
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

1 ซื�อนํ�ายาเคมสีําหรับระบบทําความเย็น 2 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา
บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
36,594.00 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
36,594.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170641 1/06/2017

2
จา้งสูบสิ5งปฏกิลูในบอ่เกรอะ 18 บอ่ 
ภายในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

1 รายการ 194,400.00 194,400.00     ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ทรงพล 
แซนเซอรว์สิ  194,400.00 
บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ทรงพล 
แซนเซอรว์สิ  194,400.00 
บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170643 5/06/2017

3 จา้งตดิตั �งกระดานไวทบ์อรด์แบบกระจก 1 รายการ 12,840.00 ตกลงราคา
บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง การโยธา 
จํากดั 12,840.00 บาท

บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง การโยธา 
จํากดั 12,840.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170644 5/06/2017

4
จา้งถ่ายวดิโีอรายการพลังวทิย ์ตอน
การแข่งขันหุ่นยนต์

1 รายการ 8,500.00 ตกลงราคา
 นาย ภาคภูม ิวาณชิพงษ์  
8,500.00 บาท

 นาย ภาคภูม ิวาณชิพงษ์  
8,500.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170645 5/06/2017

5 จา้งจัดกจิกรรมบรูณาการวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 59,850.00 ตกลงราคา
บรษิัท ออเดเชยีส               
  เอ็ดดูเคชนันั5ล เทคโนโลย ี
จํากดั    59,850.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส              
   เอ็ดดูเคชนันั5ล เทคโนโลยี
 จํากดั    59,850.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170646 5/06/2017

6 จา้งผลติเสื�อคอวสีขีาว และกระเป๋า 2 รายการ 105,000.00 105,000.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วน สามญั โอ.เอ็น.
ดไีซน์  105,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วน สามญั โอ.เอ็น.
ดไีซน์  105,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170647 5/06/2017

7 ซื�อหมกึ HP 3 ตลับ  7,736.10 ตกลงราคา
บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 
7,736.10  บาท

บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 
7,736.10  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170648 5/06/2017

8 ซื�อ HARD DISK 1 รายการ 12,305.00 ตกลงราคา
บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด์
 คอนซลัติ�ง จํากดั            
12,305.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด์
 คอนซลัติ�ง จํากดั          
12,305.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170649 5/06/2017

9 จา้งซอ่มเครื5องมอืวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 72,225.00 ตกลงราคา
บรษิัท โคแอกซ ์กรุป         
คอรป์อเรชั5น จํากดั             
 72,225.00 บาท

บรษิัท โคแอกซ ์กรุป         
คอรป์อเรชั5น จํากดั             
 72,225.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170650 6/06/2017

10
ซื�อสายสัญญาณความถี5สูงสําหรับใช ้
งานบนพื�นที5ทดสอบ

1 รายการ 168,739.00 168,739.00 ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินียร ิ5ง
 แอนด ์คอนเซารแ์ตนท ์จํากดั
 168,739.00  บาท

บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินียร ิ5ง
 แอนด ์คอนเซารแ์ตนท ์
จํากดั 168,739.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170651 6/06/2017

11 จา้งพมิพแ์ผน่พับเมอืงแห่งเซลล์ 3000 แผน่ 67,410.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา 
กราฟฟิค   67,410.00  บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา 
กราฟฟิค   67,410.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170652 6/06/2017

   
สํานักงานกลาง สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหวา่งวนัที5 1 มถิุนายน 2560 - 30 มถิุนายน 2560)
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12 ซื�อดนิสอไม ้HB หกเหลี5ยม 30,000 แทง่ 80,250.00 ตกลงราคา
บรษิัท ททีเีอ็ม อนิดัสเทรยีล 
จํากดั  80,250.00 บาท

บรษิัท ททีเีอ็ม อนิดัสเทรยีล 
จํากดั  80,250.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170653 6/06/2017

13 ซื�อวสัดุสํานักงาน 20 รายการ 27,295.70 ตกลงราคา
รา้น พัฒนากจิ 27,295.70 
บาท

รา้น พัฒนากจิ 27,295.70  
บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170655 7/06/2017

14 จา้งซอ่มเครื5องขยายเสยีง 1 รายการ 16,050.00 ตกลงราคา
บรษิัท คอนโทรล รสีอรซ์ 
จํากดั 16,050.00  บาท

บรษิัท คอนโทรล รสีอรซ์ 
จํากดั 16,050.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170656 7/06/2017

15 ซื�ออปุกรณ์เครื5องเขยีนในการจัดประชมุ 2 รายการ 12,947.00 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ            
12,947.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ             
12,947.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170657 7/06/2017

16 ซื�อเครื5องปั5นไฟ 1 รายการ 41,500.00 ตกลงราคา
บรษิัท บางกอก เอกสยาม 
จํากดั 41,500.00  บาท

บรษิัท บางกอก เอกสยาม 
จํากดั 41,500.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170658 7/06/2017

17 ซื�ออปุกรณ์สําหรับเตรยีมชิ�นงาน 3 รายการ 21,132.50 ตกลงราคา
บรษิัท เมกา้ แอดวา้นซ ์จํากดั
  21,132.50 บาท

