
การก าหนดขอบเขตงาน ท าให้ต้องขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลานาน 

๑.๔ บุคลากรควรมีการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และควร
พัฒนา รวมทั้งศึกษาระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม อย่างต่อเนื่อง ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
๒.๑ ไมม่ีผู้เข้าเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามก าหนดเวลา ท าให้ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดหา
หลายครั้ง 

๒.๒ งบประมาณท่ีได้รับบางครั้งไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้อง
ด าเนินการหลายครั้ง และไม่เป็นไปตามแผน 

     ๒.๓ ปัญหาจากการร้องเรียนจากผู้ขาย หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 
๓.  ปัญหาที่เกิดจากกฎระเบียบ และมาตรฐานราคากลาง 

๓.๑ มาตรฐานราคากลางบางรายการ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง หรือข้อเท็จจริง 
๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือปฏิบัติหลายฉบับท าใหเ้กิด

ความล่าช้าขึ้นได้ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
๓.๓ ระเบียบบางข้อเข้าใจยาก ต้องใช้การตีความ และบางครั้งบุคลากรเข้าใจคลาดเคลื่อนท า

ให้การท างานด้านพัสดเุกิดปัญหาและอุปสรรค 
3.4 มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ      

พ.ศ. 2๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาเป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้บุคลากรเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่ 
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แนวทางการปรับปรุงการด าเนนิงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๒๕61  

  ๑. จัดท าปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 
  ๒. จัดท ากระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นองค์ความรู้ และคู่มือส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินงาน  
  ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบ คุณสมบัติของพัสดุที่ต้องการ 
และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศใช้จะ
สามารถลงนามได้ และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ๔. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ พัฒนา ศึกษา ท าความ
เข้าใจในขั้นตอน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



หน้า 1 จาก 12

ซ้ือ จ้าง
1 จ้างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยความร่วมมือ 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0 P

กับประเทศในอาเซียนเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ
2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 19 เคร่ือง 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0 P

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผ่นละ 30 สตางค์ แผ่นละ 27 สตางค์
3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0 P

แผ่นละ 20 สตางค์ แผ่นละ 17 สตางค์
4 ซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 729,000.00 726,188.67 2,811.33 0.39 P

5 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 269,640.00 269,640.00 0.00 0 P

 ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 31 ม.ค. - 7 ก.พ. 60
6 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอร์ตน้อมเกล้าฯส านึกใน 170,000.00 170,000.00 0.00 0 P

พระมหากรุณาธิคุณผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี
7 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาสัตว์และใช้สัตว์เพ่ือการทดลอง 432,000.00 432,000.00 0.00 0 P

ทางวิทยาศาสตร์
8 เช่าสถานท่ีจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 2560 9,989,348.80 9,989,348.80 0.00 0 P

9 จ้างจัดการประชุมนานาชาติ 16th FERCP International 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0 P

Conference
10 จ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) บ ารุงรักษา 330,000.00 330,000.00 0.00 0 P

ระบบ (IR DATA CENTER)
11 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 390,229.00 390,229.00 0.00 0 P

 -ขนาด 36,000 BTU จ านวน 7 เคร่ือง
 -ขนาด 52,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

12 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารส านักงานคณะกรรมการ 1,335,360.00 809,883.00 525,477.00 39.35 P

วิจัยแห่งชาติ (อาคาร วช.1)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป)
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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(1)-(2)
คิดเป็นร้อยละ
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13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 10,210,900.00 9,544,400.00 666,500.00 6.53 P

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานคณะกรรมการวิจัย 4,807,000.00 4,806,890.00 110.00 0.00 P

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15 จ้างจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12,900,000.00 12,685,000.00 215,000.00 1.67 P

16 ซ้ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 1,827,500.00 885,280.00 942,220.00 51.56 P

(พิจารณาเป็นต่อรายการ)
17 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงานคณะกรรมการวิจัย 5,447,400.00 5,447,400.00 0.00 0.00 P

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการของสถาบันพัฒนาการด าเนินการ 432,000.00 432,000.00 0.00 0.00 P

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
19 จ้างบ ารุงรักษา ระบบเครือข่ายส่ือสารและความม่ันคงปลอดภัย 3,200,000.00 2,996,000.00 204,000.00 6.38 P

ข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 จ้างจัดอบรมการประเมินผลโครงการส าหรับนักวิจัย 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 P

21 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง infographicอย่างมืออาชีพ 363,800.00 363,800.00 0.00 0.00 P

22 จ้างจัดแถลงข่าว "การน าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ไทยร่วม 476,150.00 476,150.00 0.00 0.00 P

ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติและพิธีลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์ไปสู่การผลิต
ในเชิงพานิชย์ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการไทย

23 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การข้ึนบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย 141,240.00 141,240.00 0.00 0.00 P

โครงการความร่วมมือเพ่ิมมูลค่าส่ิงประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์
24 จ้างจัดอบรมแผน Succession Plan 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 P

25 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคาร วช.2 242,355.00 242,355.00 0.00 0.00 P
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26 จ้างซ่อมแซมคานเสาไฟฟ้า 712,000.00 712,000.00 0.00 0.00 P

27 จัดซ้ือโปรแกรม Veeam Availability sute 428,000.00 428,000.00 0.00 0.00 P

 Enterprise for VM ware - Public Sector
28 จัดซ้ือโปรแกรม  Adobe Creative จ านวน 10 License 317,201.50 317,201.50 0.00 0.00 P

29 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง จ านวน 12 ชุด 499,968.20 499,968.20 0.00 0.00 P

30 จัดซ้ือเคร่ืองฆ่าเช้ือแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 58 ลิตร 252,300.00 252,300.00 0.00 0.00 P

31 จัดซ้ือชุดไมค์ประชุม  จ านวน  1  ชุด 136,788.80 136,788.80 0.00 0.00 P

32 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคร่ืองป่ันตกตะกอนความเร็วสูง 529,650.00 529,650.00 0.00 0.00 P

แบบต้ังโต๊ะควบคุม
33 จ้างจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจ าปี 2560 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 P

(Regional Research Espo 2017)
34 จ้างจัดพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว วช. จ านวน 5,000 เล่ม/เดือน 780,000.00 645,000.00 135,000.00 17.31 P

รวมท้ังส้ิน 60,000 เล่ม
35 จ้างจัดอบรม "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager : RM) 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 P

