
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร
ผูเ้สนอราคาและ

ราคาที%เสนอ
   ผูท้ ี%ไดร้บัการ

คดัเลอืกและราคา
  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

1 วสัดสุาํนักงาน 9 รายการ 8,941.02 ตกลงราคา
บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)  
8,941.02 บาท

บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)  
8,941.02 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170343 1/03/2017

2
จา้งซอ่มแซมฝ้าเพดาน
สนามกฬีาชั 4น 3 อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 งาน 140,000.00 140,000.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ประพันธ ์         
อลมูเินยีมกรุ๊ฟ 
139,100.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ประพันธ ์         
อลมูเินยีมกรุ๊ฟ 
139,100.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170344 1/03/2017

3 ซื4อสารเคมี 4 รายการ 16,178.40 ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั 
16,178.40 บาท

บรษิัท เอส.เอ็ม.
เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั 16,178.40
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170345 1/03/2017

4 ซื4อหลอดไฟฟ้า 6 รายการ 58,341.75 ตกลงราคา
บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ิ4ง จํากดั  
 58,341.75 บาท

บรษิัท ไทยโตชิ
บาไลทต์ิ4ง จํากดั   
58,341.75 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170346 1/03/2017

5
จา้งพมิพห์นังสอืเพาะเลี4ยง
เนื4อเยืBอ

2,000 เลม่ 27,392.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
27,392.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
27,392.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170347 1/03/2017

6 จา้งพมิพโ์ปสเตอรง์าน RISE3 15 แผน่ 7,062.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
 7,062.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
7,062.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170349 1/03/2017

7
ป้ายงานแถลงขา่วงาน
ประชมุวชิาการ สวทช.

1 งาน 6,634.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
 6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
6,634.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170350 1/03/2017

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ มนีาคม 2560
สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(ระหวา่งวนัที% 1 มนีาคม 2560 - 31 มนีาคม 2560)
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

8 ซื4อ Vortex mixer II 3 เครืBอง 26,964.00 ตกลงราคา

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั  
26,964.00 บาท

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั  
26,964.00 บาท

ราคาตํBาสดุ 1041170351 1/03/2017

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั 27,285.00
 บาท

9 ซื4อตน้ไมแ้ละดนิ 4 รายการ 48,959.99 ตกลงราคา

บรษิัท สนิสม
ทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากดั 46,284.99
 บาท

บรษิัท สนิสมทรัพย์
 กอ่สรา้ง จํากดั 
46,284.99 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170353 2/03/2017

10
ซื4อ Orbital Shaker Model 
SSM1

1 เครืBอง 42,800.00 ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั 42,800.00
 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั 42,800.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170354 2/03/2017

11
ซื4อสารเคมทีีBใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร

3 รายการ 3,819.90 ตกลงราคา
บรษิัท เมอรค์ 
จํากดั 3,819.90 
บาท

บรษิัท เมอรค์ 
จํากดั 3,819.90 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170355 2/03/2017

12
จา้งทําจดหมายขา่วรวมเลม่ปี
 59

1,000 เลม่ 99,510.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
99,510.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
99,510.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170358 2/03/2017

13 ซื4อ CAT6 UTP Cable 1 ชดุ 3,750.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไอท ี     
ซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ4ง 
3,745.00 บาท

บรษิัท ไอท ี       
ซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ4ง 
3,745.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170359 2/03/2017

14 ซื4อกระดาษ A4 100 รมี 10,700.00 ตกลงราคา
บรษิัท สรุศริ ิ
จํากดั 10,700.00
 บาท

บรษิัท สรุศริ ิจํากดั
 10,700.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170360 3/03/2017

15
จา้งทําสืBอสิBงพมิพเ์พืBอ
ประชาสมัพันธข์อ้มลูบรกิาร

2 รายการ 70,000.00 ตกลงราคา
นายอภบิาล        
 ศรจีันทรส์ขุ  
70,000.00 บาท

นายอภบิาล         
ศรจีันทรส์ขุ  
70,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170361 3/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

16 จา้งทําป้ายงานประชมุวชิาการ 14 รายการ 171,735.00 171,735.00 ตกลงราคา

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิBง 
จํากดั 
166,599.00 บาท

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิBง 
จํากดั 166,599.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170362 3/03/2017

17
เครืBองดืBมสาํหรับงานประชมุ
วชิาการ

6 รายการ 19,652.69 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สภุัยพร 
19,652.69 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร 19,652.69
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170363 3/03/2017

18
จา้งจัดทําสืBอความรู ้
ทรัพยากรกรการศกึษา

1 งาน 100,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนุสรา 
แขกกระโทก  
100,000.00 บาท

นางสาวนุสรา       
 แขกกระโทก  
100,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170364 3/03/2017

19 ซื4อ Utrasonic Bath 1 เครืBอง 99,510.00 ตกลงราคา

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั  
99,510.00 บาท

บรษิัท เบคไทย 
กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั  
99,510.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170365 3/03/2017

20
พมิพห์นังสอืแผนงานวจิัยมุง่
เป้าตอบสนองความตอ้งการ
ในการพัฒนาประเทศ

52 เลม่ 24,620.70 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   24,620.70 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 24,620.70 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170366 8/03/2017

21

จา้งจัดงานประชมุวชิาการ
และแสดงนทิรรศการ
อตุสาหกรรมระบบขนสง่ทาง
รางไทย ครั4งทีB 3

1 งาน 299,921.00 299,921.00 ตกลงราคา

บรษิัท บสิเินส     
 อเีวน้ท ์เซอรว์สิ
เซส (ไทยแลนด)์
 จํากดั 
299,921.00 บาท

บรษิัท บสิเินส       
 อเีวน้ท ์เซอรว์สิ
เซส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 299,921.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170367 6/03/2017

22
จา้งเหมาจัดอบรมหลกัสตูร
ความปลอดภัยในการ
ปฏบิตังิานกบัสารเคมอีนัตราย

1 งาน 19,260.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี4 เทรนนิBง 
แอนด ์คอนซลัติ4ง
 จํากดั  
19,260.00 บาท

