
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง  จํานวน        งบประมาณราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 จา้งลา่มแปลภาษาพรอ้มอปุกรณ์ 1 รายการ 29,960.00 ตกลงราคา บรษิัท ยนูคี ทรานสเลชั)น จํากัด 29,960.00 บาท บรษิัท ยนูคี ทรานสเลชั)น จํากัด 29,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170764 4/07/2017

2 ซื3อลขิสทิธิ5  GFI LAN Guard 1 รายการ      25,680.00      ตกลงราคา บรษิัท แคลรติี3 ไอท ีจํากัด 25,680.00 บาท บรษิัท แคลรติี3 ไอท ีจํากัด 25,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170765 4/07/2017

3 จา้งสอบเทยีบเครื)องมอื 3 รายการ 19,474.00 กรณีพเิศษ  สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

19,474.00 บาท  สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 19,474.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170766 5/07/2017

4 ซื3อ TRICHLOROACETIC ACID GRACS 6 ขวด 9,501.60 ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากัด 8,880.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 8,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170767 4/07/2017

5 ซื3อ Nitrogen Evaporator  1 รายการ 275,000.00 275,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 275,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 275,000.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170768 4/07/2017

บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากัด 299,065.42 บาท

6 ซื3ออปุกรณ์ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ 3 รายการ 16,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 15,996.50 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 15,996.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170769 4/07/2017

7 ซื3อแบตเตอรร์ี) 1 รายการ 20,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี) 18,211.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามแบตเตอรี) 18,211.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170770 5/07/2017

8 ซื3อแฟ้มตราชา้ง สนั 3" 144 แฟ้ม 8,089.20 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี      
โพธคิณุพลรักษ์

8,089.20 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี      
โพธคิณุพลรักษ์

8,089.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170771 5/07/2017

9 จา้งพมิพโ์ปสเตอรเ์ครื)อง Driving 
Simulat

3 แผน่ 6,741.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 6,741.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 6,741.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170772 5/07/2017

10 จา้งซอ่มแซมเครื)องวัดคา่พลังงานไฟฟ้า 1 รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมเชอริ)ง ออโตเมชั)น จํากัด 29,644.00 บาท บรษิัท เมเชอริ)ง ออโตเมชั)น จํากัด 29,644.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170773 5/07/2017

11 ซื3ออะครลิคิและหมดุยดึ 4 รายการ 45,049.14 ตกลงราคา บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 45,049.14 บาท บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 45,049.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170775 5/07/2017

12 จา้งตรวจคณุภาพดนินํ3าใตด้นินํ3าผวิดนิ 1 รายการ 41,660.45 ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป 
จํากัด

41,660.45 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป 
จํากัด

41,660.45 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170776 5/07/2017

13 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เลม่สนักาว 300 เลม่ 36,915.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 36,915.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 36,915.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170777 5/07/2017

14 จา้งซอ่ม Antenna mast สําหรับใช ้
งาน OATS

1 รายการ 136,960.00 136,960.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ)ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากัด

136,960.00 บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ)ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากัด

136,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170778 6/07/2017

15 จา้งซอ่มแซมเสน้ทอ่เมนสง่นํ3าประปา 
ชั 3น 2 อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

1 รายการ 30,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เออ ีเอ็นจเินยีริ)ง ซสิเต็ม จํากัด 29,960.00 บาท บรษิัท เออ ีเอ็นจเินยีริ)ง ซสิเต็ม จํากัด 29,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170779 6/07/2017

16 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก  1 รายการ 111,350.00 111,350.00 ตกลงราคา บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชลันั)น จํากัด 111,350.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชลันั)น จํากัด 111,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170780 7/07/2017

17 จา้งจัดกจิกรรมจัดทําฐานขอ้มลูและ
แบบประเมนิ ณ อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 รายการ 20,000.00 ตกลงราคา นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 20,000.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170781 4/07/2017

18 ซื3อวัสดสุํานักงาน 20 รายการ 31,710.52 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี   
โพธคิณุพลรักษ์

31,710.52 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี    
โพธคิณุพลรักษ์