36 จ้างพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์การด าเนินการต่อสัตว์ 438,700.00 438,700.00 0.00 0.00 P

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
37 จ้างผลิตสารคดีเพ่ือเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์และผลงานวิจัย 496,500.00 496,500.00 0.00 0.00 P

เพ่ือใช้ประโยชน์จากงาน "วันนักประดิษฐ์"
38 จ้างจัดท าเหรียญรางวัลและพิมพ์ปกประกาศนียบัตร พร้อมใบ 489,525.00 489,525.00 0.00 0.00 P

ประกาศนียบัตรส าหรับงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจ าปี 2560 489,525.00
39 จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร และปกประกาศนียบัตร 162,105.00 162,105.00 0.00 0.00 P

40 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการบริหารทางวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00 P

ระบบพฤติกรรมไทย โดยให้ค าปรึกษาแก่ศูนย์วิจัย ประจ าปี 2560
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41 เช่าสถานท่ีจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 9,788,000.00 9,788,000.00 0.00 0.00 P

(Thailand Rescarch Expo 2017)
42 จ้างฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 P

43 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 665,000.00 665,000.00 0.00 0.00 P

ประจ าปี 2560
44 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งช้ินงานไปจัดแสดงนิทรรศการงาน 195,000.00 195,000.00 0.00 0.00 P

"45th international Exhibition of Inventions of Geneva"
45 จ้างจัดท าวีดีโอพรีเซนเตช่ันแนะน าองค์กร 149,800.00 149,800.00 0.00 0.00 P

46 จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 424,000.00 415,000.00 9,000.00 2.12 P

"ปลุกพลังทีม วช." ระหว่างวันท่ี 17-18 มีนาคม 2560
47 ค่าเช่าพาหนะเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปลุกพลังทีม วช." 189,000.00 189,000.00 0.00 0.00 P

ระหว่างวันท่ี 17-18 มีนาคม 2560 รถตู้ จ านวน  6 คัน,
 รถบัส จ านวน 7 คัน

48 จ้างด าเนินการโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 P

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) 380,000.00
49 จ้างจัดงานแถลงข่าว "การน าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ไทย 299,600.00 299,600.00 0.00 0.00 P

ร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ"
50 จ้างจัดท า วีดีโอ การปฏิรูปสภาวิจัยพร้อมจัดท า Backdrop 240,750.00 240,750.00 0.00 0.00 P

51 เช่าสถานท่ีจัดนิทรรศการ  "Research for strategy 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 P

Management : วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี"
ระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2560

52 จัดท าใบประกาศเพ่ือมอบในงานประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 143,500.00 143,500.00 0.00 0.00 P

สายอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา จ านวน 3,500 ใบ
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53 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
54 จ้างเหมาจัดโครงสร้างงาน "Research for Strategy 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 P

Management : วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี"
55 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าพร้อมติดต้ังห้อง Server จ านวน 15 เคร่ือง 454,750.00 454,750.00 0.00 0.00 P

56 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 P

ประจ าปี 2560
57 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศและม่านอากาศของ วช. 216,824.80 200,571.10 16,253.70 7.50 P

แบบไม่รวมอะไหล่ ประจ าปี 2560
58 จ้างท าส่ิงพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย" จ านวน 13 รายการ 1,999,000.00 1,850,000.00 149,000.00 7.45 P

59 จ้างด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 P

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะท่ี 2
60 จ้างจัดท าถุงผ้าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาค 470,800.00 470,800.00 0.00 0.00 P

การประชุมในงาน "มหกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
(Thailand Research Expo 2017)

61 เช่าสถานท่ีจัดงาน  Reserch for Strategy Management 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 P

วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2560
62 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตราฐาน 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 
63 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานการส ารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากร 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 P

ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจ าปี 2559
จ านวน 1,000 เล่ม

64 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P
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65 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคใต้) 
66 จ้างจัดท าหนังสือกรอบการวิจัย จ านวน 4,000 เล่ม 177,192.00 177,192.00 0.00 0.00 P

และแผ่นซีดี 500 แผ่น
67 จ้างจัดท าเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 P

68 จ้างจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 1,500,000.00 1,100,000.00 400,000.00 26.67 P

69 จ้างด าเนินโครงการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลง 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 P

สภาพภูมิอากาศ  ประจ าปี 2560
70 จ้างจัดงาน "มหกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 2560" 15,990,000.00 15,980,000.00 10,000.00 0.06 P

(Thailand Research Expo 2017)
71 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

72 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัย 146,055.02 146,055.02 0.00 0.00 P

และนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2560 
73 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
74 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
75 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
76 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
77 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
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78 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
79 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
80 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
81 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
82 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

83 จ้างบริหารจัดงาน "Research For Strategy Management 469,944.00 469,944.00 0.00 0.00 P

: วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี"
84 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

85 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

86 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
87 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

88 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

89 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

90 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

91 จ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน 995,100.00 995,100.00 0.00 0.00 P

(Asean Research Repository : ARR)
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92 จ้างท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 P

และส่งเสริมมาตรฐานการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ประจ าปี 2560

93 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยสู่การให้บริการ 497,550.00 497,550.00 0.00 0.00 P

แบบจุดเดียวในรูปแบบ (Common Service)
94 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

95 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

96 จ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงาน ในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงาน 160,500.00 160,500.00 0.00 0.00 P

วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" จ านวน  1,500 เล่ม
97 เช่าสถานท่ีจัดการประชุมการเล้ียงสัตว์และใช้แมลงเพ่ืองานทาง 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 P

วิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 6 และงานแสดงสินค้า ประจ าปี 2560
98 จ้างจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอการด าเนินงานและรายงานผลการ 160,500.00 160,500.00 0.00 0.00 P

ด าเนินงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"

99 จ้างจัดนิทรรศการงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม 340,000.00 160,500.00 179,500.00 52.79 P

มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"
100 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

101 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 P

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
102 จ้างท าหมอนยางพารารองคอพร้อมถุงผ้า เพ่ือใช้ในงาน 256,800.00 256,800.00 0.00 0.00 P

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
103 จ้างท าเหรียญรางวัลเพ่ือมอบให้นักประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 P

104 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานและกล่องใส่หนังสือนิทาน 331,700.00 331,700.00 0.00 0.00 P
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105 จ้างติดต้ังอุปกรณ์การถ่ายทอดสัญญาณในกิจกรรม 340,260.00 340,260.00 0.00 0.00 P