บรษิัท เมกา้ แอดวา้นซ ์จํากดั
  21,132.50 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170659 7/06/2017

18
จา้งอบรมThe 4 Disciplines of 
Execution

1 รายการ 556,400.00 556,400.00 พเิศษ
บรษิัท แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ   
เซ็นเตอร ์จํากดั               
556,400.00 บาท

บรษิัท แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ 
เซ็นเตอร ์จํากดั                 
   556,400.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170661 8/06/2017

19
ซื�อเครื5องบนัทกึ (DVR) พรอ้ม
ฮารด์ดสิก์

1 รายการ 24,610.00 ตกลงราคา
บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ี
จํากดั  24,610.00 บาท

บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ี
จํากดั  24,610.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170662 8/06/2017

20 ซื�อสซีอ่มแซมรั �ว และขอบถนน 7 รายการ 23,960.51 ตกลงราคา
รา้น ตั �ง กมิ ฮง (คลองหลวง)
 23,960.51 บาท

รา้น ตั �ง กมิ ฮง (คลองหลวง)
 23,960.51 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170664 9/06/2017

21
ซื�อตูเ้ย็น 2 ประตู "Hitachi" รุ่น 
R-V550PZ

1 รายการ 29,639.00 ตกลงราคา
บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั 
29,639.00  บาท

บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั 
29,639.00   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170665 9/06/2017

22 ซื�อแบตเตอรี5 1 รายการ 4,440.50 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั สยาม
แบตเตอรี5อเิลคทรอนคิส ์
4,440.50 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั สยาม
แบตเตอรี5อเิลคทรอนคิส ์
4,440.50 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170666 9/06/2017

23
จา้งจัดพมิพห์นังสอืบทคัดย่อการ
ประชมุวชิาการการบรหิารจัดการความ
หลากหลายทางชวีภาพ ครั �งที5 4

500 เล่ม 53,500.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซสพับลเิคชั5น  
จํากดั    53,500.00  บาท

บรษิัท ซคัเซสพับลเิคชั5น  
จักดั ราคา 53,500.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170667 12/06/2017
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24 จา้งจัดค่ายกจิกรรม Maker 1 รายการ       53,500.00 ตกลงราคา
บรษิัท อนิโนเวตฟี              
เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั     
50,000.00 บาท

บรษิัท อนิโนเวตฟี              
เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั     
50,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170668 12/6/2017

25 ซื�อ specimen clip plastic 2 รายการ 53,000.00 ตกลงราคา
บรษิัทเจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่
 เทคโนโลย ี(ท)ีจํากดั    
53,000.00 บาท

บรษิัทเจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่
 เทคโนโลย ี(ท)ีจํากดั    
53,000.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170669 12/06/2017

26 ซื�อมา่นปรับแสง 9 รายการ 44,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท สยามฮบั อนิเตอร์
เนชั5นแนล เทรดดิ�ง จํากดั    
44,000.00 บาท

บรษิัท สยามฮบั อนิเตอร์
เนชั5นแนล เทรดดิ�ง จํากดั 
44,000.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170670 12/06/2017

27
จา้งยา้ยเฟอรน์เิจอรพ์รอ้มตดิตั �งของ
ศูนยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ

1 รายการ 694,430.00 694,430.00 พเิศษ
บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี
 จํากดั  694,430.00 บาท

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี
 จํากดั  694,430.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170671 13/06/2017

28
ซื�ออะไหล่ XYZ Goniometer Head 
สําหรับเครื5อง SC-XRD

1 รายการ 44,940.00 ตกลงราคา
บรษิัท บรูเกอร ์ไบโอสบนี     
เอจ ี จํากดั  44,940.00 บาท

บรษิัท บรูเกอร ์ไบโอสบนี    
 เอจ ี จํากดั  44,940.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170672 13/06/2017

29
จา้งจัดพมิพเ์อกสารชดุความรูแ้ละ
ประชาสัมพันธส์ถาบนัการจัดการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร

45,900 แผน่ 2,112.20 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 2,112.20 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 2,112.20 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170673 13/06/2017

30 จา้งเหมาถ่ายทําและตัดต่อวดิทีศัน์ 1 รายการ 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท กูด๊อฟีนิ5ง ตงิค ์จํากดั  
 180,000.00 บาท

บรษิัท กูด๊อฟีนิ5ง ตงิค ์จํากดั  
 180,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170676 14/06/2017

31 ซื�อชดุดับเพลงิและตูเ้ก็บสายดับเพลงิ 2 รายการ 100,777.95 100,777.95 ตกลงราคา
บรษิัท ไฟรโ์ฟกสั เซลสแ์อนด์
เซอรว์สิ จํากดั            
100,777.95  บาท

บรษิัท ไฟรโ์ฟกสั เซลส์
แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั           
   100,777.95 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170677 14/06/2017

32 จา้งทําโบรชวัร์ 2 รายการ 19,260.00 ตกลงราคา
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากดั   19,260.00  บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากดั   19,260.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170678 14/06/2017