31,710.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170782 11/07/2017

19 จา้งขนยา้ยและกําจัดของเสยีอันตราย 1 รายการ 250,000.00 250,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั)น จํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั)น จํากัด 250,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170783 11/07/2017

20 จา้งออกแบบและจัดนทิรรศการ 1 รายการ 277,500.00 277,500.00 ตกลงราคา มารเ์ก็ตติ3ง แอนด ์อแวรเ์นส โซลชูั)น 
จํากัด

277,500.00 บาท มารเ์ก็ตติ3ง แอนด ์อแวรเ์นส โซลชูั)น 
จํากัด

277,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170784 11/07/2017

21 จา้งบันทกึเทปโทรทัศน ์OB 1 รายการ 25,680.00 ตกลงราคา บรษิัท เคเคพ ีออลไฟส ์จํากัด 25,680.00 บาท บรษิัท เคเคพ ีออลไฟส ์จํากัด 25,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170785 11/07/2017

22 ซื3อกลอ้งวงจรปิด 2 รายการ 13,803.00      ตกลงราคา บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 12,519.00 บาท บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 12,519.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170786 11/07/2017

23 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก 
ตอนหุน่

1 รายการ 85,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชลันั)น จํากัด 85,000.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชลันั)น จํากัด 85,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170787 12/07/2017

24 ซื3อหนังสอืเพื)อเผยแพร่ใน        
หอ้งสมดุกลาง

1 รายการ 6,580.00        ตกลงราคา บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด 6,580.00 บาท บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด 6,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170788 12/07/2017

25 จา้งเหมาตดิตั 3งพรอ้มเปลี)ยนอปุกรณ์
อะไหลล่ฟิท์

3 เครื)อง 407,616.50 407,616.50       พเิศษ บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์จํากัด 407,616.50 บาท บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์จํากัด 407,616.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170790 12/07/2017

26 จา้งถา่ยทอดสดงานสมัมนา ESS บน
สื)อออนไลน์

 1 รายการ 17,120.00 ตกลงราคา บรษิัท ดอูทิ สตดูโิอ จํากัด 17,120.00 บาท บรษิัท ดอูทิ สตดูโิอ จํากัด 17,120.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170791 12/07/2017

27 ซื3อ EBSD Kit-Support สําหรับใช ้
calibrat

1 รายการ 19,260.00      ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั)น จํากัด 19,260.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั)น จํากัด 19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170792 12/07/2017

   
                    สํานักงานกลาง สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง  จํานวน        งบประมาณราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

28 จา้งพมิพแ์ผน่พับ เขตนวัตกรรมระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก

1,000 แผน่  21,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้หนด

1041170795 13/07/2017

29 พมิพห์นังสอื Is It Me 4,000 เลม่ 143,808.00 143,808.00    ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 143,808.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 143,808.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170796 13/07/2017

บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั)น 144,450.00 บาท

30 จา้งผลติโปสเตอรโ์ครงการ enjoy science1500 แผน่ 12,037.50 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,037.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,037.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้หนด

1041170797 13/07/2017

31 จา้งทําโปสเตอรป์ระชาสมัพันธ ์"     
คลังทรัพยากรการศกึษาแบบเปิด"

5000 แผน่ 25,894.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 25,894.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 25,894.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170798 14/07/2017

32 ซื3ออปุกรณ์สําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร 4 รายการ 8,570.70 ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,570.70 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 8,570.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170801 17/07/2017

33 ซื3อขวดแกว้ใสคอจบีขนาด 20 ml 
พรอ้มฝาจบี

2 รายการ 11,770.00      ตกลงราคา บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั)น จํากัด 11,770.00 บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั)น จํากัด 11,770.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170802 17/07/2017

34 คา่จา้งถา่ยเอกสารเสนอ ครม. 1 รายการ 10,120.00 ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 10,120.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 10,120.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170803 18/07/2017

35 จา้งทําป้ายพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลง  1 รายการ 6,420.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มดียี 6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170804 18/07/2017

36 จา้งจัดอบรม MMRP Sharing 1 ราการ 112,350.00 112,350.00        ตกลงราคา บรษิัท สลงิชอท กรุ๊ป จํากัด 112,350.00 บาท บรษิัท สลงิชอท กรุ๊ป จํากัด 112,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170805 18/07/2017