การน าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ"
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560

106 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานท่ีในกิจกรรมการ 496,480.50 496,480.50 0.00 0.00 P

น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ"
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560

107 จ้างเหมาออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม 483,693.00 483,693.00 0.00 0.00 P

การน าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ"
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560

108 จ้างเหมาจัดหาโครงสร้างอุปกรณ์ในกิจกรรมการ 455,552.50 455,552.50 0.00 0.00 P

น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ"
(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560

109 จัดพิมพ์ประกาศระเบียบตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ 243,425.00 243,425.00 0.00 0.00 P

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,500 เล่ม
110 จัดพิมพ์เอกสารตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ 478,290.00 478,290.00 0.00 0.00 P

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3,000 เล่ม
111 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 3 เร่ืองๆละ 3 นาที 478,250.00 478,250.00 0.00 0.00 P

112 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 4 เร่ืองๆละ 1.5 นาที 497,590.00 497,590.00 0.00 0.00 P

113 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 5 เร่ืองๆละ 1 นาที 499,690.00 499,690.00 0.00 0.00 P

114 จ้างจัดท าพิพิธภัณฑ์เสมือนของงานมหกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 487,012.00 487,012.00 0.00 0.00 P

ประจ าปี 2560
115 จ้างจัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 170,397.50 170,397.50 0.00 0.00 P

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
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116 จ้างเหมาปรับปรุงประตู-ร้ัว และถนนทางเข้า-ออก 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 P

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
117 จ้างด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
801,000.00 750,000.00 51,000.00 6.37 P

118 จ้างด าเนินการปรรับปรุงระบบ NRCT'S Local Handle System 900,000.00 845,300.00 54,700.00 6.08 P

Version 2 คร้ังท่ี 2
119 จ้างด าเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผลงาน 1,950,000.00 1,888,550.00 61,450.00 3.15 P

ประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม และผลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2560

120 จ้างด าเนินการจัดพิมพ์ จ านวน 17 รายการ 1,800,000.00 1,655,000.00 145,000.00 8.06 P

121 จ้างจัดงานนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจ าปี 2561 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 P

122 จ้างจัดพิมพ์คู่มือการด าเนินการต่อสัตว์และพิมพ์แผ่นพับ 474,545.00 474,545.00 0.00 0.00 P

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายาร
123 จ้างจัดพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติในการเล้ียงและใช้สัตว์น้ า 469,730.00 469,730.00 0.00 0.00 P

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 5,000 เล่ม
124 จ้างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดเปิดโลก 500,000.00 499,476.00 524.00 0.10 P

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2" ภายใต้แนวคิด
"วิจัยขายได้"  วันท่ี 23 - 24 กันยายน 2560

125 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัย 298,530.00 298,530.00 0.00 0.00 P

และนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2560
126 จ้างจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2560 พร้อมป้ายสติกเกอร์ 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 P

ช่ือหน่วยงาน จ านวน 2,000 เล่ม
จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี (ฉบับย่อ) จ านวน 2,000 เล่ม
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127 จ้างบริหารจัดการงาน วางผังรูปแบบงาน และการผลิตวีดีทัศน์ 499,690.00 499,690.00 0.00 0.00 P

ในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2
128 จ้างออกแบบ จัดวาง ผลิตงาน Inkjet และการเช่าอุปกรณ์ 499,000.00 499,000.00 0.00 0.00 P

ท่ีเก่ียวข้อง ในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
คร้ังท่ี 2

129 จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเย่ียมชมงาน ในงานตลาดนัดเปิดโลก 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 P

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2 จ านวน 5,000 เล่ม
130 เช่าสถานท่ีจัดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม 466,948.00 466,948.00 0.00 0.00 P

คร้ังท่ี 2"
131 เช่าสินค้าและบริการ ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกและนวัตกรรม 499,583.00 499,583.00 0.00 0.00 P

คร้ังท่ี 2"
132 การจัดท าโครงสร้างและตกแต่งนิทรรศการในงาน"ตลาดผลงาน 499,957.50 499,957.50 0.00 0.00 P

วิจัยนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
133 การจัดหาเต๊นท์ การปรับเส้น และระบบเคร่ืองปรับอากาศ 499,155.00 499,155.00 0.00 0.00 P

ในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
134 การจ้างเหมาจัดท าโครงสร้างพิเศษพร้อมเช่าอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 499,369.00 466,700.00 32,669.00 6.54 P

และตกแต่งในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
คร้ังท่ี 2"

135 จ้างท าถุงผ้าท่ีระลึกเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานในงาน 185,000.00 185,000.00 0.00 0.00 P

"ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
136 จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 443,910.90 443,910.90 0.00 0.00 P

137 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 9 รายการ 161,516.50 161,516.50 0.00 0.00 P

138 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า) จ านวน 1 เคร่ือง 143,380.00 143,380.00 0.00 0.00 P



หน้า 12 จาก 12

ซ้ือ จ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป)
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทการจัดหาล าดับ
ท่ี

รายการ
วงเงินงบประมาณ (บาท)

(1)
งบประมาณท่ีใช้จริง (บาท)

(2)
ส่วนต่าง (บาท)

(1)-(2)
คิดเป็นร้อยละ

139 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ,เก้าอ้ี) จ านวน 3 รายการ 462,098.76 462,098.76 0.00 0.00 P

140 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เวทีส าเร็จรูปเคล่ือนท่ี) 199,983.00 199,983.00 0.00 0.00 P



หน้า 1 จาก 13

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสำร รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ (บำท)

1 จ้างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,850,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพ่ือสร้าง 2,850,000.00 2,850,000.00
เครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 19 เคร่ือง 1,000,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผ่นละ 30 สตางค์ 2. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,000,000.00 แผ่นละ 27 สตางค์ 1,000,000.00

3. บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จ ากัด 2. บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  แผ่นละ 27 สตางค์
4. บริษัท พูนธนามาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติเคร่ืองถ่ายเอกสาร
5. บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด 3. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
6. บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากัด ไม่ย่ืนเสนอรวม  แผ่นละ 24 สตางค์
7. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 4. บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด  
8. เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด ไม่ย่ืนเสนอรวม  แผ่นละ 27 สตางค์

