
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

1
จา้งทํากระดาษและซอง
เอกสาร สวทช.

8 รายการ   148,195.00 บาท  148,195.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั  
147,635.00 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั  
147,635.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170278 1/02/2017

2 จัดซื3อวสัดสุาํนักงาน 25 รายการ    56,168.58 บาท  ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ  
56,168.58 บาท

รา้นพัฒนากจิ  
56,168.58 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170279 1/02/2017

3
คา่ลา้งเชื3อราและ              
ตั 3งเซ็นเตอรร์ะบบหัวกลอ้ง
ภายหลังการลา้งเชื3อรา

1 งาน    6,420.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สเปซเมด 
จํากดั  6,420.00 
บาท

บรษิัท สเปซเมด 
จํากดั  6,420.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170280 2/02/2017

4
ซื3ออะไหลส่ขุภัณฑแ์ละสทีา
อาคาร

12 รายการ    29,467.80 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นด ีวสัดุ
กอ่สรา้ง จํากดั 
29,467.80 บาท

บรษิัท เอ็นด ีวสัดุ
กอ่สรา้ง จํากดั 
29,467.80 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170281 2/02/2017

5 ซื3อเครื=องดื=มและอาหาร 9 รายการ    7,640.87 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั    
  สภุัยพร  7,640.87
 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
   สภุัยพร 
7,640.87 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170282 2/02/2017

6

จา้งจัดอบรมหลกัสตูร 
Method Validation for 
Analytical Chemistry และ
อบรมหลักสตูรการหาคา่ความ
ไมแ่น่นอนสําหรับการทดสอบ
ทางเคมี

2 หลกัสตูร     64,200.00 บาท  กรณีพเิศษ

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย  
64,200.00 บาท

สถาบนัวจิัย
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย  
64,200.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170284 3/02/2017

7
จา้งประชาสมัพันธง์าน
ประชมุ International 
Bioeconomy 2017

   1 งาน    199,983.00 บาท
        
199,983.00 บาท

 ตกลงราคา

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี 
จํากดั 199,983.00 
บาท

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี 
จํากดั 199,983.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170285 3/02/2017

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กมุภาพนัธ ์2560
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที" 1 กมุภาพนัธ ์2560 - 28 กมุภาพนัธ ์2560)
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

8

จา้งประชาสมัพันธก์าร
ประชมุวชิาการและแสดง
นทิรรศการเทคโนโลยี
นวัตกรรมดา้นเกษตรและอาหาร

    1 งาน    200,000.00 บาท
        
200,000.00 บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากดั 
200,000.00 บาท

บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากดั 
200,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170286 3/02/2017

9 จา้งซกัอบมุง้และผา้หม่ 3 รายการ    5,920.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ  
5,920.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ  
5,920.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170288 6/02/2017

10 ซื3อเครื=องเตมิอากาศใตน้ํ3า 2 เครื=อง    299,600.00 บาท  299,600.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ  
299,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ  
299,600.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170289 6/02/2017

11
ป้ายไฟอะครลิคิตวัอกัษร
ตดิตั 3งบนลอ้เลื=อน

   1 ชดุ 32,100.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิ=ง 
จํากดั 32,100.00 
บาท

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิ=ง 
จํากดั 32,100.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170290 6/02/2017

12
ซื3อสง่สายนํ3าดบัเพลงิและ
อปุกรณ์ประกอบ

2 รายการ    25,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นปิปอน       
 เคมคิอล จํากดั  
23,906.48 บาท

บรษิัท นปิปอน      
 เคมคิอล จํากดั  
23,906.48 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170291 6/02/2017

13 ซื3อซองใสป่้ายชื=อ 2,000 ซอง 14,980.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กจิเกษมศริ ิ
จํากดั  14,980.00 
บาท

บรษิัท กจิเกษมศริ ิ
จํากดั  14,980.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170292 6/02/2017

14
จา้งอบรมหลกัสตูร "การชี3บง่
อันตรายและการประเมนิความ
เสี=ยง"

