
ลําดับ เลขที่เอกสาร  รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวน งบประมาณ วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

   1  1041150002   เอนไซน์ตัดจําเพาะและดีเอ็นเอมาตรฐาน  1 งวด 30,430.80 บาท ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจําก วอร์ด เมดิก

30,430.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจําก วอร์ด เมดิก

30,430.80 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

   2  1041150005  
ซื้อหลอดใส่สารละลายและอุปกรณ์ดูจ่าย

สารละลาย
1 งวด 59,385.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท พ.ีอินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

59,385.00 บาท

บริษัท พ.ีอินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

59,385.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

   3  1041150006  
ซื้อตัวกรองสารละลายและกระดาษกรอง

สารละลาย
 1 งวด 5,392.80 บาท ตกลงราคา

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด      

5,392.80 บาท

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด      

5,392.80 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

   4  1041150007   ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล  1 รายการ 50,022.50 บาท ตกลงราคา
บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จํากัด    

50,022.50 บาท

บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จํากัด    

50,022.50 บาท
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

   5  1041150010   ซื้อ Sodium Hydroxide 50%  1 งวด 19,046.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท กานต์รวีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด   

19,046.00 บาท 

บริษัท กานต์รวีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด   

19,046.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

   6  1041150011   ค่าเช่าคอมพิวเตอร ์LCD 2 รายการ 11,770.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด

11,770.00 บาท

บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด

11,770.00 บาท
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

   7  1041150012   สารเคม ีจํานวน 4 รายการ 1 งวด 28,380.00 บาท ตกลงราคา
ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล

28,380.00 บาท 

ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล

28,380.00 บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

   8  1041150013  
จ้างตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบ

อาคารเพื่อความปลอดภัย
 1 งาน 144,000.00 บาท ตกลงราคา

นาย นที  เทพสิงห์               144,000.00 

บาท 

นาย นที  เทพสิงห์               144,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

   9  1041150014   จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 19,527.50 บาท ตกลงราคา
ร้าน พัฒนากิจ   

19,527.50 บาท

ร้าน พัฒนากิจ   

19,527.50 บาท
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  10  1041150015   จ้างเตรียมแปลงมันสําปะหลัง 1 งวด 40,000.00 บาท ตกลงราคา
นาง สุวลักษณ์ อะมะวัลย ์         

40,000.00 บาท 

นาง สุวลักษณ์ อะมะวัลย ์         

40,000.00 บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  11  1041150016   จ้างอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์โครงการฯ 1 งวด 70,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย ธนเดช มหโภไคย                

70,000.00 บาท 

นาย ธนเดช มหโภไคย                

70,000.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  12  1041150017   จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทย์ 1 งวด  48,150.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท วีอาร์ เรครีเอเตอร์ จํากัด   

48,150.00 บาท 

บริษัท วีอาร์ เรครีเอเตอร์ จํากัด   

48,150.00 บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  13  1041150018   พิมพ ์NSTDA Stype ฉบับเดือน ตุลาคม 2557 1 งวด 13,642.50 บาท ตกลงราคา
หจก. เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์

13,642.50 บาท

หจก. เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์

13,642.50 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  14  1041150019   จ้างพิมพ์โปสเตอร์ตัวชี้วัด และ Deploymen  1 งวด 9,886.80 บาท ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัดวาย.ซีเอช.มีเดีย

    9,886.80 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวาย.ซีเอช.มีเดีย

    9,886.80 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  15  1041150020   ซื้อกระดาษเช็ดมือ 1 งวด 35,310.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท คงธนา เซอร์วิส จํากัด       

35,310.00 บาท 

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จํากัด       

35,310.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  16  1041150022   ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้าทรุดตัว 1 รายการ 300,000.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท สินสมทรัพย ์ก่อสร้า      

299,728.40 บาท 

บริษัท สินสมทรัพย ์ก่อสร้า      

280,120.00 บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  17  1041150023   ซ่อมแซมชุดแสดงผลเครื่องทําน้ําเย็น (CH-3) 1 งวด 28,408.50 บาท ตกลงราคา
บริษัท แคเรียร ์(ประเทศไทย       

28,408.50 บาท 

บริษัท แคเรียร ์(ประเทศไทย       

26,550.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แบบ สขร. 1
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  18  1041150025   ซ่อมแซมชุดตรวจวัดอุณหภูมิระบบปรับอากาศ  1 รายการ 9,202.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โ        9,202.00 

บาท 

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โ        8,600.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  19  1041150027  
จ้างกําจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัยภายใน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 รายการ 7,000.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท ทรูวัน  จํากัด              7,000.00 