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1,300,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน 1. ห้างหุ้นส่วน เอส พี ก็อปป้ี ปร้ิน บริษัท เอ็น ที เจ๊ต ก๊อป จ ากัด
แผ่นละ 20 สตางค์ 2. บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด    1,300,000.00  แผ่นละ 28 สตางค์ 1,300,000.00

3. บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด   2. บริษัท กวิภัส โอเอ จ ากัด   แผ่นละ 17 สตางค์
4. บริษัท เอ็น ที เจ๊ต ก๊อป จ ากัด ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ

3. บริษัท เพลท คอร์เนอร์ จ ากัด  
 1,300,000.00 แผ่นละ 25 สตางค์
4. บริษัท เอ็น ที เจ๊ต ก๊อป จ ากัด
 1,300,000.00  แผ่นละ 17 สตางค์

4 ซ้ือกระดาษ A4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 729,000.00 สอบราคา 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
2. บริษัท สุรศิริ จ ากัด 726,188.67 กระดาษบางปะอิน จ ากัด
3. บริษัท วี.ไอ. แวลู แอนด์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 2. บริษัท สุรศิริ จ ากัด   726,188.67

730,930.14
5 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 269,640.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เอ็กซ์เซล ล้ิงค์ จ ากัด  บริษัท เอ็กซ์เซล ล้ิงค์ จ ากัด

ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 31 ม.ค. - 7 ก.พ. 60 269,640.00 269,640.00
6 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอร์ตน้อมเกล้าฯ ส านึกในพระมหา 170,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)

กรุณาธิคุณผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี 170,000.00 170,000.00
7 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาสัตว์และใช้สัตว์ 432,000.00 ท่ีปรึกษา ไม่มี 1. ดร.ประดน  จาติกวนิช ดร.ประดน  จาติกวนิช

เพ่ือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 432,000.00 432,000.00
8 เช่าสถานท่ีจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 2560 9,989,348.80 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ปรินทร จ ากัด บริษัท ปรินทร จ ากัด

9,989,348.80 9989348.8

รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ



หน้า 2 จาก 13

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสำร รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ (บำท)

รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

9 จ้างจัดการประชุมนานาชาติ 1,600,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

16th FERCP International Conference 1,600,000.00 1,600,000.00
10 จ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 330,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็มส์ จ ากัด

 (TNRR) บ ารุงรักษาระบบ (IR DATA CENTER) 330,000.00 330,000.00
11 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 390,229.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เมิร์จแอร์ เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เมิร์จแอร์ เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

 -ขนาด 36,000 BTU จ านวน 7 เคร่ือง 390,229.00 จ ากัด

 -ขนาด 52,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 390,229.00
12 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1,335,360.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.เทค 1. บริษัท พี.เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.เทค  

อาคารส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2. บริษัท บาเนีย จ ากัด 1,221,669.08 809,883.00

(อาคาร วช.1) 3. บริษัท ไทยสวัสด์ิ ซิสเต็มส์ จ ากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ วัน วิศวกรรม 
4. บริษัท จันทร์สมบูรณ์ ไลท์ต้ิง จ ากัด 1,138,000.00
5. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 3. บริษัท ดราม่า ล็อบบ้ี เวย์ จ ากัด  
6. บริษัท พีเทส จ ากัด 1,500,000.00
7. บริษัท ดราม่า ล็อบบ้ี เวย์ จ ากัด 4. บริษัท เอลแมกซ์  จ ากัด  
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอวัน วิศวกรรม 896,902.60
9. บริษัท เอลแมกซ์ จ ากัด 5. บริษัท ไทยสวัสด์ิซิสเต็มส์  จ ากัด 

825,094.00
6. บริษัท บาเนีย จ ากัด  
892,466.78
7. บริษัท พีเทส จ ากัด 
997,768.47
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.ที.เทค  
809,883.00
9. บริษัท จันทร์สมบูรณ์  ไลท์ต้ิง จ ากัด 
1,155,511.00

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10,210,900.00 e-bidding 1. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 1. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด

ต่อพ่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จ ากัด 9,731,008.00 9,544,400.00
3. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด 2. บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จ ากัด
4. บริษัท เอเอฟ. ซีสเตมส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 9,740,000.00

3. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด
9,544,400.00
4. บริษัท เอเอฟ. ซีสเตมส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด
ไม่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค



หน้า 3 จาก 13

ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสำร รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ (บำท)

รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

14 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน 4,807,000.00 e-bidding 1. บริษัท พีเออี(เทรดด้ิง) จ ากัด 1. บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด 4,806,890.00 4,806,890.00
15 จ้างจัดงานวันนักประดิษฐ์ 12,900,000.00 e-bidding 1. บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จ ากัด 1. บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จ ากัด บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จ ากัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. บริษัท ทีเอสพี เมเนจเม้นท์ จ ากัด 12,685,000.00 12,685,000.00
2. บริษัท ทีเอสพี เมเนจเม้นท์ จ ากัด
12,820,000.00

16 ซ้ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 1,827,500.00 สอบราคา 1. บริษัท เบคไทยกรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จ ากัด 1. บริษัท เบคไทยกรุงเทพ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จ ากัด 1.บริษัท เบคไทยกรุงเทพ อุปกรณ์ 

(พิจารณาเป็นต่อรายการ) 2. บริษัท กิบไทย จ ากัด    เสนอจ านวน  2 รายการ      เคมีภัณฑ์ จ ากัด
646,280.00 646,280.00
2. บริษัท กิบไทย จ ากัด 2. บริษัท กิบไทย จ ากัด
   เสนอจ านวน 1 รายการ 239,000.00
239,000.00

17 จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณส านักงานคณะกรรมการวิจัย 5,447,400.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5,447,400.00 5,447,400.00
18 จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการของสถาบันพัฒนาการด าเนินการ 432,000.00 ท่ีปรึกษา ไม่มี 1. ศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล ศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตกลงราคา 432,000.00 432,000.00
19 จ้างบ ารุงรักษา ระบบเครือข่ายส่ือสารและความม่ันคง 3,200,000.00 e-bidding 1. บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จ ากัด 1. บริษัท เอเอฟ ซีสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอเอฟ ซีสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ปลอดภัยข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. บริษัท เอเอฟ. ซีสเตมส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 2,996,000.00 2,996,000.00
3. บริษัท ดีเอ็กซ์พี(ไทยแลนด์) จ ากัด