33 ซื�อโซเดยีม 1 รายการ 17,120.00 ตกลงราคา
บรษิัทเคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั   17,120.00 บาท

บรษิัทเคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั   17,120.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170679 14/06/2017

34 จา้งจัดทําป้าย Back drop 2 รายการ 6,088.30 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี   6,088.30  บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี   6,088.30  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170680 15/06/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

35
เชา่เครื5องเสยีงพรอ้มไฟบนเวทขีอง
กจิกรรม“Show &Share 2017 : 
สิ5งประดษิฐ์

1 รายการ 13,000.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอช.เอ็น.  
 อนิโนเวชั5น  13,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอช.เอ็น.  
อนิโนเวชั5น  13,000.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170681 15/06/2017

36
จา้งออกแบบโปสเตอรโ์ปรแกรมวคัซนี
ป้องกนัโรคในเป็ด

1 รายการ 11,235.00 ตกลงราคา
บรษิัท อฟัโฟรเอป จํากดั 
11,235.00 บาท

บรษิัท อฟัโฟรเอป จํากดั 
11,235.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170682 15/06/2017

37
จา้งพมิพค์ู่มอืกจิกรรมมหาวทิยาลัย
เด็กประเทศไทย

500 เล่ม 113,313.00 113,313.00 ตกลงราคา
บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากดั             
113,313.00  บาท

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากดั             
113,313.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170683 16/06/2017

38 จา้งพมิพห์นังสอื OMOP 500 เล่ม 37,450.00 ตกลงราคา
บรษิัท  ประชมุชา่ง  จํากดั   
37,450.00 บาท

บรษิัท  ประชมุชา่ง  จํากดั   
 37,450.00  บาท

ราคาตํ5าสุด 1041170684 16/06/2017

39
ซื�อเครื5องแมข่่ายเวลามาตรฐาน (NTP 
Server)

1 รายการ 400,000.00 400,000.00 พเิศษ
บรษิัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด)์
 จํากดั 375,028.00 บาท

บรษิัท เทเลไซน์ (ไทย
แลนด)์ จํากดั 375,028.00 
บาท

ราคาตํ5าสุด 1041170685 16/06/2017

40
จา้งอบรมหลักสูตรผูน้ําตามสถานการณ์
 (Situational Leadership)

1 รายการ 89,880.00 ตกลงราคา
บรษิัท สลงิชอท กรุ๊ป จํากดั 
89,880.00 บาท

บรษิัท สลงิชอท กรุ๊ป จํากดั 
89,880.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170686 16/06/2017

41 จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 4 รายการ 9,737.00 ตกลงราคา

บรษิัท โปรเฟสชนัแนล        
   แครเิบรชนั แอนด ์       
เซอรว์สิเซส จํากดั           
9,737.00 บาท

บรษิัท โปรเฟสชนัแนล        
   แครเิบรชนั แอนด ์       
เซอรว์สิเซส จํากดั           
9,737.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170687 16/06/2017

42
จา้งเหมาจัดเตรยีมอปุกรณ์และจัด
กจิกรรมและจัดทําฐานขอ้มลูและเเบบ
ประเมนิ

1 รายการ 23,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนฤมล สุขเกษม  
23,000.00 บาท

นางสาวนฤมล สุขเกษม  
23,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170688 16/06/2017

43
จา้งแปลงขอ้มลูสื5อเสยีงภาพ            
 พระราชกรณียกจิ

1 รายการ 140,000.00 140,000.00 ตกลงราคา
นายไมตร ี คงเรอืง    
140,000.00  บาท

นายไมตร ี คงเรอืง    
140,000.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170689 19/06/2017

44
ซื�อไปเปตและหลอดใส่สารละลาย 
สําหรับปั5นเหวี5ยง

3 รายการ 10,646.50 ตกลงราคา
บรษิัท  เอ.เอ็น.เอช.            
 ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ�ง 
จํากดั   10,646.50 บาท

บรษิัท  เอ.เอ็น.เอช.           
  ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ�ง 
จํากดั   10,646.50 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170690 16/06/2017

45 ซื�อสารเคมแีละอปุกรณ์ 3 รายการ 5,350.00       ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั แซค       
ซายน์ เอ็น   5,350.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั แซค       
ซายน์ เอ็น   5,350.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170691 17/06/2017

46 ซื�อเอนไซมแ์ละดเีอ็นเอ 5 รายการ 16,157.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ
    16,157.00  บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ
    16,157.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170692 19/06/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

47 ซื�อครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์ 2 รายการ 43,335.00 ตกลงราคา
บรษิัท เบคไทยกรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั  
43,335.00 บาท

บรษิัท เบคไทยกรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั  
43,335.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170694 19/06/2017

48 จา้งจัดทําป้ายพลาสตกิชื5อตน้ไม ้ 150 รายการ 13,500.00 ตกลงราคา
นายอชันานัย  พรรณดร   
13,500.00  บาท

นายอชันานัย  พรรณดร   
13,500.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170695 19/06/2017