บรษิัท เอสพอีาร ์
เซฟตี4 เทรนนิBง 
แอนด ์คอนซลัติ4ง 
จํากดั  19,260.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170370 6/03/2017

23 ซื4อ Android Box 2 เครืBอง 8,538.60 ตกลงราคา
รา้น ไอพลสั 
โซลชูัBน 8,538.60
 บาท

รา้น ไอพลสั 
โซลชูัBน 8,538.60 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170371 6/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

24
จา้งจัดกจิกรรมทางดา้น
วทิยาศาสตร์

1 งาน 27,110.00 ตกลงราคา
นางสาวนฤมล     
 สขุเกษม  
27,110.00 บาท

นางสาวนฤมล      
 สขุเกษม  
27,110.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170372 6/03/2017

25
จา้งสอบเทยีบ 
Temperature&Humidity 
Chamber

1 งาน 5,885.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไทย-
เกาหลคีาลเิบรชัBน
เซ็นเตอร ์จํากดั 
5,885.00 บาท

บรษิัท ไทย-เกาหลี
 คาลเิบรชัBน          
 เซ็นเตอร ์จํากดั 
5,885.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170373 6/03/2017

26
วสัดสุ ิ4นเปลอืงทีBใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร

11 รายการ 45,635.50 ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั 45,635.50
 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั 45,635.50 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170374 6/03/2017

27

จา้งเหมาจัดอบรมหลกัสตูร
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชวีอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน

1 งาน 29,960.00 ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน 
(ประเทศไทย) 
27,392.00 บาท

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการ
ทํางาน       
(ประเทศไทย) 
27,392.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170375 30/03/2017

28
ตอ่อายสุมาชกิวารสาร
ภาษาองักฤษ ปี 2560

1 งาน 41,742.00 ตกลงราคา

บรษิัท แมกกาซนี
อนิเตอรเ์นชัBนแนล
 (ประเทศไทย) 
จํากดั 41,742.00
 บาท

บรษิัท แมกกาซนี 
อนิเตอรเ์นชัBนแนล 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 41,742.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170376 6/03/2017

29
จา้งแปลงขอ้มลูสืBอเสยีงเป็น
ดจิทิลัไฟล์

1 งาน 140,000.00 140,000.00 ตกลงราคา
นายเอกชยั        
 แสวงการ  
140,000.00 บาท

นายเอกชยั          
 แสวงการ  
140,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170377 6/03/2017

30
ซื4อวสัดอุปุกรณ์จัดเตรยีมการ
งานประชมุวชิาการ

24 รายการ 42,021.04 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ    
42,021.04 บาท

รา้นพัฒนากจิ    
42,021.04 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170379 7/03/2017

31 กลอ่งจัดเก็บเอกสารทรงสงู 300 กลอ่ง 10,272.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไทยบรติชิ
ซเีคยีวรติี4 พริ4นติ4ง
 จํากดั (มหาชน) 
10,272.00 บาท

บรษิัท ไทยบรติชิ  
 ซเีคยีวรติี4 พริ4นติ4ง 
จํากดั (มหาชน) 
10,272.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170380 7/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

32
ซื4อ Buffer สาํหรับสกดั       
 ดเีอ็นเอ

2 รายการ 12,519.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซลิลคิฟาร์

มา จํากดั  
12,519.00 บาท

บรษิัท ซลิลคิฟาร์
มา จํากดั  

12,519.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170381 7/03/2017

33
จา้งซอ่มทางลาดขึ4นลง
อาคารสาํนักงานกลางและ
ทําทางเดนิหนา้อาคาร INC2

1 งาน 120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา
นายนคร        

อํานวยพร 
120,000.00 บาท

นายนคร        
อํานวยพร 

120,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170382 7/03/2017

34
ซื4อตวักรองสารละลาย 
กระดาษกรองสารละลาย

3 รายการ 10,700.00 ตกลงราคา

บรษิัท แบง        
เทรดดิ4ง 1992 
จํากดั           

10,700.00 บาท

บรษิัท แบงเทรดดิ4ง
 1992 จํากดั 

10,700.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170383 8/03/2017

35 ซื4อถงุมอืยางสาํหรับตรวจโรค 3 รายการ 17,013.00 ตกลงราคา

บรษิัท ศรตีรังแอ
โกรอนิดสัทร ี
จํากดั (มหาชน)  
17,013.00 บาท

บรษิัท ศรตีรังแอ
โกรอนิดสัทร ีจํากดั
 (มหาชน)  
17,013.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170384 8/03/2017

36 ซื4อวสัดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 10,646.50 ตกลงราคา

บรษิัท เอ.เอ็น.
เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติ4ง จํากดั 
10,646.50 บาท

บรษิัท เอ.เอ็น.
เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติ4ง จํากดั 
10,646.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170385 8/03/2017

37
จา้งพมิพใ์บปลวิคลงัขอ้มลู
อตุสาหกรรม

3,000 แผน่ 16,050.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   18,618.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค 
16,050.00 บาท

ราคาตํBาสดุ 1041170386 9/03/2017

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั 24,075.00
 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แคนนา กราฟฟิค
 16,050.00 บาท
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

38
จา้งจัดกจิกรรมคา่ย
วทิยาศาสตรส์าํหรับเด็ก

1 งาน 32,100.00 ตกลงราคา
บรษิัท ไซเอนซ์
ฟอรค์ดิส ์จํากดั 
32,100.00 บาท

บรษิัท ไซเอนซ์
ฟอรค์ดิส ์จํากดั 
32,100.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170387 8/03/2017

39 จา้งประชาสมัพันธ ์NAC2017 1 งาน 30,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท ดรมีมโิอ 
จํากดั 30,000.00
 บาท

บรษิัท ดรมีมโิอ 
จํากดั 30,000.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170388 8/03/2017

40
จา้งเหมาบรกิารรักษาความ
ปลอดภัย

1 งาน 10,773.28 ตกลงราคา

บรษิัท รักษา
ความปลอดภัย 
มารนี แอซเซ็ท 
โปรเท็คชัBน จํากดั
 10,773.28 บาท

บรษิัท รักษาความ
ปลอดภัย มารนี 
แอซเซ็ท โปร
เท็คชัBน จํากดั 
10,773.28 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170389 9/03/2017