20 จ้างจัดอบรมการประเมินผลโครงการส าหรับนักวิจัย 300,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
300,000.00 300,000.00

21 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง infographic อย่างมืออาชีพ 363,800.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ไลด์ มี จ ากัด บริษัท ไลด์ มี จ ากัด
363,800.00 363,800.00

22 จ้างจัดแถลงข่าว "การน าผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ไทย 476,150.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ทีม ไทเกอส์ จ ากัด บริษัท ทีม ไทเกอส์ จ ากัด

ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติและพิธีลงนาม 476,150.00 476,150.00

ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์
ไปสู่การผลิตในเชิงพานิชย์ ระหว่างนักประดิษฐ์
และผู้ประกอบการไทย"

23 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 141,240.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท อินบล๊อค ครีเอทีพ จ ากัด บริษัท อินบล๊อค ครีเอทีพ จ ากัด

 - การข้ึนบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย 141,240.00 141,240.00

 - โครงการความร่วมมือเพ่ิมมูลค่าส่ิงประดิษฐ์
   สู่การใช้ประโยชน์
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24 จ้างจัดอบรมแผน Succession Plan 280,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. ดร.สุรชาติ  ก่ิมมณี ดร.สุรชาติ  ก่ิมมณี
280,000.00 280,000.00

25 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคาร วช.2 242,355.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เอ อาร์ เอส เอลวิเวเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ อาร์ เอส เอลวิเวเตอร์ จ ากัด
242,355.00 242,355.00

26 จ้างซ่อมแซมคานเสาไฟฟ้า 712,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
712,000.00 712,000.00

27 จัดซ้ือโปรแกรม Veeam Availability sute 428,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เอเอฟ ซีสเต็มส์ แอนด์เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอเอฟ ซีสเต็มส์ แอนด์เน็ตเวิร์ค จ ากัด

 Enterprise for VM ware - Public Sector 428,000.00 428,000.00
28 จัดซ้ือโปรแกรม  Adobe Creative 317,201.50 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท แอพพลิแคท จ ากัด บริษัท แอพพลิแคท จ ากัด

จ านวน 10 License 317,201.50 317,201.50
29 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 499,968.20 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท อี.สแควร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท อี.สแควร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด

จ านวน 12 ชุด 499,968.20 499,968.20
30 จัดซ้ือเคร่ืองฆ่าเช้ือแบบอัตโนมัติ 252,300.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เบทเทอร์ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เบทเทอร์ ไซเอนซ์ จ ากัด

ขนาดความจุ 58 ลิตร 252,300.00 252,300.00
31 จัดซ้ือชุดไมค์ประชุม  จ านวน  1  ชุด 136,788.80 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เอส ที เค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เอส ที เค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด

136,788.80 136,788.80
32 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคร่ืองป่ันตกตะกอนความเร็วสูง 529,650.00 พิเศษ ไม่มี 1. บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด

แบบต้ังโต๊ะควบคุม 529,650.00 529,650.00
33 จ้างจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" ประจ าปี 2560 4,800,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(Regional Research Espo 2017) 4,800,000.00 4,800,000.00
34 จ้างจัดพิมพ์หนังสือจดหมายข่าว วช. 780,000.00 พิเศษ ไม่มี 1.บริษัท สหมิตร พร้ินต้ิง แอนด์ พับ ลิสซ่ิง จ ากัด บริษัท สหมิตร พร้ินต้ิง แอนด์ พับ ลิสซ่ิง จ ากัด

จ านวน 5,000 เล่ม/เดือน  รวมท้ังส้ิน 60,000 เล่ม 645,000.00 645,000.00
35 จ้างจัดอบรม "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" 1,500,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 (Research Manager : RM) 1,500,000.00 1,500,000.00
36 จ้างพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์การด าเนินการต่อสัตว์ 438,700.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท โอไอ ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท โอไอ ซิสเต็ม จ ากัด

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 438,700.00 438,700.00
37 จ้างผลิตสารคดีเพ่ือเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์และผลงานวิจัย 496,500.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด

เพ่ือใช้ประโยชน์จากงาน "วันนักประดิษฐ์" 496,500.00 496,500.00
38 จ้างจัดท าเหรียญรางวัลและพิมพ์ปกประกาศนียบัตร 489,525.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท อินบล๊อค ครีเอทีฟ จ ากัด บริษัท อินบล๊อค ครีเอทีฟ จ ากัด

พร้อมใบประกาศนียบัตร ส าหรับงาน "วันนักประดิษฐ์" 489,525.00 489,525.00

ประจ าปี  2560
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39 จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร และปกประกาศนียบัตร 162,105.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
162,105.00 162,105.00

40 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการบริหารทางวิชาการศูนย์วิจัย 192,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ

ยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย โดยให้ค าปรึกษาแก่ 192,000.00 192,000.00

ศูนย์วิจัย ประจ าปี 2560
41 เช่าสถานท่ีจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 9,788,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก

(Thailand Rescarch Expo 2017) คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
9,788,000.00 9,788,000.00

42 จ้างฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ 340,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1.ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
340,000.00 340,000.00

43 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 665,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. นางขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์ นางขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์

ส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2560 665,000.00 665,000.00
44 จ้างเหมาขนส่งสัมภาระและขนส่งช้ินงานไปจัดแสดง 195,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท แทรเวิล ไฟลท จ ากัด บริษัท แทรเวิล ไฟลท จ ากัด

นิทรรศการงาน  "45 th international Exhibition 195,000.00 195,000.00

of Inventions of Geneva"
45 จ้างจัดท าวีดีโอพรีเซนเตช่ันแนะน าองค์กร 149,800.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท สตูดิโอ คริสตอล จ ากัด บริษัท สตูดิโอ คริสตอล จ ากัด

149,800.00 149,800.00
46 จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปลุกพลังทีม วช." 424,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ซีซีแอนซ์ซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ซีซีแอนซ์ซี ครีเอช่ัน จ ากัด

ระหว่างวันท่ี 17-18 มีนาคม 2560 415,000.00 415,000.00
47 ค่าเช่าพาหนะเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการ 189,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. นายชิษณุพงศ์  สุวรรณ นายชิษณุพงศ์  สุวรรณ