49
จา้งออกแบบและวาดภาพประกอบ
หนังสอื

1 รายการ 40,000.00 ตกลงราคา
นายศลิป์วตัร วศิาลศักดิ} 
40,000.00 บาท

นายศลิป์วตัร วศิาลศักดิ} 
40,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170696 19/06/2017

50
จา้งเหมาถมหนิเกล็ดพรอ้มปรับเกลี5ย
พื�นที5ทรุดตัวของอาคาร

1 รายการ 30,495.00 ตกลงราคา
บรษิัท  เอส.เอ็น.ควอลติี�  
จํากดั   30,495.00  บาท

บรษิัท  เอส.เอ็น.ควอลติี�  
จํากดั   30,495.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170698 19/06/2017

51
จา้งทําโต๊ะสําหรับวางเครื5องมอื
วทิยาศาสตร์

1 ตัว 29,960.00 ตกลงราคา
บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 
  29,960.00  บาท

บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 
  29,960.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170699 19/06/2017

52 ซื�อตลับหมกึเครื5องพมิพ์ 4 รายการ 15,920.00 ตกลงราคา
 บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 
14,430.00 บาท

 บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 
14,430.00 บาท

ราคาตํ5าสุด 1041170700 19/06/2017

บรษิัท ทพิยถ์าวร ซพัพลาย 
จํากดั  14,878.50 บาท

53 ซื�อเครื5องชั5งนํ�าหนัก 1 รายการ 81,491.20 ตกลงราคา
บรษิัท เอส พ ีซ ี              
แมคคาทรอนคิส ์จํากดั 
81,491.20 บาท

บรษิัท เอส พ ีซ ี              
แมคคาทรอนคิส ์จํากดั 
81,491.20 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170701 20/06/2017

54 ซื�อหมกึพมิพ์ 4 รายการ 137,880.20 137,880.20 ตกลงราคา
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท        
เซ็นเตอร ์จํากดั               
137,880.20 บาท

บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท        
เซ็นเตอร ์จํากดั              
137,880.20 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170702 20/06/2017

55 ซื�อหลอดใส่สารละลาย 5 รายการ 23,861.00 ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด        
 อคิวปิเมน้ท ์จํากดั          
23,861.00 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด        
 อคิวปิเมน้ท ์จํากดั          
23,861.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170703 20/06/2017

56
จา้งซอ่มแผงมาตรวดัของเครื5องกําเนดิ
ไฟฟ้า

1 รายการ 6,675.73 ตกลงราคา
บรษิัท คัมม ิ5นส ์ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั    
6,675.73 บาท

บรษิัท คัมม ิ5นส ์ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั    
6,675.73 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170704 20/06/2017

57
จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีมอปุกรณ์
กจิกรรมเคมแีละโพลเิมอร์

1 รายการ 18,000.00 ตกลงราคา
นายยุทธนา ตันตริุ่งโรจน์ชยั 
ราคา 18,000.00  บาท

นายยุทธนา ตันตริุ่งโรจน์ชยั 
ราคา 18,000.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170705 20/06/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

58 จา้งออกแบบโปสเตอรม์นัสําปะหลัง 9 รายการ 13,500.00 ตกลงราคา
บรษิัท อฟัโฟรเอป จํากดั 
13,500.00 บาท

บรษิัท อฟัโฟรเอป จํากดั 
13,500.00 บาท

ราคาตํ5าสุด 1041170707 21/06/2017

บรษิัท บิ~ก อมิแพ็ค จํากดั 
22,500.00 บาท

59 ซื�อกระดาษเช็ดมอื 5 หบี 5,778.00 ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากดั, 5,778.00  บาท

บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากดั, 5,778.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170708 21/06/2017

60 ซื�อถุงมอืยางสําหรับการตรวจโรค 1 รายการ 10,200.10 ตกลงราคา
บรษิัท ศรตีังแอโกรอนิดัสทร ี
จํากดั (มหาชน)         
10,200.00 บาท

บรษิัท ศรตีังแอโกรอนิดัสทรี
 จํากดั (มหาชน)         
10,200.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170709 21/06/2017

61
ซื�อ vector ตัดต่อยนีและเอนไซมท์ี5ใช ้
เพิ5มปรมิาณดเีอ็นเอ

2 รายการ 13,054.00 ตกลงราคา
บรษิัท ไอ ท ีเอส            
(ไทยแลนด)์ จํากดั         
13,054.00 บาท

บรษิัท ไอ ท ีเอส            
(ไทยแลนด)์ จํากดั         
13,054.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170710 21/06/2017

62
จา้งจัดทําหนังสอืโครงการสนับสนุน
นักเรยีนทนุรัฐบาล

40 เล่ม 14,980.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั               
 วาย.ซเีอช.มเีดยี         
14,980.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั               
 วาย.ซเีอช.มเีดยี         
14,980.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170715 23/06/2017

63 ซื�อหลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ 4 รายการ 57,138.00 ตกลงราคา
บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จํากดั 57,138.00 บาท

บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จํากดั 57,138.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170716 23/06/2017