บาท 

บริษัท ทรูวัน  จํากัด              6,542.06 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  20  1041150028   ลิขสิทธิ ์Microsoft Dynamics AX 2015  1 งวด 113,609.39 บาท ตกลงราคา
บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์      113,609.39 

บาท 

บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์      106,177.00 

บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  21  1041150029   ประกาศโฆษณาในตําแหน่ง ผศว 1 งวด 179,760.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย       179,760.00 

บาท 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย       168,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  22  1041150032   จ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินหน้าลิฟต์บริการ
          1 

งาน
130,000.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท ทาร์ซาน บิวด์ดิ้ง จ      116,760.00 

บาท 

บริษัท ทาร์ซาน บิวด์ดิ้ง จ      116,760.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  23  1041150033   จ้างแปลงบการเงินปี 2556
          1 

งวด
8,025.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก แกรนด์ เมอ        

8,025.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก แกรนด์ เมอ        

7,500.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  24  1041150034   จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องทําน้ําเย็น
       1 

รายการ
26,750.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท แม็คเอนเนอย ีอีโวลู       26,750.00 

บาท 

บริษัท แม็คเอนเนอย ีอีโวลู       25,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  25  1041150035   ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่หัวอ่านแถบแม่เหล็ก
          1 

งวด
4,100.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท เอ็ม.ซัพพลาย อินเตอ        

4,066.00 บาท 

บริษัท เอ็ม.ซัพพลาย อินเตอ        

3,800.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  26  1041150036   จ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศ
              

1
123,200.00 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเ      123,114.20 บาท  บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเ      115,060.00 บาท  เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  27  1041150037   จ้างลงสีตกแต่ง Model ชิ้นงาน 3D
          1 

งาน
15,000.00 บาท ตกลงราคา

นาย สุริยา หล่ําโสภา              15,000.00 

บาท 

นาย สุริยา หล่ําโสภา              15,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  28  1041150038  
จ้างออกแบบคู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ

ผู้บริหาร ปี 2558

          1 

งาน
8,000.00 บาท ตกลงราคา

นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล        

8,000.00 บาท 

นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล        

8,000.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  29  1041150040   จัดซื้อหมึก HP Q5949A
       1 

รายการ
5,671.00 บาท ตกลงราคา

ร้าน พัฒนากิจ                     5,671.00 

บาท 

ร้าน พัฒนากิจ                     5,300.00 

บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  30  1041150041   ซื้อแผ่นผ้ากรองและแกนกลาง
       2 

รายการ
38,070.60 บาท ตกลงราคา

บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียร       38,070.60 

บาท 

บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียร       31,400.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  31  1041150042   จัดซื้อแฟลซไดร์ฟ
       1 

รายการ
60,990.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก ซัมอัพพรีเ       57,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก ซัมอัพพรีเ       57,000.00 

บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  32  1041150043   จัดซื้อของขวัญปีใหม ่สวทช. จํานวน 500 ชุด
          1 

งวด
433,350.00 บาท พิเศษ บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที จําก                     

บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที จําก      405,000.00 

บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  33  1041150044   จัดซื้อสารเคมี
       4 

รายการ
21,120.00 บาท ตกลงราคา

 ไฟโตเทคโนโลย ีแอนด์ อะโกร       

21,120.00 บาท 

 ไฟโตเทคโนโลย ีแอนด์ อะโกร       

21,120.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  34  1041150045   จ้างพิมพ์เอกสารโทรทัศน์ไทย 2 รูปแบบ 
          1 

งวด
54,730.50 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก แคนนา กราฟ       

54,746.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก แคนนา กราฟ       

51,150.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

แบบ สขร. 1
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  35  1041150046  
 backdrop พิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลง                  

              

1
6,420.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.        6,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก วาย.ซีเอช.        6,000.00 

บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  36  1041150048   ซักรีดชุดเครื่องนอนบ้านวิทยาศาสตร์ฯ
              

1
70,000.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก ซันคลีน เซ       70,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก ซันคลีน เซ       65,420.56 

บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  37  1041150049   จ้างผลิตกระเป๋าแบบสั้น
          1 

งวด
288,900.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก อิสเทิน เว      270,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก อิสเทิน เว      270,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  38  1041150050   จัดซื้อสารเคมี
      38 

รายการ
126,292.10 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก แซค ซายน ์      

118,030.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก แซค ซายน ์      

118,030.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  39  1041150051   จ้างดําเนินกิจกรรมค่าย AI The Series
              

1
13,000.00 บาท ตกลงราคา

นางสาว นฤมล  สุขเกษม             

13,000.00 บาท 

นางสาว นฤมล  สุขเกษม             

13,000.00 บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  40  1041150052   จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี
       4 