"ปลุกพลังทีม วช."  ระหว่างวันท่ี 17-18 มีนาคม 2560 189,000.00 189,000.00

 - รถตู้ จ านวน  6 คัน
 - รถบัส จ านวน 7 คัน

48 จ้างด าเนินการโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน 380,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) 380,000.00 380,000.00
49 จ้างจัดงานแถลงข่าว "การน าผลงานวิจัยและ 299,600.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด

ส่ิงประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ 299,600.00 299,600.00

ในเวทีนานาชาติ"
50 จ้างจัดท า วีดีโอ การปฏิรูปสภาวิจัยพร้อมจัดท า Backdrop 240,750.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

240,750.00 240,750.00
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

51 เช่าสถานท่ีจัดนิทรรศการ  "Research for strategy 450,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชัน โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชัน 

Management : วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี" เซ็นเตอร์ อุดรธานี เซ็นเตอร์ อุดรธานี

ระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2560 450,000.00 450,000.00
52 จัดท าใบประกาศเพ่ือมอบในงานประกวดส่ิงประดิษฐ์ - ตกลงราคา ไม่มี 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์

และนวัตกรรมสายอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา 143,500.00 143,500.00

จ านวน 3,500 ใบ
53 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐาน 380,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 380,000.00 380,000.00
54 จ้างเหมาจัดโครงสร้างงาน "Research for Strategy 480,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอช่ัน จ ากัด

Management : วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี" 480,000.00 480,000.00
55 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้าห้อง Server อาคาร วช.3 454,750.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เอเอฟ ซิสเต็ม แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอเอฟ ซิสเต็ม แอนด์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด

ช้ัน 2 พร้อมติดต้ัง 454,750.00 454,750.00
56 จ้างด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ 650,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. พลโท สุรสิทธ์ิ  ถนัดทาง พลโท สุรสิทธ์ิ  ถนัดทาง

ไทย - จีน ประจ าปี 2560 650,000.00 650,000.00
57 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศและม่านอากาศ 216,824.80 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เมิร์จ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เมิร์จ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

 ของ วช. แบบไม่รวมอะไหล่ ประจ าปี 2560 200,571.10 200,571.10
58 จ้างจัดท าส่ิงพิมพ์ "การบริหารจัดการผลงานวิจัย" 1,999,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์

จ านวน 13 รายการ 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ 1,850,000.00
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์
4. บริษัท วงศ์สว่างพับลิชช่ิง แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด
5. บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด
6. บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด
7. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 1,850,000.00

59 จ้างด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 1,400,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร 

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะท่ี 2 และของเสียอันตราย และของเสียอันตราย
1,400,000.00 1,400,000.00

60 จ้างจัดท าถุงผ้าใส่เอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาค 470,800.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท จิดาภา 54 จ ากัด บริษัท จิดาภา 54 จ ากัด

การประชุมในงาน "มหกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 2560" 470,800.00 470,800.00

(Thailand Research Expo 2017)

61 เช่าสถานท่ีจัดงาน  Reserch for Strategy 450,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อุดรธานี โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนชัน เซนเตอร์ อุดรธานี

Management วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2560 450,000.00 450,000.00
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

62 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้าน 900,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาตราฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 900,000.00 900,000.00
63 จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานการส ารวจค่าใช้จ่าย 280,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์

และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  280,000.00 280,000.00

ประจ าปี 2559 จ านวน 1,000 เล่ม
64 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

240,000.00 240,000.00
65 จ้างด าเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้าน 380,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคใต้) 380,000.00 380,000.00
66 จ้างจัดท าหนังสือกรอบการวิจัย จ านวน 4,000 เล่ม 177,192.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด

และแผ่นซีดี 500 แผ่น 177,192.00 177,192.00
67 จ้างจัดท าเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ 1,000,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปลอดภัย 1,000,000.00 1,000,000.00
68 จ้างจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลความปลอดภัย 1,500,000.00 สอบราคา 1. บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 1. บริษัท อินสเปคช่ัน จ ากัด บริษัท เคดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด

ห้องปฏิบัติการ 2. บริษัท เรียล อินทิกริตี จ ากัด 1,320,380.00 1,100,000.00
3. บริษัท สมาร์ทมัลติมีเดียโซลูช่ัน จ ากัด 2. บริษัท เรียล อินทิกริตี จ ากัด
4. บริษัท เจกรุ๊ป เทคโนโลยี จ ากัด 695,500.00
5. บริษัท เอพี ซอฟท์เทค จ ากัด 3. บริษัท เคดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด
6. บริษัท เคดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด 11,000,000.00
7. บริษัท เอไจล์ แร็พ จ ากัด 4. บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด
8. บริษัท เทรคอน (เว็บไซด์) จ ากัด 1,190,000.00
9. บริษัท เมค ทเวนต้ีเอ็กเอ็ก เทคโนโลยี จ ากัด 5. บริษัท เอพี ซอฟท์เทค จ ากัด
10. บริษัท อินสเปคช่ัน จ ากัด 1,275,000.00
11. บริษัท การ์เดกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด 6 บริษัท เจกรุ๊ป เทคโนโลยี จ ากัด

1,500,000.00
69 จ้างด าเนินโครงการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลง 600,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. นางมณทิพย์  ศรีรัตนา นางมณทิพย์  ศรีรัตนา

สภาพภูมิอากาศ  ประจ าปี 2560 600,000.00 600,000.00
70 จ้างจัดงาน "มหกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 2560" 15,990,000.00 e-bidding 1. บริษัท ไร้ท์แมน จ ากัด 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

(Thailand Research Expo 2017) 2. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด 15,980,000.00 15,980,000.00
3. บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน)

71 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
240,000.00 240,000.00
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

72 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัย 146,055.02 ตกลงราคา ไม่มี 1. ร้าน เค เอส ก๊อป ร้าน เค เอส ก๊อป

และนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2560 146,055.02 146,055.02
73 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
74 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
75 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
76 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
77 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
78 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
79 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
80 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
81 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
82 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

240,000.00 240,000.00
83 จ้างบริหารจัดงาน "Research For Strategy 469,944.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

Management : วิจัยเพ่ือยุทธศาสตร์พ้ืนท่ี" 469,944.00 469,944.00
84 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

240,000.00 240,000.00
85 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

240,000.00 240,000.00
86 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 พิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
87 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

240,000.00 240,000.00
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รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