64
ซื�อController card for Harmonic 
testing

1 รายการ 80,036.00 ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีเอ็น.เค.เอ็นจเินียร ิ5ง
 แอนด ์คอนเซาร ์ จํากดั     
57,138.00 บาท

บรษิัท พ.ีเอ็น.เค.เอ็นจเินียร ิ5ง
 แอนด ์คอนเซาร ์ จํากดั     
57,138.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170717 23/06/2017

65
จา้งเหมาปรับปรุงลฟิตค์นพกิาร 
NECTEC Pilot Plant

6 รายการ 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา
บรษิัท ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
296,390.00 บาท

บรษิัท ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากดั 
296,390.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170718 26/06/2017

66
ซื�ออะไหล่สําหรับเครื5องผลติ Utra 
pure water ใชท้ี5 NCTC

3 รายการ 36,326.50 ตกลงราคา
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั 36,326.50 บาท

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั 36,326.50 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170719 23/06/2017

67 ซื�ออปุกรณ์กลอ้งวงจรปิด 19 รายการ 284,323.61 284,323.61 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ป.วฒันา    
  โอเอ  284,323.61  บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ป.วฒันา   
  โอเอ  284,323.61  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170720 23/06/2017

68
ซื�อตูเ้ก็บเอกสารสูงบน-ล่างบานเปิด
ปิดทบึสเีทา

1 รายการ 3,317.00 ตกลงราคา
บรษิัท แจ็กเฟอรน์เิจอร ์จํากดั
  ราคา 3,317.00 บาท

บรษิัท แจ็กเฟอรน์เิจอร ์จํากดั
  ราคา 3,317.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170721 4/07/2017

69 จา้งทําหนังสอืและการด์ 2 รายการ 26,268.50 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 26,268.50 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 26,268.50 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170722 23/06/2017
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70
จา้งซกัรดีชดุเครื5องนอนบา้นวทิย ์
ประจําเดอืน กรกฎาคม 2560

1 รายการ 80,000.00 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ   80,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ   80,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170723 23/06/2017

71 จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 23 รายการ 55,575.80 ตกลงราคา

บรษิัท มงิเด็ง เมโทร
เทคโนโลย ีเซอรว์สิ (ไทย
แลนด)์ จํากดั 55,575.80 
บาท

บรษิัท มงิเด็ง เมโทร
เทคโนโลย ีเซอรว์สิ (ไทย
แลนด)์ จํากดั 55,575.80 
บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170724 23/06/2017

72
ซื�อเครื5องปั5นผสมพรอ้มโถปั5นเปียกและ
แหง้

3 รายการ 55,640.00 ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด        
 อคิวปิเมน้ท ์ จํากดั      
55,640.00 บาท

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด        
 อคิวปิเมน้ท ์ จํากดั      
55,640.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170725 26/06/2017

73 ซื�อกระเบื�องยางสําหรับซอ่มแซมพื�น 2 รายการ 11,027.42 ตกลงราคา
รา้นตั �ง กมิ ฮง (คลองหลวง) 
 11,027.42 บาท

รา้นตั �ง กมิ ฮง (คลองหลวง) 
 11,027.42 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170727 26/06/2017

74
จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสูตร The 5 
Choices to Extraordinary 
Productivity

1 รายการ 642,000.00     642,000.00 พเิศษ
บรษิัท  แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ 
เซ็นเตอร ์จํากดั        
642,000.00 บาท

บรษิัท  แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ 
เซ็นเตอร ์จํากดั        
642,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170729 26/06/2017

75 จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื SRF-003 1 รายการ 5,885.00 ตกลงราคา
บรษิัท มงิเด็ง เมโทร           
เทคโนโลย ีเซอรว์สิ จํากดั   
5,885.00 บาท

บรษิัท มงิเด็ง เมโทร
เทคโนโลย ีเซอรว์สิ จํากดั   
5,885.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170730 28/06/2017

76
จา้งพมิพแ์ผน่พับประชาสัมพันธ ์
Driving Simulator

500 แผน่ 16,852.50 ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี  16,852.50  บาท

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี  16,852.50  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170731 26/06/2017

77 ซื�อไมยู้คาลปิ 1 รายการ 30,000.00 ตกลงราคา
นายสุทศัน์ โตใหญ่    
30,000.00 บาท

นายสุทศัน์ โตใหญ่      
30,000.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170732 26/06/2017

78 ซื�อแฟ้มตราชา้ง 120F สัน 3 นิ�ว 120 แฟ้ม 6,741.00 ตกลงราคา
รา้นพัฒนากจิ             
6,741.00 บาท

รา้นพัฒนากจิ             
6,741.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170733 26/06/2017

79 ซื�อเคมภีัณฑป์รับสภาพนํ�าสระวา่ยนํ�า 3 รายการ       36,701.00  ตกลงราคา
 บรษิัท วริยิะเคมคีอล จํากดั 
36,701.00 บาท

 บรษิัท วริยิะเคมคีอล จํากดั 
36,701.00 บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170734 26/06/2017