41
ซื4อเกา้อี4ปฏบิตักิารปรับโชค๊
แกส๊มพีนักพงิ

8 ตวั 38,520.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอส.เค.
เพาเวอรเ์อเบลิ 
จํากดั  38,520.00
 บาท

บรษิัท เอส.เค.
เพาเวอรเ์อเบลิ 
จํากดั  38,520.00
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170390 9/03/2017

42
ซื4ออปุกรณ์ระบบโปรแกรม 
GPS รุ่น T333

2 เครืBอง 14,445.00 ตกลงราคา

บรษิัท จพีเีอส 
โปรเฟสชัBนแนล 
จํากดั 14,445.00
 บาท

บรษิัท จพีเีอส      
โปรเฟสชัBนแนล 
จํากดั 14,445.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170391 9/03/2017

43
ซื4อพลาสตกิคลมุโรงเรอืน
ปลกูผักฯ

3 รายการ 55,190.60 ตกลงราคา

บรษิัท เอกสวุรรณ
เกษตร (2001) 
จํากดั  55,190.60
 บาท

บรษิัท เอกสวุรรณ
เกษตร (2001) 
จํากดั  55,190.60
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170392 27/03/2017

44
จา้งผลติสืBอประชาสมัพันธ ์   
 วดีทีศัน์

1 งาน 215,000.00 215,000.00 ตกลงราคา
นายประทปี 
เสาวคนธร์ัตน ์
215,000.00 บาท

นายประทปี 
เสาวคนธร์ัตน ์
215,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170393 14/03/2017

45 ซื4อเครืBองดืBมหอ้งประชมุ 5 รายการ 21,881.50 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สภุัยพร 
21,881.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร 21,881.50
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170394 9/03/2017

46 ซื4อถงุขยะและกรวยนํ4าดืBม 6 รายการ 85,760.50 ตกลงราคา
บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
85,760.50 บาท

บรษิัท คงธนา 
เซอรว์สิ จํากดั  
85,760.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170395 9/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

47 ซื4อกระดาษเชด็มอื 5 ลงั 5,778.00 ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี 
ทมี (1999) จํากดั
     5,778.00 บาท

บรษิัท แอคทฟี ทมี
 (1999) จํากดั     
5,778.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170396 10/03/2017

48
ซื4อเอนไซมท์ีBใชเ้พิBมปรมิาณ
ดเีอ็นเอ

2 ชดุ 16,050.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไอ ท ีเอส
(ไทยแลนด)์ 
จํากดั 16,050.00
 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส
(ไทยแลนด)์ จํากดั
 16,050.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170397 10/03/2017

49
จา้งพมิพแ์ผน่พับและใบปลวิ
โรงเรอืนพลาสตกิคดัเลอืก

2 รายการ 15,515.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   15,515.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 15,515.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170398 28/03/2017

50
จา้งตดัตอ่และทํากราฟฟิก
วดิโีอรายการ Science Guide

1 งาน 75,000.00 ตกลงราคา
นายปิยะ เพชรนลิ
 75,000.00 บาท

นายปิยะ เพชรนลิ 
75,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170399 10/03/2017

51
จา้งออกแบบโปสเตอร ์Care
 Food

31 แผน่ 52,700.00 ตกลงราคา
นางสาวกาญจนา
 นรากร 
52,700.00 บาท

นางสาวกาญจนา 
นรากร 52,700.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170400 10/03/2017

52
Sodium Hydroxide 
Solution 50%

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

บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั 
17,120.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170401 10/03/2017

53 จา้งทําสติwกเกอรต์ดิแกว้กาแฟ 3,000 ใบ 63,000.00 ตกลงราคา
นางสาวพุทธรักษ์
 วงศค์ําจันทร ์
63,000.00 บาท

นางสาวพุทธรักษ์ 
วงศค์ําจันทร ์
63,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170402 10/03/2017

54
ซื4อดเีอ็นเอมาตรฐานและ
เอนไซม์

7 รายการ 28,462.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วอรด์ เมดกิ  
28,462.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วอรด์ เมดกิ  
28,462.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170403 13/03/2017

55

จา้งพมิพแ์ผน่พับ
ประชาสมัพันธส์ถาบนัการ
จัดการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเกษตร

2,000 ใบ 31,030.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
 31,030.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี  
31,030.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170404 13/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

56
ซื4อ Vector ทีBใชใ้นการตดั
ตอ่ยนี

1 ชดุ 5,350.00 ตกลงราคา

บรษิัท ดเีค         
  เอสเอช    
(ประเทศไทย) 
จํากดั  5,350.00
 บาท

บรษิัท ดเีคเอสเอช
 (ประเทศไทย) 
จํากดั  5,350.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170405 13/03/2017

57 เชา่คอมพวิเตอร์  36 เครืBอง 77,040.00 ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั 
77,040.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั 
77,040.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170406 13/03/2017

58
ซื4อ Electrode อปุกรณ์
ประกอบของ 
Ph Meter

1 ชดุ 13,460.60 ตกลงราคา

บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด 
(ประเทศไทย) 
จํากดั 13,460.60
 บาท

บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด              
  (ประเทศไทย) 
จํากดั 13,460.60 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170407 13/03/2017

59
จา้งออกแบบหนังสอืตาม
รอยพ่อ

1 งาน 15,000.00 ตกลงราคา
นางสาวกาญจนา
 นรากร 
15,000.00 บาท

นางสาวกาญจนา 
นรากร 15,000.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170408 13/03/2017

60
จา้งบนัทกึเทปโทรทศัน ์
NAC2017

1 งาน 25,680.00 ตกลงราคา
บรษิัท เคเคพ ี
ออลไฟส ์จํากดั  
 25,680.00 บาท

บรษิัท เคเคพ ีออล
ไฟส ์จํากดั   
25,680.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170409 13/03/2017

61
จา้งเหมาบรกิารจัด
การศกึษาดงูาน ณ ประเทศ
องักฤษ

1 งาน 1,412,400.00 1,412,400.00       พเิศษ

บรษิัท รไีลแอนซ์
 ฮอลเิดย ์          
  (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 
1,412,400.00 
บาท