88 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
240,000.00 240,000.00

89 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
240,000.00 240,000.00

90 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
240,000.00 240,000.00

91 จ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน 995,100.00 พิเศษ ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

(Asean Research Repository : ARR) 995,100.00 995,100.00
92 จ้างท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 700,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการวิจัย 700,000.00 700,000.00

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจ าปี 2560
93 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยสู่การให้บริการ 497,550.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ซิมพลี ไบรท์  ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ซิมพลี ไบรท์  ซิสเต็ม จ ากัด

แบบจุดเดียวในรูปแบบ (Common Service) 497,550.00 497,550.00
94 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

240,000.00 240,000.00
95 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยบรูพา มหาวิทยาลัยบรูพา

240,000.00 240,000.00
96 จ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงาน ในงาน "ตลาดนัดเปิด 160,500.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท อันบล๊อก ครีเอทีฟ จ ากัด บริษัท อันบล๊อก ครีเอทีฟ จ ากัด

โลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" 160,500.00 160,500.00

จ านวน  1,500 เล่ม
97 เช่าสถานท่ีจัดการประชุมการเล้ียงสัตว์และใช้แมลง 180,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จ ากัด บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จ ากัด

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 6 และงานแสดงสินค้า 180,000.00 180,000.00

 ประจ าปี 2560
98 จ้างจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอการด าเนินงานและรายงาน 160,500.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท โชว์ออฟ มีเดีย จ ากัด บริษัท โชว์ออฟ มีเดีย จ ากัด

ผลการด าเนินงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย 160,500.00 160,500.00

และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"
99 จ้างจัดนิทรรศการงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย 340,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" 160,500.00 160,500.00
100 จ้างด าเนินโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 240,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

240,000.00 240,000.00
101 จ้างด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน 500,000.00 กรณีพิเศษ ไม่มี 1. มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาเชียงใหม่

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 500,000.00 500,000.00
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รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

102 จ้างท าหมอนยางพารารองคอพร้อมถุงผ้า เพ่ือใช้ในงาน 256,800.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนราห์ ลาเท็ก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนราห์ ลาเท็ก 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 256,800.00 256,800.00
103 จ้างท าเหรียญรางวัลเพ่ือมอบให้นักประดิษฐ์ในเวที 240,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ดอกเบ้ีย จ ากัด บริษัท ดอกเบ้ีย จ ากัด

นานาชาติ 240,000.00 240,000.00
104 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานและกล่องใส่หนังสือนิทาน 331,700.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท โรงพิมพ์  เดือนตุลา จ ากัด บริษัท โรงพิมพ์  เดือนตุลา จ ากัด

331,700.00 331,700.00
105 จ้างติดต้ังอุปกรณ์การถ่ายทอดสัญญาณในกิจกรรม 340,260.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท โชว์ออฟ มีเดีย จ ากัด บริษัท โชว์ออฟ มีเดีย จ ากัด

การน าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 340,260.00 340,260.00

(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560
106 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานท่ีในกิจกรรมการ 496,480.50 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ทีมไทเกอร์ส จ ากัด บริษัท ทีมไทเกอร์ส จ ากัด

น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 496,480.50 496,480.50

(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560
107 จ้างเหมาออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม 483,693.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

การน าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 483,693.00 483,693.00

(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560
108 จ้างเหมาจัดหาโครงสร้างอุปกรณ์ในกิจกรรมการ 455,552.50 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท โมดิชช์ จ ากัด บริษัท โมดิชช์ จ ากัด

น าเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" 455,552.50 455,552.50

(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ประจ าปี 2560
109 จัดพิมพ์ประกาศระเบียบตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ - ตกลงราคา ไม่มี 1. ร้าน เค เอส กรุ๊ป ร้าน เค เอส กรุ๊ป

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 2,500 เล่ม 243,425.00 243,425.00
110 จัดพิมพ์เอกสารตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ - ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ทริบเบ้ิล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทริบเบ้ิล กรุ๊ป จ ากัด

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3,000 เล่ม 478,290.00 478,290.00
111 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 3 เร่ืองๆละ 3 นาที 478,250.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด

478,250.00 478,250.00
112 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 4 เร่ืองๆละ 1.5 นาที 497,590.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด

497,590.00 497,590.00
113 ผลิตอินโฟกราฟฟิกแอนิเมช่ัน จ านวน 5 เร่ืองๆละ 1 นาที 499,690.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด บริษัท บีลอง-ทู จ ากัด  จ ากัด

499,690.00 499,690.00
114 จ้างจัดท าพิพิธภัณฑ์เสมือน ของงานมหกรรมการงานวิจัย 487,012.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ว้ิงค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชัน จ ากัด บริษัท ว้ิงค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชัน จ ากัด

แห่งชาติ 2560 487,012.00 487,012.00
115 จ้างจัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต 170,397.50 ตกลงราคา ไม่มี 1. ร้าน เค เอส ก๊อป ร้าน เค เอส ก๊อป

ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 170,397.50 170,397.50
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

116 จ้างเหมาปรับปรุงประตู-ร้ัว และถนนทางเข้า-ออก 400,000.00 ตกลงราคา ไม่มี 1. บริษัท ชูสน โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ชูสน โฮลด้ิง จ ากัด

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 400,000.00 400,000.00
117 จ้างด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. 801,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 1. บริษัท เคดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด

2. บริษัท เคดับบลิว โซลูช่ัน จ ากัด 680,000.00 750,000.00
3. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด 2. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด
4. บริษัท อินด้ี ซอฟท์ ครีเอช่ัน จ ากัด 750,000.00

118 จ้างด าเนินการปรรับปรุงระบบ NRCT'S Local 900,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ชูสน โฮลด้ิง จ ากัด 1. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด

handle System Version 2 คร้ังท่ี 2 2. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด 845,300.00 845,300.00
119 จ้างด าเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1,950,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 1. บริษัท บางกอก คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จ ากัด

ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ ไม่ผ่านข้อเสนอเทคนิค 1,888,550.00

และผลการด าเนินงาน ของส านักงานคณะกรรมการ 3. บริษัท นาราซีซเท็ม จ ากัด 2. บริษัท เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