รายการ
10,914.00 บาท ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจําก แซค ซายน ์       

10,200.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก แซค ซายน ์       

10,200.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  41  1041150053   ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 58
           

1 ปี
8,096,042.00 บาท พิเศษ

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์    7,566,394.39 

บาท 

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์    7,566,394.39 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  42  1041150054   ซื้อมอเตอร์คอยล์เย็น
          1 

งวด
5,350.00 บาท ตกลงราคา

บริษัท ชัยดํารง อินเตอร์กร ุ       5,000.00 

บาท 

บริษัท ชัยดํารง อินเตอร์กร ุ       5,000.00 

บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  43  1051150001   จัดซื้อกระดาษ จํานวน 11 รายการ
      11 

รายการ
1,188,847.00 บาท                  

บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์      

498,900.00 บาท 

บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์      

498,900.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  44  1052150001   จ้างบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  2 46,010.00 บาท                  
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอ       46,010.00 

บาท 

บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอ       46,010.00 

บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  45  1052150002   จ้างเก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อและปนเปื้อน   12 240,000.00 บาท                  
ห้างหุ้นส่วน จํากัด ไทยเอ็น      240,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วน จํากัด ไทยเอ็น      240,000.00 

บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  46  1052150003   จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 15 คัน 1 รายการ 1,199,250.00 บาท                  
ห้างหุ้นส่วนจําก ชํานาญไพร ท    

1,199,250.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก ชํานาญไพร ท    

1,199,250.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  47  1052150004  
จ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์
12 งวด 564,960.00 บาท                  

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ      

564,960.00 บาท 

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ      

564,960.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  48  1052150005   จ้างพิมพ์นามบัตร สวทช. 12 240,000.00 บาท                  
บริษัท แอดวานซ ์พริ้นติ้ง       240,000.00 

บาท 

บริษัท แอดวานซ ์พริ้นติ้ง       240,000.00 

บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  49  1052150006   บริการดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 1 งาน 4 งวด  90,000.00.00 บาท                  
บริษัท ออล อิน เอ็นจิเนียร       90,950.00 

บาท 

บริษัท ออล อิน เอ็นจิเนียร       90,950.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  50  1052150007  
จ้างบริหารงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2 งวด 1,602,480.00 บาท                  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,602,480.00 บาท 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,602,480.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  51  1052150008   จ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาควา   24 21,180,000.00 บาท                  
บริษัท ท็อพ กรีนเนอร์เซอร ์  

19,288,888.00 บาท 

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่   17,890,000.00 

บาท 
เสนอราคาดีที่สุด                      

แบบ สขร. 1



ลําดับ เลขที่เอกสาร  รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวน งบประมาณ วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  52  1052150009   จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ        3 งวด 2,583,540.00 บาท วิธีพิเศษ                                                
ห้างหุ้นส่วนจําก ศรีศักดา แ    

2,583,540.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  53  1052150010   จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ     3 งวด 1,435,300.00 บาท วิธีพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจําก วิชิตา ทรา    

1,435,300.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก วิชิตา ทรา    

1,435,300.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  54  1052150011   จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง เอกสาร 12 เดือน 192,600.00 บาท วิธีตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจําก เอ อ ีเค เ      192,600.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก เอ อ ีเค เ      192,600.00 

บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  55  1052150012   จ้างกําจัดปลวก มด แมลงสาบ หน ูยุง 12 งวด 142,900.00 บาท วิธีตกลงราคา
บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด        142,900.08 

บาท 

บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด        142,900.08 

บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  56  1052150013   จัดทําคลิปวีดีโอ Stock Footage 6 เดือน      1 งวด 210,000.00 บาท                  
นาย ปฐมพงศ์ นาถมทอง             

210,000.00 บาท 

นาย ปฐมพงศ์ นาถมทอง             

210,000.00 บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  57  1052150014   ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ํา  อาคารโยธ ี        4 งวด 85,000.00 บาท                  
ห้างหุ้นส่วนจําก วิศน ุเพาเ       85,000.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก วิศน ุเพาเ       85,000.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  58  1052150015   ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายเครื่องกําเนิกไฟฟ้า      1 งวด 50,600.00 บาท                  
ห้างหุ้นส่วนจําก ดีชัย แอสโ       50,589.60 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจําก ดีชัย แอสโ       50,589.60 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  59  1052150016   ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ํา   258,405.00 บาท   4 งวด 258,405.00 บาท                  
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร ิ     258,405.00 

บาท 

บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร ิ     258,405.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  60  1052150017  
จ้างเหมาดูแลปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (e-HR)         
3 งวด 800,000.00 บาท                  