  1 งาน    19,260.00 บาท   ตกลงราคา

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี3  เทรนนิ=ง 
แอนด ์คอนซลัติ3ง 
จํากดั 19,260.00 
บาท

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี3  เทรนนิ=ง 
แอนด ์คอนซลัติ3ง 
จํากดั 19,260.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170293 6/02/2017

15
จา้งจัดทําสื=อความรู ้เรื=อง     
  ใตร้่มพระบารมี

   1 งาน  100,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวอรอศิรา  
นาสนิสรอ้ย 
100,000.00 บาท

นางสาวอรอศิรา  
นาสนิสรอ้ย 
100,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170294 6/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

16
จา้งทําโปสเตอร์
ประชาสมัพันธง์าน NAC2017

2,000 ใบ    19,260.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
19,260.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
19,260.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170295 6/02/2017

17
ซื3อถังเปลา่บรรจุ
ไนโตรเจนเหลว

3 รายการ    67,410.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ยเูนี=ยน 
อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากดั  67,410.00 
บาท

บรษิัท ยเูนี=ยน 
อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากดั  67,410.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170296 6/02/2017

18
นํ3ามันเชื3อเพลงิ(ดเีซล) เดอืน
 ก.พ. 60

 1 รายการ 22,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั   
22,000.00 บาท

บรษิัท ปิโตรเลยีม 
(เชยีงราก) จํากดั  
 22,000.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170297 21/02/2017

19
จา้งพมิพห์นังสอื กวา่จะเป็น
รถไฟลอยฟ้า

2,000 เลม่ 150,000.00 บาท 120,910.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
184,040.00 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ3นติ3ง เซอรว์สิ 
จํากดั 120,910.00
 บาท

ราคาตํ=าสดุ 1041170298 8/02/2017

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ3นติ3ง เซอรว์สิ 
จํากดั 120,910.00 
บาท
บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั 
123,050.00 บาท

20
ซื3อกระดาษถา่ยเอกสาร 80 
แกรม ขนาด A4 และขนาด 
A3

2 รายการ     10,849.80 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 
10,849.80 บาท

บรษิัท สรุศริ ิจํากดั
 10,849.80 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170299 8/02/2017

21 ซื3อชดุกลอ้ง IP Camera 31 รายการ    238,276.00 บาท  238,276.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เป็นหเูป็นตา
 จํากดั  238,276.00
 บาท

บรษิัท เป็นหเูป็นตา
 จํากดั  
238,276.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170300 8/02/2017

22
จา้งถา่ยดจิทิลัพระบรมฉายา
สาทสิลกัษณ์

   1 งาน    15,000.00 บาท  ตกลงราคา
นายวฒุชิาต ิ         
บญุเจนวรกจิ  
15,000.00 บาท

นายวฒุชิาต ิ        
 บญุเจนวรกจิ  
15,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170302 14/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

23 ซื3อแผน่อะครลิคิใส 2 รายการ   15,852.05 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท นวนคร
พลาสตกิ จํากดั 
15,852.05 บาท

บรษิัท นวนคร
พลาสตกิ จํากดั 
15,852.05 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170303 9/02/2017

24
ซอ่มอปุกรณ์ควบคมุระบบ
อาคารอตัโนมัติ

   1 งาน    17,013.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท รเีจน 
คอนโทรล จํากดั 
17,013.00 บาท

บรษิัท รเีจน 
คอนโทรล จํากดั 
17,013.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170304 15/02/2017

25
ซื3อสทีาผนังและแผน่ฝ้า
เพดาน

   1 งาน    29,882.96 บาท  ตกลงราคา
รา้น ตั 3ง กมิ ฮง 
(คลองหลวง) 
29,882.96 บาท

รา้น ตั 3ง กมิ ฮง 
(คลองหลวง) 
29,882.96 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170305 9/02/2017

26
จา้งจัดกจิกรรมทางดา้น       
  ว และ ท

   1 งาน   26,800.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวนฤมล       
 สขุเกษม 
26,800.00 บาท

นางสาวนฤมล      
 สขุเกษม 
26,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170306 9/02/2017