บรษิัท รไีลแอนซ ์
ฮอลเิดย ์             
 (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 
1,412,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170410 16/03/2017

62
จา้งออกแบบ Art Brochure
 Care Food

31 แผน่ 37,200.00 ตกลงราคา
นางสาวสภา       
 ร่วมยอด 
37,200.00 บาท

นางสาวสภา         
 ร่วมยอด 
37,200.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170411 14/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

63 ออกแบบและผลติป้าย Tag 500 ชิ4น 16,000.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ฟางไทย 
แฟคทอรีB 
16,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอรีB
 16,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170412 14/03/2017

64
จา้งจัดทําโครงสรา้งงาน
ประชมุวชิาการ ปี 60

1 งาน 1,878,492.00 1,878,492.00 ประกวดราคา

บรษิัท ปิโก        
 (ไทยแลนด)์ 
จํากดั (มหาชน) 
1,878,492.00 
บาท

บรษิัท ปิโก          
 (ไทยแลนด)์ 
จํากดั (มหาชน) 
1,878,492.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170413 14/03/2017

65 จา้งพมิพห์นังสอืตามรอยพ่อ 3,000 เลม่ 80,892.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แคนนา กราฟฟิค
 80,892.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค 
80,892.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด และ

ราคาตํBาสดุ

1041170414 14/03/2017

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัBน จํากดั 
101,115.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   112,350.00 
บาท

66 โปสเตอรต์วัชี4วดั 237 แผน่ 6,339.75 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
    6,339.75 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
 6,339.75 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170415 14/03/2017

67
จา้งประชาสมัพันธง์าน NAC 
2017

1 งาน 229,943.00 229,943.00 ตกลงราคา

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี
 จํากดั  
229,943.00 บาท

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น 
แอ็ด แอนด ์มเีดยี 
จํากดั  229,943.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170416 14/03/2017

68 ซื4อป้ายชืBอพลาสตกิ 2,300 แผน่ 6,152.50 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
6,152.50 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
6,152.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170417 14/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

69 จา้งทํากรอบรูปอะครลีคิ 270 ชิ4น 75,600.00 ตกลงราคา
บรษิัท ธนะพงศ์
ศลิป์ จํากดั 
75,600.00 บาท

บรษิัท ธนะพงศ์
ศลิป์ จํากดั 
75,600.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170418 14/03/2017

70
จา้งจัดทําคูม่อืการเตรยีมสืBอ
ดจิทิลั

5,000 เลม่ 169,862.50 169,862.50 ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัBน จํากดั 
169,862.50 บาท

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัBน จํากดั 
169,862.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170419 14/03/2017

71
ซื4อเครืBองคอมพวิเตอรแ์บบ
พกพา

2 เครืBอง 55,999.99 ตกลงราคา
บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั
 55,999.99 บาท

บรษิัท นปิดา้ 
คอมพวิเทค จํากดั 
55,999.99 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170420 14/03/2017

72 ซื4อเครืBองดดูควนัตะกัBว 1 เครืBอง 36,208.80 ตกลงราคา

บรษิัท สหรุ่งโรจน์
 (ประเทศไทย) 
จํากดั 36,208.80
 บาท

บรษิัท สหรุ่งโรจน ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั 36,208.80 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170421 15/03/2017

73 พมิพก์ารด์พมิพส์ี 500 ชิ4น 25,000.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ฟางไทย 
แฟคทอรีB 
25,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอรีB
 25,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170422 27/03/2017

74
จา้งผลติ Kid Bright Sensor
 Hub Chains

700 ชดุ 264,397.00 264,397.00 ตกลงราคา

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์
 จํากดั 
264,397.00 บาท

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 264,397.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170423 15/03/2017

75
จา้งทําป้ายตดิหนา้อกและ
สติwกเกอรว์งกลม

2 รายการ 10,988.90 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   10,988.90 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 10,988.90 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170425 15/03/2017

76 ซื4อจักรยาน 10 คนั 33,705.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 มกุดต์รา 
33,705.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
มกุดต์รา 
33,705.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170426 16/03/2017

77
จัดทําเนื4อหาภาษาองักฤษ
สาํหรับจดหมายขา่ว

1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา
นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์ 
25,000.00 บาท

นางสาวดวงแกว้ 
จงขจรพงษ์ 
25,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170427 16/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

78 จา้งเหมาตดิตั 4งราวบนัได 1 งาน 150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอสเจ มัลตเิทค 
149,800.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอสเจ มัลตเิทค 
149,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170428 16/03/2017

79
จา้งพมิพส์จูบิตัรงาน 
NAC2017

4,002 เลม่ 45,154.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
45,154.00 บาท

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
45,154.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170429 16/03/2017

80
จา้งอบรมหลกัสตูร จป.
หัวหนา้งาน

1 งาน 29,960.00 ตกลงราคา

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน 
(ประเทศไทย) 
29,960.00 บาท

สมาคมสง่เสรมิ
ความปลอดภัยและ
อนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศ
ไทย) 29,960.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170430 16/03/2017

81 ซื4อทวีแีละขาตั 4ง 2 รายการ 27,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท ลคักี4 
ดจิติอล จํากดั 
25,980.00 บาท

บรษิัท ลคักี4 
ดจิติอล จํากดั 
25,980.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170432 16/03/2017

82
จา้งพมิพห์นังสอืแผนกลยทุธ์
 2560-2564

1,500 เลม่ 28,890.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
   28,890.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
 28,890.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170433 16/03/2017

83 คา่สืBอโฆษณา City 60 12 วนั 199,999.95 199,999.95 ตกลงราคา
บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากดั  
199,999.95 บาท

บรษิัท แพลน บ ี
มเีดยี จํากดั  
199,999.95 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170434 16/03/2017

84 ซื4อหลอดใสส่ารละลาย 6 รายการ 52,858.00 ตกลงราคา

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั 52,858.00
 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอร์
เทรด อคิวปิเมน้ท ์
จํากดั 52,858.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170435 16/03/2017