80
 จา้งทําโปสเตอรส์นิคา้ที5พัฒนาจาก 
ITAP ดอีย่างไร

2 รายการ         6,800.00  ตกลงราคา
 นางสาวกนษิฐา  กลายสุข  
6,800.00 บาท

 นางสาวกนษิฐา  กลายสุข  
6,800.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170735 27/06/2017

81 จา้งพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี 2559 1000 เล่ม     189,390.00     189,390.00  ตกลงราคา
 บรษิัท ศูนยก์ารพมิพ ์       
แกน่จันทร ์จํากดั      
189,390.00 บาท

 บรษิัท ศูนยก์ารพมิพ ์       
แกน่จันทร ์จํากดั      
189,390.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170736 27/06/2017

Page 7 of 11



แบบ สขร.1
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82
 จา้งพมิพเ์อกสารเผยแพร่(กสทช.) 

และออกแบบ Artwork
2 รายการ       36,915.00  ตกลงราคา

 บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ�นท ์
จํากดั 36,915.00 บาท

 บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ�นท ์
จํากดั 36,915.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170737 27/06/2017

83  จา้งทําคําศัพทแ์ละคลังภาพรถไฟ 2 รายการ     250,000.00     250,000.00  ตกลงราคา
 สมาคมวศิวกรรมระบบขนส่ง
ทางรางไทย (วศรท) 

250,000.00 บาท

 สมาคมวศิวกรรมระบบขนส่ง
ทางรางไทย (วศรท) 

250,000.00 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170739 27/06/2017

84  ซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ       23,092.74  ตกลงราคา
 บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์       
 โปรดักส ์จํากดั          
23,092.74 บาท

 บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์       
 โปรดักส ์จํากดั          
23,092.74 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170740 27/06/2017

85
 จา้งเหมาเปลี5ยนอะไหล่เครื5องสูบ
นํ�าประปา

3 เครื5อง       76,700.00  ตกลงราคา
 บรษิัท ยูไนต็ด เพาเวอร ์     
เอ็นจเินียร ิ5ง จํากดั       
73,428.75 บาท

 บรษิัท ยูไนต็ด เพาเวอร ์     
เอ็นจเินียร ิ5ง จํากดั       
73,428.75 บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170741 27/06/2017

86  ซื�อกระดาษ A4 100 รมี       10,700.00  ตกลงราคา
 บรษิัท สุรศริ ิจํากดั     
10,700.00  บาท

 บรษิัท สุรศริ ิจํากดั 
10,700.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170742 27/06/2017

87  จัางจัดทําไวนลิ ประกอบ Full Frame 1 รายการ         3,210.00  ตกลงราคา
 หา้งหุน้ส่วนจํากดั              
  วาย. ซเีอช.มเีดยี             
3,210.00   บาท

 หา้งหุน้ส่วนจํากดั              
  วาย. ซเีอช.มเีดยี             
3,210.00   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170743 28/06/2017

88  จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 19 รายการ       83,331.60  ตกลงราคา
 บรษิัท ไทย เกาหล ี           
  คาลเิบรชั5น เซ็นเตอร ์ จํากดั
  77,880.00   บาท

 บรษิัท ไทย เกาหล ี          
  คาลเิบรชั5น เซ็นเตอร ์ จํากดั
  77,880.00   บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170744 28/06/2017

89  จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 5 รายการ       95,551.00  กรณีพเิศษ
 สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  90,736.00  บาท

 สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  90,736.00  

บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170745 28/06/2017

90  จา้งถ่ายเอสการ 1 รายการ       21,312.80  ตกลงราคา
 บรษิัท บางกอกบลูพร ิ�นต ์
เซอรว์สิ จํากดั  21,312.80  

บาท

 บรษิัท บางกอกบลูพร ิ�นต ์
เซอรว์สิ จํากดั  21,312.80  

บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170746  

91
 ซื�อศาลาทรงยุโรป 8 เหลี5ยมพรอ้ม
ตดิตั �ง

1 รายการ       65,000.00  ตกลงราคา
 นายสุทศัน์ โตใหญ่           
65,000.00  บาท

 นายสุทศัน์ โตใหญ่           
65,000.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170747 28/06/2017

92  จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 2 รายการ       24,075.00  ตกลงราคา
 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ 
12,037.50  บาท

 สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
12,037.50  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170748 28/06/2017

93  ซื�อเลนส ์Tamron 1 รายการ       36,900.00  ตกลงราคา
 บรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากดั
 35,900.00  บาท

 บรษิัท นฤมติ เทรดดิ�ง จํากดั
 35,900.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170749 28/06/2017
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94  ซื�อไมโครโฟนตดิกลอ้ง 1 รายการ       16,990.01  ตกลงราคา
 หา้งหุน้ส่วนจํากดั หอ้งภาพ
เจรญิกรุงคัลเลอรแ์ล็บ 
16,990.00  บาท

 หา้งหุน้ส่วนจํากดั หอ้งภาพ
เจรญิกรุงคัลเลอรแ์ล็บ 
16,990.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170750 28/06/2017

95 จา้งทําโต๊ะทดสอบ 3 รายการ       74,900.00  ตกลงราคา
 บรษิัท เมคคาทรอนกิส ์
โมชั5น จํากดั  74,900.00  