27
สายแลน CB-0006CM CAT 
5E UTP "AMP"

 10 กลอ่ง 26,000.04 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั  26,000.04 
บาท

บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน ์โปรดกัส ์
จํากดั  26,000.04 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170307 10/02/2017

28
ซื3อสารเคมโีซเดยีม           
 ไฮดรอกไซด์

40 กลอ่ง    17,120.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เคมคิอล    
พานาเซยี จํากดั   
17,120.00 บาท

บรษิัท เคมคิอล    
 พานาเซยี จํากดั   
17,120.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170308 10/02/2017

29
ซื3อระบบโทรศพัท ์IP PABX
 พรอ้มตดิตั 3ง

   1 ชดุ 169,644.76 บาท 169,644.76 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีซ.ี          
 เซ็นเตอร ์โอ เอ 
จํากดั 169,644.76 
บาท

บรษิัท พ.ีซ.ี          
เซ็นเตอร ์โอ เอ 
จํากดั 169,644.76
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170310 14/02/2017

30

จา้งตรวจวดัคณุภาพ
สญัญาณใการแพร่ภาพ
โทรทัศนร์ะบบดจิทิัลของสถานี
สง่สัญญาณ
โทรทัศนภ์าคพื3นดนิ

  1 งาน   483,000.00 บาท  483,000.00 บาท  กรณีพเิศษ

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบงั
  483,000.00 บาท

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้
คณุทหาร
ลาดกระบงั  
483,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170311 14/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

31
จัดซื3อปากกาคอมพวิเตอร์
พรอ้มกระดานวาดภาพ

3 รายการ    44,940.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เอส พ ีว ีไอ 
จํากดั    44,940.00
 บาท

บรษิัท เอส พ ีว ีไอ
 จํากดั    
44,940.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170312 15/02/2017

32
จา้งสบูสิ=งปฏกิลูภายในบอ่
เกรอะ 18 บอ่

   1 งาน 200,000.00 บาท  187,250.00 บาท  ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 
187,250.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล  แซน
เซอรว์สิ 
187,250.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170313 16/02/2017

33
จา้งซอ่มเครื=องมอื Walk-in 
Chamber

   1 งาน     8,667.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากดั  
8,667.00 บาท

บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากดั  
8,667.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170314 16/02/2017

34
จา้งจัดอบรมหลกัสตูร 
Effective Goal Setting

   1 งาน    45,000.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์      
 คอนซลัแทนต ์
จํากดั 45,000.00 
บาท

บรษิัท ท็อป
เทรนเนอร ์ โคช้ 
แอนด ์เอชอาร ์      
 คอนซลัแทนต ์
จํากดั 45,000.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170315 16/02/2017

35 จา้งจัดอบรมบรหิารคนใหถ้กู
จรติ พชิติใจทมีดว้ย DISC

   1 งาน   134,820.00 บาท  134,820.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท อาร ีแอนด ์
แอสโซซเิอทส ์
จํากดั 134,820.00 
บาท

บรษิัท อาร ีแอนด ์
แอสโซซเิอทส ์
จํากดั 134,820.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170316 17/02/2017

36 จา้งพมิพแ์ผน่พับสจูบิตัร 300 แผน่    8,025.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,025.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
8,025.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170317 17/02/2017

37
จา้งปรับปรุงลานโลง่          
 ตรงขา้มอาคารวจิัยSCG

 1 งาน    120,000.00 บาท 120,000.00 บาท  ตกลงราคา
นายนคร อํานวยพร  
  120,000.00 บาท

นายนคร อํานวยพร 
  120,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170318 17/02/2017

38
ซื3ออปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์
ภายในหอ้งประชมุ

12 รายการ    149,265.00 บาท 149,265.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั=น จํากดั 
149,265.00 บาท

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั=น จํากดั 
149,265.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170319 20/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

39
ซื3อชดุเครื=องเสยีงเคลื=อนที= 
แบบลากจงู

2 รายการ   18,382.60 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั=น จํากดั  
18,382.60 บาท