85
จา้งซอ่มเครืBองมอื Data 
Locker

4 รายการ 32,023.45 ตกลงราคา

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์
จํากดั 32,023.45
 บาท

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์จํากดั
 32,023.45 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170436 20/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

86 ซื4อแบตเตอรีBของระบบลฟิต์ 3 รายการ 36,000.00 ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 สยามแบตเตอรีB
อเิลคทรอนคิส ์
35,845.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สยามแบตเตอรีB
อเิลคทรอนคิส ์
35,845.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170437 16/03/2017

87
ซื4ออปุกรณ์ชดุกจิกรรมการ
เรยีนรู ้

3 รายการ 88,798.02 ตกลงราคา

บรษิัท 21
วศิวกรรมและ
บรกิาร จํากดั 
88,798.02 บาท

บรษิัท 21วศิวกรรม
และบรกิาร จํากดั 
88,798.02 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170438 16/03/2017

88 ซื4อ Auto pipette 4 รายการ 69,978.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซายน์
ไบรท์ จํากดั 
69,978.00 บาท

บรษิัท ซายนไ์บรท์
 จํากดั 69,978.00
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170439 16/03/2017

89 จา้งทําสตกิเกอรโ์ลโก ้สวทช. 500 ชิ4น 3,250.00 ตกลงราคา
นางสาวดวงสมร 
บญุญานุสนธิ~ 
3,250.00 บาท

นางสาวดวงสมร 
บญุญานุสนธิ~ 
3,250.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170440 17/03/2017

90 ซื4อวสัดสุาํนักงาน 9 รายการ 25,187.80 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ 
25,187.80 บาท

รา้นพัฒนากจิ 
25,187.80 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170441 17/03/2017

91
จัดทําสืBอนําเสนอในรูปแบบ
ของ Infographic

1 งาน 7,000.00 ตกลงราคา
นางสาวญานศิา  
เทศนา  7,000.00
 บาท

นางสาวญานศิา  
เทศนา  7,000.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170442 17/03/2017

92 ซื4อมว้นแผน่ยางสาํหรับปพูื4น 3 มว้น 37,500.02 ตกลงราคา
บรษิัท เอ็ม.เมอร์
ชานท ์จํากดั 
37,500.02 บาท

บรษิัท เอ็ม.เมอร์
ชานท ์จํากดั 
37,500.02 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170443 17/03/2017

93
จา้งทําสติwกเกอรต์ดิกระจก
บนัไดเลืBอน

4 ชดุ 62,060.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี
 15,515.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
15,515.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170444 20/03/2017

94 ฝึกอบรม MMRP Sharing 1 งาน 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา

บรษิัท แพครมิ 
คอนซลัแทนซีB 
จํากดั 
128,400.00 บาท

บรษิัท แพครมิ 
คอนซลัแทนซีB 
จํากดั 128,400.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170445 20/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

95 ฝึกอบรม MMRP Sharing 1 งาน 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา

บรษิัท แพครมิ 
ลดีเดอรช์ปิ         
 เซ็นเตอร ์จํากดั 
128,400.00 บาท

บรษิัท แพครมิ     
 ลดีเดอรช์ปิ         
   เซ็นเตอร ์จํากดั 
128,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170446 20/03/2017

96
ซื4อสารเคมสีาํหรับเพาะเลี4ยง
เนื4อเยืBอพชื

5 รายการ 17,976.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แซค ซายน ์เอ็น 
17,976.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น 
17,976.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170447 21/03/2017

97
ถา่ยทอดเสยีงการเปิดการ
ประชมุวชิาการ

1 งาน 25,680.00 กรณีพเิศษ
กรมประชาสมัพันธ์
 25,680.00 บาท

กรมประชาสมัพันธ์
 25,680.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170448 21/03/2017

98
เชา่เวลาถา่ยทอดสด พธิี
เปิดการประชมุวชิาการ 
สวทช.ประจําปี 2560

1 งาน 397,612.00 397,612.00 กรณีพเิศษ
กรมประชาสมัพันธ์
  397,612.00 
บาท

กรมประชาสมัพันธ ์
 397,612.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170449 21/03/2017

99

จา้งจัดนทิรรศการบธู
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพืBอชมุชนในการประชมุ
วชิาการ สวทช. ประจําปี 
2560

1 งาน 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท ทรบีิ4วสตดูิ
โอ จํากดั 
300,000.00 บาท

บรษิัท ทรบีิ4วสตดูิ
โอ จํากดั 
300,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170452 21/03/2017

100
จัดซอ่มพรอ้มเปลีBยนอะไหล่
เครืBองสบูนํ4า

1 งาน 28,400.00 ตกลงราคา

บรษิัท แม็ค 
มอเตอร ์เซอรว์สิ 
เซ็นเตอร ์จํากดั 
28,301.50 บาท

บรษิัท แม็ค 
มอเตอร ์เซอรว์สิ 
เซ็นเตอร ์จํากดั 
28,301.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170453 21/03/2017

101
จา้งออกแบบโปสเตอรง์าน 
NAC2017

1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา
นางสาวกมลทพิย ์
 เกดิสมกาล 
42,000.00 บาท

นางสาวกมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล 
42,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170454 22/03/2017

102
ซื4ออปุกรณ์สาํหรับการตดั
ยา้ยเนื4อเยืBอพชื

3 รายการ 6,259.50 ตกลงราคา
บรษิัท ยไูนเทค 
ซายน ์จํากดั 
6,259.50 บาท

บรษิัท ยไูนเทค 
ซายน ์จํากดั 
6,259.50 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170455 21/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

103
จา้งออกแบบโปสเตอรง์าน 
NAC2017

5 รายการ 79,000.00 ตกลงราคา
นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ  
79,000.00 บาท

นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ  
79,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170456 21/03/2017

104 จา้งตดัตอ่และทํากราฟฟิค 1 งาน 32,100.00 ตกลงราคา
บรษิัท มดี ีมเีดยี 
โปรดกัชัBน จํากดั 
32,100.00 บาท

บรษิัท มดี ีมเีดยี 
โปรดกัชัBน จํากดั 
32,100.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170457 21/03/2017

105
ซื4อสารเคมทีีBใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร

1 ชดุ 5,885.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอ็นพ ี      
 เคมคีอล          
 ซพัพลาย จํากดั 
5,885.00 บาท