บาท

 บรษิัท เมคคาทรอนกิส ์
โมชั5น จํากดั  74,900.00  

บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170751 30/06/2017

96 จา้งพมิพแ์ผน่พับ EECI 1 รายการ       13,910.00  ตกลงราคา
 หา้งหุน้ส่วนจํากดั              
 วาย.ซเีอช.มเีดยี            
13,910.00  บาท

 หา้งหุน้ส่วนจํากดั              
 วาย.ซเีอช.มเีดยี            
13,910.00  บาท

ราคาตํ5าสุด 1041170752 28/06/2017

97
 จา้งเหมาเปลี5ยนตูค้วบคุมระบบแจง้
เหตุเพลงิไหม ้สก.

1 รายการ     300,000.00     299,065.00  ตกลงราคา
 บรษิัท  เอเชยี ไฟร ์เทค  
จํากดั   299,065.00  บาท

 บรษิัท  เอเชยี ไฟร ์เทค  
จํากดั   299,065.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170754 29/06/2017

98
 จา้งเหมาอบรม Introduction to ISO 

9001:2015
1 รายการ       59,385.00  ตกลงราคา

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื5อสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 59,385.00  บาท

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื5อสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  59,385.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170755 29/06/2017

99  จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 6 รายการ       37,717.50  ตกลงราคา
 บรษิัท ไทย เกาหล ี           
  คาลเิบรชั5น เซ็นเตอร ์จํากดั 
   37,717.50  บาท

 บรษิัท ไทย เกาหล ี          
  คาลเิบรชั5น เซ็นเตอร ์จํากดั 
   37,717.50  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170756 29/06/2017

100
 จา้งเหมาอบรม IMS:ISO 

9001:2015&18001:201
1 รายการ       59,385.00  ตกลงราคา

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื5อสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  59,385.00

 อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื5อสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  59,385.00

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170757 30/06/2017

101  ซื�อ Auto pipette 3 รายการ       40,413.90  ตกลงราคา
 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด
(ประเทศไทย) จํากดั  
40,413.90  บาท

 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด
(ประเทศไทย) จํากดั  
40,413.90  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170758 29/06/2017

102
 ซื�อ Copper Alloy, Aluminum Alloy 

และ Sulfyr Set
3 รายการ       91,164.00  ตกลงราคา

 บรษิัท แสงวทิย ์ซายน์ จํากดั
   91,164.00   บาท

 บรษิัท แสงวทิย ์ซายน์ 
จํากดั   91,164.00   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170759 30/06/2017

103
 จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื Vacuum 

Chamber
1 รายการ       13,375.00  ตกลงราคา

 บรษิัท อนิซเ์ทค เมโทร       
  โลจคิอล เซ็นเตอร ์จํากดั 
13,375.00  บาท

 บรษิัท อนิซเ์ทค เมโทร      
   โลจคิอล เซ็นเตอร ์จํากดั 
13,375.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170760 30/06/2017

104

 จา้งจัดกจิกรรมอบรม Operation 

Strategies for Competitive 

Advantage

1 รายการ       21,400.00  ตกลงราคา
 บรษิัท ดคีวิเอส เอ็มเอสเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั   
21,400.00   บาท

 บรษิัท ดคีวิเอส เอ็มเอสเอส 
(ไทยแลนด)์ จํากดั   
21,400.00   บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170761 4/07/2017

Page 9 of 11



แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

105  จา้งสอบเทยีบเครื5องมอื 2 รายการ       27,285.00  ตกลงราคา
 บรษิัท  มริาเคลิ อนิเตอร ์ 
เนชั5นแนล เทคโนโลย ีจํากดั 
 27,285.00  บาท

 บรษิัท  มริาเคลิ อนิเตอร ์ 
เนชั5นแนล เทคโนโลย ีจํากดั 
 27,285.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170762 30/06/2017

106 ซื�อตูเ้หล็ก 15 ลิ�นชกั 1 รายการ       19,600.00  ตกลงราคา
 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน) 19,600.00  บาท

 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน) 19,600.00  บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041170763 30/06/2017

107  ซื�อซอฟตแ์วร ์PVsyst 6 Premium 1 รายการ       54,340.00  ตกลงราคา  PVsyst SA 1,300 CHF     PVsyst SA 1,300 CHF    
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1042170006 23/06/2017

108 ซื�อชดุเครื5องเพิ5มปรมิาณสารพันธกุรรม 5 รายการ     600,000.00     600,000.00  สอบราคา
 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั    
 600,000.00   บาท

 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั    
 600,000.00   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1051170012 1/06/2017

109
 ซื�อโต๊ะทํางาน เกา้อี� ตูเ้ก็บเอกสาร
และมนิสิกรนี

14 รายการ ###########  1,610,000.00  สอบราคา
 บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์
จํากดั  1,165,615.20   บาท

 บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์
จํากดั  1,165,615.20   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1051170013 1/06/2017