บริษัท คอมพิวเตอร ์ซายน ์จ      

800,000.00 บาท 

บริษัท คอมพิวเตอร ์ซายน ์จ      

800,000.00 บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกําหนด      

  61  1052150018   เช่ารถประจําตําแหน่ง(ผศอ.) พร้อมพนักงานขับ   60 2,780,040.00 บาท                  
บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศ            

1.00 บาท 

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศ            

1.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  62  1052150019  
จ้างผลิตสือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลย ี
2 งวด 225,750.00 บาท                  

นางสาว วิลาวัณย ์เอื้อวงศ์      225,750.00 

บาท 

นางสาว วิลาวัณย ์เอื้อวงศ์      225,750.00 

บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  63  1052150020   จ้างดําเนินกิจกรรม                           9 งวด 144,000.00 บาท วิธีตกลงราคา
นางสาว พัชราภรณ์ สุขใสย ์       

144,000.00 บาท 

นางสาว พัชราภรณ์ สุขใสย ์       

144,000.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามกําหนด           

  64  1052150021   จ้างบริการบํารุงรักษาที่จอดรถระบบเครื่องก   1 งวด  94,913.28 บาท                   บริษัท พ.ีที เอ็น เค เซอร ์                บาท 
บริษัท พ.ีที เอ็น เค เซอร ์      94,913.28 

บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  65  1052150022   พัฒนาทําเว็บไซด์ของฝ่ายพัฒนาบัณฑิต 1 งาน    1 งวด 235,400.00 บาท ตกลงราคา
บริษัท ชาร์โคล                  235,400.00 

บาท 

บริษัท ชาร์โคล                  235,400.00 

บาท 
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหน

  66  1052150023   จ้างผู้อํานวยการหลักสูตร (Program Directo    2 งวด 240,000.00 บาท                  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้                 

บาท 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้      

240,000.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  67  1052150024   จ้างเหมาผู้อํานวยการหลักสูตร ICTES          2 งวด 240,000.00 บาท                  
สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิ      

240,000.00 บาท 

สถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิ      

240,000.00 บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  68  1052150025  
จ้างเหมาบริการผู้อํานวยการหลักสูตร         

สิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน  
1 งาน 240,000.00 บาท                  

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์        

240,000.00 บาท 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์        

240,000.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

แบบ สขร. 1



ลําดับ เลขที่เอกสาร  รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวน งบประมาณ วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  69  1053150001   จ้างที่ปรึกษาโปรแกรมดิจิทัล                 4 1,158,000.00 บาท                  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,158,000.00 บาท          

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,158,000.00 บาท 
เสนอราคาถูกต้องตามข้อกําหนด            

  70  1053150002  
จ้างที่ปรึกษาสําหรับคลัสเตอร์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม       
2 งวด 840,000.00 บาท                  

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์        

840,000.00 บาท 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์        

840,000.00 บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  71  1053150003   จ้างที่ปรึกษา ผู้อํานวยการ สวทช.            12 งวด 1,753,680.00 บาท                  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,753,680.00 บาท 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอ    

1,753,680.00 บาท 
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด               

  72  1053150004   จ้างที่ปรึกษาคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย ์   2 งวด 660,000.00 บาท                  
มหาวิทยาลัย มหิดล               

660,000.00 บาท 

มหาวิทยาลัย มหิดล               

660,000.00 บาท 
เสนอถูกต้องตามข้อกําหนด                

  73  1053150005  
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นํา  การ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง 
 1 งาน 406,600.00 บาท                  

บริษัท สลิงชอท โคชชิ่ง จําก      

406,600.00 บาท 

บริษัท สลิงชอท โคชชิ่ง จําก      

406,600.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

  74  1055150001   AUC-งานก่อสร้างระหว่างทาง                     1 งาน 24,920,000. 00 บาท                  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณรงค์ศักดิ์ มารีกัน แอนด์ 

ซัน          24,920,000. 00 บาท    

ห้างหุ้นส่วนจําก ณรงค์ศักดิ   

24,920,000.00 บาท 
                                      

  75  1056150001  
จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรือนทดลองมาต  

(ครั้งที่2)
5 งวด 462,500.00 บาท                  

บริษัท เอสอีเอ็ม ซุปเปอร์ว   462,500.00 

บาท 

บริษัท เอสอีเอ็ม ซุปเปอร์ว      462,500.00 

บาท 
                                      

  76  1057150001   เช่ารถประจําตําแหน่ง(ผศอ.) พร้อมพนักงานขับ    60 2,780,040.00 บาท                  
บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศ            

1.00 บาท 

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศ            

1.00 บาท 
เสนอรายละเอียดตรงกับข้อกําหนด          

แบบ สขร. 1