บรษิัท เอ็นพ ี       
  เคมคีอล            
  ซพัพลาย จํากดั 
5,885.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170459 22/03/2017

106
จา้งออกแบบโปสเตอร ์ศว. 
NAC2017

35 แผน่ 52,500.00 ตกลงราคา
นายองอาจ        
ผวิมัBนกจิ  
52,500.00 บาท

นายองอาจ          
 ผวิมัBนกจิ  
52,500.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170460 22/03/2017

107
จา้งตกแตง่แทน่วาง
สญัลกัษณ์ แพนโดรัBม

1 งาน 55,105.00 ตกลงราคา

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิBง 
จํากดั 55,105.00
 บาท

บรษิัท มายไซน ์
แอดเวอรไ์ทซิBง 
จํากดั 55,105.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170461 22/03/2017

108
จา้งทําหมวกแกป๊ NSTDA 
Ambassador

100 ใบ 8,025.00 ตกลงราคา

บรษิัท ท.ีซ.ีเค 
โปรดกัท ์(1997) 
จํากดั  8,025.00
 บาท

บรษิัท ท.ีซ.ีเค     
 โปรดกัท ์(1997) 
จํากดั  8,025.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170462 22/03/2017

109
จา้งทําหนังสอืนทิาน 
"อาณาจักรมด"

2,000 เลม่ 68,480.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 แคนนา กราฟฟิค
   68,480.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค  
 68,480.00 บาท

ราคาตํBาสดุ 1041170463 22/03/2017

บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั 
75,328.00 บาท
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั 89,880.00
 บาท

110
จา้งพมิพโ์บรชวัรแ์นะนํา 
NCTC

1,000 เลม่ 20,330.00 ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั 20,330.00
 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั 20,330.00 
บาท

ราคาตํBาสดุ 1041170464 22/03/2017

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วาย.ซเีอช.มเีดยี 
    26,750.00 

111

จัดอบรมเชงิปฏบิตักิารเขยีน
โปรแกรมใชง้านไมโครคอน
โทรลอยา่งงา่ย ดว้ย
โปรแกรมแบบล็อก

1 งาน 27,800.00 ตกลงราคา

บรษิัท อนิโนเวตฟี
 เอ็กเพอรเิมนต ์
จํากดั  27,800.00
 บาท

บรษิัท อนิโนเวตฟี 
เอ็กเพอรเิมนต ์
จํากดั  27,800.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170465 22/03/2017

112 ซื4อเกา้อี4พลาสตกิ 102 ตวั 27,285.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอ็น.เอ.
เอช กรุ๊ป 
อนิดสัทร ีจํากดั 
27,285.00 บาท

บรษิัท เอ็น.เอ.เอช
 กรุ๊ป อนิดสัทร ี
จํากดั 27,285.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170467 23/03/2017

113 ซื4อเครืBองดดูควนัตะกัBว 2 เครืBอง 20,400.00 ตกลงราคา
นายอนุชา รัตนะ 
20,400.00 บาท

นายอนุชา รัตนะ 
20,400.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170470 23/03/2017

114 จา้งพมิพห์นังสอืคูม่อืเยีBยมชม 2,000 เลม่ 79,180.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัBน จํากดั 
79,180.00 บาท

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชัBน จํากดั 
79,180.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170471 23/03/2017

115 ซื4อถงุมอื 7 รายการ 10,800.00 ตกลงราคา

บรษิัท ศรตีรังแอ
โกรอนิดสัทร ี
จํากดั (มหาชน)  
10,800.00 บาท

บรษิัท ศรตีรังแอ
โกรอนิดสัทร ีจํากดั
 (มหาชน)  
10,800.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170472 23/03/2017

116
จา้งผลติชดุเครืBองหนังทีB
ระลกึ สวทช.

7 รายการ 297,800.00 297,800.00 ตกลงราคา
นายธฤต           
 อภบิญุเอื4ออรุณ  
 297,800.00 บาท

นายธฤต             
 อภบิญุเอื4ออรุณ   
297,800.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170473 23/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

117
จา้งถา่ยทําวดิโีอรายการ
พลงัวทิย์

1 งาน 8,000.00 ตกลงราคา
มาสซ ์              
 (ประเทศไทย) 
8,000.00 บาท

มาสซ ์                
 (ประเทศไทย) 
8,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170474 23/03/2017

118 ซื4อชดุวดัประสทิธภิาพเสยีง 1 เครืBอง 298,155.50 298,155.50 ตกลงราคา

บรษิัท จโีอนอยซ์
 (ไทยแลนด)์ 
จํากดั 
298,155.50 บาท

บรษิัท จโีอนอยซ ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั
 298,155.50 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด    
และราคาตํBาสดุ

1041170475 23/03/2017

บรษิัท ไออารซ์ ี
เทคโนโลยสี ์
จํากดั 
299,600.00 บาท

119 ซื4อเสาอากาศ 1 ชดุ 294,250.00 294,250.00 ตกลงราคา

บรษิัท เอเอสดซีสิ
เต็ม เอ็นยเินยีริBง 
จํากดั  
294,250.00 บาท

บรษิัท เอเอสดซีสิ
เต็ม เอ็นยเินยีริBง 
จํากดั  294,250.00
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170476 24/03/2017

120
จา้งทํา Application 
Touchscreen For Desktop

1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา
นายสเุมธ ฉมิพาลี
 60,000.00 บาท

นายสเุมธ ฉมิพาล ี
60,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170477 3/04/2017

121
เชา่ทวีทีชัสกรนีพรอ้ม
คอมพวิเตอร์

1 ชดุ 10,700.00 ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั 
10,700.00 บาท

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั 
10,700.00 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170478 28/03/2017

122 จัดทําป้าย 7 ชดุ 9,630.00 ตกลงราคา
บรษิัท ดไีซน ์
ดไีลท ์จํากดั  
9,630.00 บาท

บรษิัท ดไีซน ์
ดไีลท ์จํากดั  
9,630.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170479 24/03/2017

123 ซื4อ Key Switch ยีBหอ้ Clipsal 2 ชดุ 7,532.80 ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั 7,532.80 
บาท

บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั 7,532.80 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170480 24/03/2017

124 จา้งจัดดอกไมร้ับเสด็จฯ 1 งาน 250,000.00 250,000.00 ตกลงราคา
นายบญุยนื        
 คนัยไุร 
250,000.00 บาท

นายบญุยนื คนัยไุร
 250,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170481 27/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

125
ซื4อแบตเตอรีBสาํหรับสาํรอง
ไฟฟ้าใน UPS

1 ชดุ 26,937.25 ตกลงราคา

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน
 จํากดั 26,937.25
 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน 
จํากดั 26,937.25 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170482 27/03/2017

126
เชา่รถรางงานประชมุประจําปี
 NAC 2017

2 คนั 15,000.00 กรณีพเิศษ

สาํนักงานจัดการ
ทรัพยส์นิ 
มหาวทิยาลยั      
 ธรรมศาสตร ์
15,000.00 บาท

สาํนักงานจัดการ
ทรัพยส์นิ 
มหาวทิยาลยั        
 ธรรมศาสตร ์
15,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170483 27/03/2017

127
จา้งทําหนังสอืรับรองหักภาษี
 ณ ทีBจา่ย

15,000 ชดุ 28,569.00 ตกลงราคา

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี4 
จํากดั 28,569.00
 บาท

บรษิัท มาสเตอร ์
ฟอรม์ อนิดสัตรี4 
จํากดั 28,569.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170484 27/03/2017

128
ซื4ออปุกรณ์บํารุงรักษากลอ้ง
จลุทรรศน์

3 รายการ 29,425.00 ตกลงราคา

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน
 จํากดั 29,425.00
 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน 
จํากดั 29,425.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170485 27/03/2017

129
จา้งเหมาบรกิารซกั อบ รดี 
เดอืน เม.ย. 60

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

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ 
80,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170486 27/03/2017

130 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 2 หลกัสตูร 2,000 ใบ 10,700.00 ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ์
 พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั  10,700.00
 บาท

บรษิัท แอดวานซ ์
พริ4นติ4ง เซอรว์สิ 
จํากดั  10,700.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170487 28/03/2017

131
จา้งทําโครงสรา้งนทิรรศการ 
(เพิBมเตมิ)

1 งาน 167,990.00 167,990.00 ตกลงราคา

บรษิัท ปิโก        
   (ไทยแลนด)์ 
จํากดั (มหาชน) 
167,990.00 บาท

บรษิัท ปิโก          
 (ไทยแลนด)์ 
จํากดั (มหาชน) 
167,990.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170488 28/03/2017

132
ตวักําเนดิอเิล็กตรอน          
(SE TIP)

1 ชดุ 376,105.00 376,105.00 พเิศษ

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน
 จํากดั  
376,105.00 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน 
จํากดั  376,105.00
 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170489 28/03/2017

133
จา้งพมิพโ์บรชวัร ์โปสเตอร์
ทนุนักวจิัยแกนนํา

3 รายการ 55,640.00 ตกลงราคา
บรษิัท ประชมุชา่ง
 จํากดั 55,640.00
 บาท

บรษิัท ประชมุชา่ง 
จํากดั 55,640.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170490 31/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

134
จา้งจัดบธู S&T Job Fair 
2017

1 งาน 295,855.00 295,855.00 ตกลงราคา
บรษิัท อนิ เฮา้ส ์
เอเยนซีB จํากดั  
295,855.00 บาท

บรษิัท อนิ เฮา้ส ์   
 เอเยนซีB จํากดั  
295,855.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170491 30/03/2017

135
ซื4อสายสญัญาณและอปุกรณ์
ระบบโสตทศันูปกรณ์

22 รายการ 87,804.20 ตกลงราคา

บรษิัท 
เทอรม์นิอล 
โซลชูัBน จํากดั 
87,804.20 บาท

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูัBน จํากดั 
87,804.20 บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170492 30/03/2017

136
ซื4อสทิธิ~การใชง้านซอฟตแ์วร์
 Antivirus

93 Licenses 1,898,180.00 1,898,180.00 พเิศษ

บรษิัท จเีอเบลิ 
จํากดั 
1,898,180.00 
บาท

บรษิัท จเีอเบลิ 
จํากดั 
1,898,180.00 บาท

ราคาตํBาสดุ 1041170493 30/03/2017

บรษิัท บยีอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั 
1,911,020.00 
บาท

137

ซื4อระบบทดสอบผลติภัณฑ์
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
เครืBองมอืแพทย ์และยาน
ยนต ์ตําบลคลองหนึBง 
อําเภอคลองหลวง จังหวดั
ปทมุธาน ี1 ระบบ

8 รายการ 50,000,000.00 50,000,000.00 วธิพีเิศษ

กจิการคา้ร่วม 
อเีอสอ ี(ประเทศ
ไทย) - พ.ี เอ็น. 
เค. เอ็นจเินยีริBง 
แอนด ์คอนเซาร์
แตนท ์- ไอโซ
เทค อนิสตรูเมนท์
 (ไทยแลนด)์ 
49,450,000.00 
บาท

กจิการคา้ร่วม 
อเีอสอ ี(ประเทศ
ไทย) - พ.ี เอ็น. 
เค. เอ็นจเินยีริBง 
แอนด ์คอนเซาร์
แตนท ์- ไอโซเทค
 อนิสตรูเมนท ์
(ไทยแลนด)์ 
49,450,000.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1051170008 23/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

138

จัดซื4อระบบครุภัณฑก์ลาง
บรกิารวเิคราะหท์ดสอบ
เฉพาะทางขั 4นสงูภายใต ้
มาตรฐานการทดสอบ ใน
ระดบัสากล

9 รายการ 113,000,000.00 112,710,000.00 วธิพีเิศษ

กจิการคา้ร่วม 
(Consortium) 
บรษิัท พาราไซ
แอนตฟิิค จํากดั 
บรษิัท สยาม
อนิเตอรค์อรป์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั  บรษิัท 
เมทโธรหม์ สยาม
 จํากดั และบรษิัท
 ลาโบเทค จํากดั 
111,000,000.00
 บาท