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั=น จํากดั  
18,382.60 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170320 20/02/2017

40 ซื3อวสัดเุพื=อใชใ้นการทดสอบ 13 รายการ    28,770.16 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ลนู่าอเิลคท
รคิ แอนด ์ซพัพลาย
 จํากดั  26,867.70 
บาท

บรษิัท ลนู่าอเิลคท
รคิ แอนด ์ซพัพลาย
 จํากดั  26,867.70
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170321 20/02/2017

41 จา้งจัดทําวดิโีองาน RISE3   1 งาน   295,000.07 บาท  294,999.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท อนิเฮอรทิ 
จํากดั 294,999.00 
บาท

บรษิัท อนิเฮอรทิ 
จํากดั 294,999.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170322 21/02/2017

42
จา้งพมิพส์ติqกเกอร ์PVC      
  ตดิรถ

50 ชิ3น   29,425.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท วสิตา้ 
อนิเตอรป์ริ3นท ์จํากดั
 29,425.00 บาท

บรษิัท วสิตา้ 
อนิเตอรป์ริ3นท ์
จํากดั 29,425.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170323 21/02/2017

43 ซื3ออปุกรณ์เปลี=ยนไสก้รองนํ3า   3 รายการ  29,382.20 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากดั   
29,382.20 บาท

บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากดั  
 29,382.20 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170324 21/02/2017

44
จา้งทําสะอาดทอ่ระบาย
นํ3าฝนรมิถนน

   1 งาน   300,000.00 บาท  300,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั   
300,000.00 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั   
300,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170325 21/02/2017

45
จา้งจัดกจิกรรมแลกแปลี=ยน  
 ความรู ้

   1 งาน    37,450.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โลกแหง่แบบ
 จํากดั 37,450.00 
บาท

บรษิัท โลกแหง่
แบบ จํากดั 
37,450.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170326 21/02/2017

46
จา้งจัดอบรมหลกัสตูร 
ISO14971:2007

   1 งาน 38,520.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ควิไทม ์
คอนซลัติ3ง เซอรว์สิ
 จํากดั  38,520.00 
บาท

บรษิัท ควิไทม ์
คอนซลัติ3ง เซอรว์สิ
 จํากดั  38,520.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170327 21/02/2017

47 ซอ่มเกา้อี3 9 รายการ    43,000.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท โปรรโีนเวชั=น
 จํากดั 42,479.00 
บาท

บรษิัท โปรรโีนเวชั=น
 จํากดั 42,479.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170328 22/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

48
จา้งออกแบบวาด
ภาพประกอบคูม่อื
วทิยาศาสตร์

   1 งาน    60,000.00 บาท  ตกลงราคา
นายกฤษณะ 
กาญจนาภา 
60,000.00 บาท

นายกฤษณะ 
กาญจนาภา 
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170329 23/02/2017

49
จา้งอกกแบบและจัดพมิพ ์   
 แบ็คดรอป

   1 งาน    17,173.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
16,050.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
16,050.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170330 22/02/2017

50
จา้งผลติสื=อการเรยีนรู ้Kid 
Bright Board

700 ชิ3น    299,996.97 บาท  299,996.97 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซนีเนอรย์ี= 
เทคโนโลย ีจํากดั  
299,996.97 บาท

บรษิัท ซนีเนอรย์ี= 
เทคโนโลย ีจํากดั  
299,996.97 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170331 22/02/2017

51
จา้งถา่ยเอกสารประกอบการ
ประชมุ

   1 งาน     8,025.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั    
  เอ เอ เอ เซอรว์สิ 
8,025.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
  เอ เอ เอ เซอรว์สิ
 8,025.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170332 22/02/2017

52
จัดทําอารต์เวริค์ Annual 
Report biotec

    1 งาน     26,750.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา        
 กราฟฟิคส ์จํากดั 
26,750.00 บาท

บรษิัท ซกิมา        
กราฟฟิคส ์จํากดั 
26,750.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170333 22/02/2017