วิจัยแห่งชาติ (วช.)   ประจ าปีงบประมาณ 2560 4. บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ากัด ไม่ผ่านข้อเสนอเทคนิค
5. บริษัท พีจีเอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จ ากัด 3. บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จ ากัด
6. บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไม่ผ่านข้อเสนอเทคนิค
7. บริษัท เทเลคาสต์ จ ากัด 4. บริษัท นารา ซีซเท็ม จ ากัด
8. บริษัท เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่ผ่านข้อเสนอเทคนิค
9. บริษัท ทีม ไทเกอร์ส จ ากัด 5. บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จ ากัด
10. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,888,550.00
11. บริษัท เกรท วันเดอร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด
12. บริษัท เก็ทไอเดีย มีเดีย พลัส จ ากัด
13. บริษัท 35 บางกอก คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด
14. บริษัท รอยัล ยูนิเวอร์แซล แมเนจเมนท์ (รัม) จ ากัด

120 จ้างด าเนินการจัดพิมพ์ จ านวน 17 รายการ 1,800,000.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 1. บริษัท ดอกเบ้ีย จ ากัด บริษัท ดอกเบ้ีย จ ากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ 1,655,000.00 1,655,000.00
3. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์
4. บริษัท ดอกเบ้ีย จ ากัด 2,135,835.00
5. บริษัท ออนป้า จ ากัด
6. บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด
7. บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด
8. บริษัท อันบล็อค ครีเอทีฟ จ ากัด
9. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด
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ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสำร รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ (บำท)

รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

121 จ้างจัดงานนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น 450,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท ลาวา โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท ลาวา โปรดักช่ัน จ ากัด

ประจ าปี 2561 450,000.00 450,000.00
122 จ้างจัดพิมพ์คู่มือการด าเนินการต่อสัตว์ 474,545.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด บริษัท เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด

 และพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 รายาร 474,545.00 474,545.00
123 จ้างจัดพิมพ์หนังสือแนวทางปฏิบัติในการเล้ียง 469,730.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท รัมเบ้ิล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท รัมเบ้ิล กรุ๊ป จ ากัด

และใช้สัตว์น้ าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 469,730.00 469,730.00

จ านวน 5,000 เล่ม
124 จ้างประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดเปิดโลก 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จ ากัด บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จ ากัด

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2" ภายใต้แนวคิด 499,476.00 499,476.00

"วิจัยขายได้"  วันท่ี 23 - 24 กันยายน 2560
125 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมสภานโยบายวิจัย 298,530.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. ร้าน เค เอส ก๊อป ร้าน เค เอส ก๊อป

และนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2560 298,530.00 298,530.00
126 จ้างจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2560 พร้อมป้ายสติกเกอร์ 290,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด

ช่ือหน่วยงาน จ านวน 2,000 เล่ม 290,000.00 290,000.00

จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี (ฉบับย่อ)
จ านวน 2,000 เล่ม

127 จ้างบริหารจัดการงาน วางผังรูปแบบงาน 499,690.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด

และการผลิตวีดีทัศน์ในงานตลาดนัดเปิดโลก 499,690.00 499,690.00

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2
128 จ้างออกแบบ จัดวาง ผลิตงาน Inkjet 499,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท ทีม ไทเกอร์ส จ ากัด บริษัท ทีม ไทเกอร์ส จ ากัด

และการเช่าอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  ในงานตลาด 499,000.00 499,000.00

นัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2
129 จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเย่ียมชมงาน ในงานตลาดนัดเปิดโลก 490,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2 จ านวน 5,000 เล่ม 490,000.00 490,000.00
130 เช่าสถานท่ี จัดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย 466,948.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

และนวัตกรรม  คร้ังท่ี 2" 466,948.00 466,948.00
131 เช่าสินค้าและบริการ ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลก 499,583.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท เซิร์ฟควอล  จ ากัด บริษัท เซิร์ฟควอล  จ ากัด

และนวัตกรรม  คร้ังท่ี 2" 499,583.00 499,583.00
132 การจัดท าโครงสร้างและตกแต่งนิทรรศการ 499,957.50 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ากัด บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จ ากัด

"ในงานตลาดผลงานวิจัยนัดเปิดโลกผลงาน 499,957.50 499,957.50

วิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
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ล ำดับ
ท่ี

รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
รำคำกลำง (บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ขอรับ/ซ้ือเอกสำร รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ (บำท)

รำยช่ือผู้ขอรับ/ซ้ือ เอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (วงเงินต้ังแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป)
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

133 การจัดหาเต๊นท์ การปรับเส้น และระบบ 499,155.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท โมดิชช์ จ ากัด บริษัท โมดิชช์ จ ากัด

เคร่ืองปรับอากาศ  "ในงานตลาดนัดเปิดโลก 499,155.00 499,155.00

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
134 การจ้างเหมาจัดท าโครงสร้างพิเศษพร้อมเช่าอุปกรณ์ 499,369.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท เอ.เอส.ค. สเตจ จ ากัด บริษัท เอ.เอส.ค. สเตจ จ ากัด

ท่ีเก่ียวข้องและตกแต่ง "ในงานตลาดนัดเปิดโลก 466,700.00 466,700.00

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
135 จ้างท าถุงผ้าท่ีระลึกเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน 185,000.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท อีเว้นท์ แฟคทอร่ี จ ากัด บริษัท อีเว้นท์ แฟคทอร่ี จ ากัด

"ในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย 185,000.00 185,000.00

และนวัตกรรม คร้ังท่ี 2"
136 จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 443,910.90 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท วี สแควร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท วี สแควร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด

443,910.90 443,910.90
137 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 9 รายการ 161,516.50 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

161,516.50 161,516.50
138 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า) 143,380.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. ร้าน ต้ังเจริญภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง ร้าน ต้ังเจริญภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง

จ านวน 1 เคร่ือง 143,380.00 143,380.00
139 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ,เก้าอ้ี) 462,098.76 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท วี-วิซาร์ด จ ากัด บริษัท วี-วิซาร์ด จ ากัด

จ านวน 3 รายการ 462,098.76 462,098.76
140 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เวทีส าเร็จรูปเคล่ือนท่ี) 199,983.00 เฉพาะเจาะจง ไม่มี 1. บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด บริษัท บิลด์อัพ จ ากัด

199,983.00 199,983.00


	รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2560 002 (1)
	รายงานการวิเคราะห์ผล
	รายชื่อผู้รับซื้อ2560.