กจิการคา้ร่วม 
(Consortium) 
บรษิัท พาราไซ
แอนตฟิิค จํากดั 
บรษิัท สยาม
อนิเตอรค์อรป์ 
(ประเทศไทย) 
จํากดั บรษิัท    
เมทโธรหม์ สยาม 
จํากดั และบรษิัท 
ลาโบเทค จํากดั 
111,000,000.00 
บาท

มคีณุลกัษณะ
เฉพาะของ

พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1051170009 23/03/2017

139
จา้งเหมาบรกิารเก็บรักษา
เอกสาร (Document 
Storage Service)

3 เดอืน 210,000.00 210,000.00 ตกลงราคา

บรษิัท ไทยบรติชิ
ซเีคยีวรติี4 พริ4นติ4ง
 จํากดั (มหาชน) 
 210,000.00 บาท

บรษิัท ไทยบรติชิ 
 ซเีคยีวรติี4 พริ4นติ4ง 
จํากดั (มหาชน)  
210,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170051 1/03/2017

140

จา้งเหมาบรกิารดแูล
บํารุงรักษาระบบแจง้เหตุ
เพลงิไหม ้อาคารสาํนักงาน
กลาง, อาคาร Utility และ
อาคาโยธี

12 เดอืน 156,947.60 156,947.60 ตกลงราคา
บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั  
156,947.60 บาท

บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั  
156,947.60 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170052 2/03/2017

141

จา้งเหมาบรกิารดแูล
บํารุงรักษาเครืBองทํานํ4าเย็น
ในระบบปรับอากาศ (Chiller) 
อาคารบา้นวทิยาศาสตร ์     
 สรินิธร

12 เดอืน 150,000.00 149,800.00 ตกลงราคา

บรษิัท แคเรยีร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั  
149,800.00 บาท

บรษิัท แคเรยีร ์
(ประเทศไทย) 
จํากดั  149,800.00
 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170054 10/03/2017

142

จา้งบํารุงรักษากลอ้ง
จลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบ
สอ่งกราดสาํหรับ
หอ้งปฏบิตักิาร 
ศยูบบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ

12 เดอืน 85,600.00 ตกลงราคา

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน
 จํากดั 85,600.00
 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์
กรุป คอรป์อเรชัBน 
จํากดั 85,600.00 
บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170055 21/03/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

143
จา้งบํารุงรักษาลฟิต ์อาคาร
โยธี

12 เดอืน 135,000.00 135,000.00 ตกลงราคา

บรษิัท สยาม 
ฮติาช ิ              
เอลลเิวเตอร ์
จํากดั 
135,000.00 บาท

บรษิัท สยาม ฮติาชิ
 เอลลเิวเตอร ์จํากดั
 135,000.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170056 22/03/2017

144
จา้งบํารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัย หอ้งเครืBอง
แมข่า่ย

12 เดอืน 142,310.00 142,310.00 ตกลงราคา

บรษิัท ชายน ์
อนิทเิกรชัBน     
ซสิเต็ม จํากดั 
142,310.00 บาท

บรษิัท ชายน ์      
 อนิทเิกรชัBน        
 ซสิเต็ม จํากดั 
142,310.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170057 24/03/2017

145
จา้งเหมาบรกิารรถบสั รับ-สง่
 พนักงานและพนักงาน
โครงการ

6 เดอืน 5,010,000.00 5,000,400.00 วธิพีเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 ศรศีกัดา แทรเวล
 5,000,400.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ศรศีกัดา แทรเวล 
5,000,400.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170058 31/03/2017

146

จา้งเหมาบรกิารรถยนตต์ู ้
โดยสารปรับอากาศ รับ-สง่ 
พนักงานและพนักงาน
โครงการ 15 คนั

12 เดอืน 5,720,220.00 5,720,220.00
 วธิ ี

e-Auction

หา้งหุน้สว่นจํากดั
 วชิติา ทราน
สปอรต์ 
5,671,750.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
 วชิติา ทราน
สปอรต์ 
5,671,750.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170059 28/03/2017

147

จา้งเหมาบรกิารรถยนตต์ู ้
โดยสารปรับอากาศ รับ-สง่ 
พนักงานและพนักงาน
โครงการ 15 คนั ปฏบิตังิาน
นอกสถานทีB

12 เดอืน 4,815,000.00 4,815,000.00
 วธิ ี

e-Auction

บรษิัท ชาํนาญ
ไพร ทราเวล 
จํากดั 
4,785,600.00 
บาท

บรษิัท ชาํนาญไพร
 ทราเวล จํากดั 
4,785,600.00 บาท

มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีด

ตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170060 28/03/2017

148
จา้งบรกิารดแูล บํารุงรักษา
ตน้ไม ้สวนหยอ่ม

24 เดอืน 13,660,000.00 13,660,000.00
 วธิ ี

e-Auction

บรษิัท ไดมอนด ์
แคร ์เซอรว์สิ 
จํากดั 
13,620,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
  บ ีเอส พ ีกรนี 
แอนด ์การเ์ดน้ 
13,610,000.00 
บาท

ราคาตํBาสดุ 1052170061 28/03/2017

บรษิัท ทรูวนั 
จํากดั 
13,635,000.00 
บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั
 บ ีเอส พ ีกรนี 
แอนด ์การเ์ดน้ 
13,610,000.00 
บาท
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แบบ สขร.1
ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและ
ราคาที%เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที%
คดัเลอืก

เลขที%
เอกสาร

วนัที%เอกสาร

บรษิัท เมอืงน่าอยู่
 จํากดั 
13,630,000.00 
บาท
บรษิัท สยามราช
ธาน ีจํากดั 
13,638,648.00 
บาท

149
จา้งทีBปรกึษา ฝ่ายพัฒนา
บณัฑติและนักวจิัย

10 เดอืน 240,000.00 240,000.00
จา้งทีB

ปรกึษาวธิี
ตกลง

นายอดุมศลิป์    
ปิBนสขุ 
240,000.00 บาท

นายอดุมศลิป์      
 ปิBนสขุ 
240,000.00 บาท

มคีวามชาํนาญ
เฉพาะ

1053170012 1/03/2017
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