บรษิัท ไทยไทโย จํากดั  
1,160.896.10 บาท
บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์ จํากดั  
1,184,543.50  บาท

บรษิัท แอลทอู ีจํากดั  
1,280,905.56 บาท

บรษิัท เค.พ.ีท ีกลอรี5 จํากดั  
 1,378,700.00  บาท

บรษิัท ชยัพมิพา เฟอรน์เิจอร์
 จํากดั  1,402,235.00 บาท

บรษิัท บรบิรูณ์กจิ 1988 
จํากดั  1,550,000.00 บาท

บรษิัท โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป  
จํากดั (มหาชน)    
1,609,949.00 บาท

บรษิัท สยามสตลีอนิเตอร์
เนชั5นแนล  จํากดั (มหาชน)   
 1,850,110.00 บาท

บรษิัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ ์
จํากดั  2,076,388.50 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน
งบประมาณ 

(บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิกีาร

ผูเ้สนอราคาและราคาที%
เสนอ

   ผูท้ ี%ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

  เหตผุลที%คดัเลอืก เลขที%เอกสาร วนัที%เอกสาร

110  ซื�อกา๊ซ Liquid Nitrogen 1,000 กก.       37,450.00  ตกลงราคา
 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั   37,450.00   บาท
 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั   37,450.00  บาท
มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1051170014 15/06/2017

111 ซื�อพรอ้มตดิตั �งระบบผลติไฟฟ้า 1 รายการ     535,000.00     535,000.00  สอบราคา
 บรษิัท ฟิวเจอรก์รนี            
 เอ็นจเินียร ิ5ง จํากดั      
520,448.00   บาท

 บรษิัท ฟิวเจอรก์รนี            
 เอ็นจเินียร ิ5ง จํากดั      
520,448.00   บาท

มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1051170015 20/06/2017

บรษิัท ซเีอส แอสโซซเิอท 
เซอรว์สิ จํากดั           
486,850.00 บาท

112
จัดซื�อเครื5องลา้งเครื5องแกว้ดว้ยระบบ
อตัโนมตัิ

1 เครื5อง     650,000.00     650,000.00  สอบราคา
 บรษิัท เมดทิอป  จํากดั  
645,000.00   บาท

 บรษิัท เมดทิอป  จํากดั  
645,000.00   บาท

ราคาตํ5าสุด 1051170016 28/06/2017

113
จา้งบํารุงรักษาเครื5อง Polycom HDX 
7000

2 รายการ       85,600.00  ตกลงราคา
 บรษิัท แพลนเน็ต             
คอมมวินเิคชั5น เอเชยี จํากดั  
 85,600.00   บาท

 บรษิัท แพลนเน็ต             
คอมมวินเิคชั5น เอเชยี จํากดั  
 85,600.00   บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170078 1/06/2017

114 จา้งเหมาบรกิารเก็บรักษาเอกสาร 3 ปี ###########  3,000,000.00  พเิศษ
 บรษิัท รคีอล เอ็นเตอรไ์พรส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั   
3,000,000.00   บาท

 บรษิัท รคีอล เอ็นเตอรไ์พรส์
 (ประเทศไทย) จํากดั   
3,000,000.00   บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170079 1/06/2017

115
จา้งถ่ายทําวดิโีอรายการ"พลังวทิย ์คดิ
เพื5อคนไทย

35 ตอน     175,000.00     175,000.00  ตกลงราคา
 นายธนาคม เดชาธนเมธากลู 
  175,000.00   บาท

 นายธนาคม เดชาธนเมธากลู 
  175,000.00   บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170080 16/06/2017

116

 จา้งผลติสื5อวดีทีศัน์แสดงการถ่ายทอด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยลีะนวตักรรม
ดา้นการผลติขา้วแบบครบวงจรสําหรับ
เกษตรกร

1 รายการ     295,000.00     295,000.00  ตกลงราคา
 นายประทปี เสาวคนธร์ัตน์  
295,000.00  บาท

 นายประทปี เสาวคนธร์ัตน์  
295,000.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170081 16/06/2017

117
 จา้งเหมาบรกิารเครื5องถ่ายเอกสาร
พรอ้มพนักงาน

12 เดอืน     600,000.00     600,000.00  ต่อสัญญา
 บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) 

จํากดั 600,000.00  บาท
 บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) 

จํากดั 600,000.00  บาท

มคีุณสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170082   29/06/2017

118

จา้งที5ปรกึษาโปรแกรมประสทิธภิาพ
ทรัพยากรและพลังงานและโปรแกรม
ร่วมสนับสนุน

3 รายการ ###########  1,155,200.00  จา้งที5ปรกึษา
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี    
 พระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
1,155,200.00  บาท

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี    
 พระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
1,155,200.00  บาท

มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170014 1/06/2017

119
 จา้งที5ปรกึษาในการใหค้ําปรกึษาแก่
ผูอ้ํานวยการ สวทช.

12 เดอืน     600,000.00     600,000.00  จา้งที5ปรกึษา
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี   
 พระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
600,000.00   บาท

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี   
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
600,000.00   บาท

มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170015 27/06/2017
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