53
เครื=องสแกนภาพความ
ละเอยีดสงูแบบ 3 มติิ

 1 เครื=อง    40,900.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ฟาสทเ์ทค 
เอ็นซ ีจํากดั  
40,900.00 บาท

บรษิัท ฟาสทเ์ทค 
เอ็นซ ีจํากดั  
40,900.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170335 22/02/2017

54
จา้งเก็บตวัอยา่งและตรวจ
วเิคราะหค์ณุภาพอากาศ

   1 งาน    48,900.00 บาท  กรณีพเิศษ

สาํนักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ=งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 48,900.00 บาท

สาํนักงานบรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ=งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัมหดิล
  48,900.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170336 22/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

55 จา้งทําปลอกแขนงานประชมุ 80 ชิ3น    11,984.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท เซฟตี3        
 พรเีมี=ยมดอทคอม 
จํากดั 11,984.00 
บาท

บรษิัท เซฟตี3       
 พรเีมี=ยมดอทคอม 
จํากดั 11,984.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170337 23/02/2017

56
จา้งพมิพโ์บรชวัรง์าน 
NAC2017

2,000 แผน่    9,630.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
9,630.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
9,630.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170339 27/02/2017

57
จา้งผลติสปอรต์
ประชาสมัพันธง์าน ABGIO 
2017

   1 งาน    16,050.00 บาท  ตกลงราคา
บรษิัท ธรรมะกํามอื
เดยีว จํากดั 
16,050.00 บาท

บรษิัท ธรรมะกํามอื
เดยีว จํากดั 
16,050.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170340 28/02/2017

58

จา้งจัดพมิพห์นังสอื"แนวโนม้
เทคโนโลยทีี=มผีล กระทบตอ่
อตุสาหกรรมสื=อสารของ
ประเทศไทย"

500 เลม่   58,850.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
 ซคัเซส พับลเิคชั=น
 จํากดั 58,850.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซคัเซส พับลเิคชั=น 
จํากดั 58,850.00 
บาท

ราคาตํ=าสดุ 1041170341 28/02/2017

บรษิัท กูด๊เฮด 
พริ3นทต์ิ3ง แอนด ์
แพคเกจจิ3ง จํากดั 
67.410.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
โปรเจค ไซน ์
70,620.00 บาท

59 ชดุอปุกรณ์ Robot For Kid 3 ชดุ 30,816.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั  30,816.00 
บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั  30,816.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170342 28/02/2017

60
จา้งเหมาซกัรดีชดุเครื=องนอน
 เดอืน มคี. 60

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

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ  
80,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041170348 1/03/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

61
จา้งดําเนนิงานโครงการบา้น
คอกววั

  6 เดอืน 60,000.00 บาท ตกลงราคา
นางเสาวภา          
 กิ=งแกน่แกว้ 
60,000.00 บาท

นางเสาวภา         
 กิ=งแกน่แกว้ 
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170040 1/03/2017

62

จา้งดําเนนิงานโครงการการ
ใชว้ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และนวตักรรมสนับสนุนกลุม่
ผูผ้ลติขา้วอนิทรยีแ์บบครบ
วงจร

  6 เดอืน 72,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวกฤตกิา      
กติศิรวีรพันธุ ์
72,000.00 บาท

นางสาวกฤตกิา     
กติศิรวีรพันธุ ์
72,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170041 1/02/2017

63
จา้งเหมาบรกิารพนักงานขบั
รถตู ้Mobile Lab

11 เดอืน   128,400.00 บาท  128,400.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท สามพ ี       
 โปรเฟซชนันัล 
จํากดั 128,400.00 
บาท

บรษิัท สามพ ี       
โปรเฟซชนันัล 
จํากดั 128,400.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170042 1/02/2017

64
จา้งบรกิารบํารุงรักษา IBM 
Blade Center

12 เดอืน   74,365.00 บาท  ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ3ง จํากดั   
74,365.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพั
พลาย แอนด ์คอน
ซลัติ3ง จํากดั   
74,365.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170043 3/02/2017

65
จา้งทํา Animation เปิด
รายการแนะนําผลงานวจิัย 
20 วนิาที

111 ตอน   831,390.00 บาท
        
831,390.00 บาท

วธิพีเิศษ
บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั
  831,390.00 บาท

บรษิัท ดจิเิดยี 
จํากดั  831,390.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170044 3/02/2017

66
จา้งดําเนนิงานโครงการการ
หมูบ่า้นผลติเมล็ดพันธุข์า้ว
พันธุพ์ื3นเมอืง

4 เดอืน 40,000.00 บาท  ตกลงราคา
นางสาวกติตยิาภรณ์
 จําปาราช            
 40,000.00 บาท

นางสาวกติตยิาภรณ์
 จําปาราช           
40,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170045 17/02/2017

67
จา้งเหมาบรกิารรับ – สง่
เอกสาร สวทช.

12 เดอืน    210,000.00 บาท  210,000.00 บาท  ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
กงัวาน เซอรว์สิ  
210,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
กงัวาน เซอรว์สิ  
210,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170046 20/02/2017

68

จา้งเหมาบรกิารบรหิาร
จัดการการใหบ้รกิารหอ้ง
ประชมุ บรกิารพื3นที=จัด
กจิกรรม        
และบรกิารระบบ
โสตทศันูปกรณ์ อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

24 เดอืน  4,200,000.00 บาท
4,200,000.00 
บาท

 e-Auction

บรษิัท พรอ้ม       
เทคโน เซอรว์สิ 
จํากดั 
4,189,500.00 บาท

บรษิัท พรอ้ม       
เทคโน เซอรว์สิ 
จํากดั 
4,189,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170047 20/02/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ ราคากลาง วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที"เสนอ
   ผูท้ ี"ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที"
คดัเลอืก

เลขที"
เอกสาร

วนัที"
เอกสาร

69
จา้งบํารุงรักษาศนูยข์อ้มลู 
สวทช. ณ อาคารกลุม่
นวตักรรม 2

12 เดอืน  1,016,751.45 บาท
      
1,016,751.45 
บาท

 วธิพีเิศษ

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 
1,016,751.45 บาท

บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 
1,016,751.45 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170048 22/02/2017

70

จา้งเหมาบรกิารควบคมุดแูล
และบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงูของสถานไีฟฟ้า 
ภายในอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

24 เดอืน  6,053,000.00 บาท
      
5,778,000.00 
บาท

   พเิศษ
บรษิัท นวนครการ
ไฟฟ้า จํากดั 
5,778,000.00 บาท

บรษิัท นวนครการ
ไฟฟ้า จํากดั 
5,778,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170049 24/02/2017

71

จา้งเหมาดแูลบํารุงรักษา
ระบบเครื=องสบูนํ3าดบัเพลงิ
และเครื=องกําเนดิไฟฟ้า
สาํรอง   
อาคาร Utility 

12 เดอืน   150,000.00 บาท
        
150,000.00 บาท

 ตกลงราคา
บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากดั  
150,000.00 บาท

บรษิัท ชนิรัช โฟร์
เทคเตอร ์จํากดั  
150,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1052170050 24/02/2017

72

จา้งที=ปรกึษาประสานงานใน
โครงการขยายผลการเพิ=ม
ประสทิธภิาพการผลติมัน
สาํปะหลงั

11 เดอืน 300,000.00 บาท 300,000.00 บาท
จา้งที=

ปรกึษาวธิี
ตกลง

นางสาวชลดา       
 ทองเจรญิ 
300,000.00 บาท

นางสาวชลดา      
 ทองเจรญิ 
300,000.00 บาท

มคีวามชาํนาญ
เฉพาะ

1053170010 16/02/2017

73

จา้งที=ปรกึษา: บรกิารให ้
คําปรกึษาออกแบบการ
นําเสนอ (R&D Sharing 
Forum)

1 เดอืน   102,720.00 บาท  102,720.00 บาท
จา้งที=

ปรกึษาวธิี
ตกลง

บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั 
102,720.00 บาท

บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั 
102,720.00 บาท

มคีวามชาํนาญ
เฉพาะ

1053170011 24/02/2017
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