37 จา้งสอบเทยีบเครื)องมอื Hi-6105 1 รายการ 132,680.00 132,680.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ)ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากัด

132,680.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ)ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากัด

132,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170807 18/07/2017

38 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก 1 รายการ 39,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั)ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

39,000.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั)ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170808 19/07/2017

39 จา้งถา่ยทําวดิโิอ รายการพลังวทิย ์คดิ
เพื)อคนไทย ตอน Enzease สูว่สิาหกจิ
ชมุชน 

1 รายการ 7,500.00 ตกลงราคา นาย ภาคภมู ิวาณชิพงษ์ 7,500.00 บาท นาย ภาคภมู ิวาณชิพงษ์ 7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170809 19/07/2017

40 จา้งออกแบบและจัดพมิพจ์ดหมายขา่ว
เทคโนโลยรีะบบราง

1,000 เลม่ 69,550.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัดวาย.ซเีอช.มเีดยี 69,550.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัดวาย.ซเีอช.มเีดยี 69,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170810 19/07/2017

41 จา้งซอ่มแผงวงจรควบคมุเครื)องทํานํ3า
เย็น อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

1 รายการ 40,000.00  ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 39,399.54 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 39,399.54 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170811 19/07/2017

42 จา้งซอ่มเครื)องถา่ยเอกสาร 1 รายการ 7,463.25  ตกลงราคา บรษิัท ซมั เทคโนโลย(ีไทยแลนด)์ 
จํากัด

7,463.25 บาท บรษิัท ซมั เทคโนโลย(ีไทยแลนด)์ 
จํากัด

7,463.25 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170812 19/07/2017

43 ซื3อเครื)องมอืวัดไฟฟ้าอเนกประสงค ์
แบบดจิติอล ชนดิพกพา

1 รายการ 57,780.00       ตกลงราคา บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั)น จํากัด 57,780.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั)น จํากัด 57,780.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170813 19/07/2017

บรษิัท ไทยเมชรูิ)ง อนิสตรูเมน้ จํากัด 73,830.00 บาท

44 จา้งทําป้ายเฉลมิพระชนมพรรษา 
รัชกาลที) 10

1 รายการ 7,490.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 7,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 7,490.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170814 20/07/2017

45 จา้งเหมาฝึกอบรม Work and Life 
Sharing

1 รายการ 37,450.00  ตกลงราคา บรษิัท มเีดยี เรฟโวลชูั)น จํากัด 37,450.00 บาท บรษิัท มเีดยี เรฟโวลชูั)น จํากัด 37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170815 20/07/2017

46 จา้งสอบเทยีบเครื)องมอื 1 รายการ 48,150.00       ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อนิสตรูเมนท ์       
(ไทยแลนด)์ จํากัด

48,150.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อนิสตรูเมนท ์          
  (ไทยแลนด)์ จํากัด

48,150.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170816 20/07/2017

47 ซื3ออปุกรณ์สําหรับเตรยีมตัวอยา่ง
เครื)องขดัช ิ3นงาน

2 รายการ 19,099.50  ตกลงราคา บรษิัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 19,099.50 บาท บรษิัท เมกา้ แอดวานซ ์จํากัด 19,099.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170817 20/07/2017

48 จา้งพมิพโ์ปสเตอรแ์ละเอกสาร
เผยแพร่การผลติราบวิเวอเรยี

1,020 แผน่ 19,046.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 19,046.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 19,046.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170818 21/07/2017

49 ซื3อสารเคมสีําหรับการเพาะเลี3ยง
เนื3อเยื)อพชื

3 รายการ 5,778.00         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ 5,778.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ 5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170819 21/07/2017

50 ซื3อ XRF  Film 1 รายการ 12,840.00  ตกลงราคา บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากัด 12,840.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากัด 12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170820 20/07/2017

51 ซื3อตูเ้ก็บเอกสารบานเปิดทบึ 2 ตู ้ 10,486.00 ตกลงราคา บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,708.00 บาท บรษิัท แจ๊กเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,708.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170821 21/07/2017

บรษิัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ ์จํากัด 10,486.00 บาท

52 จา้งแปลเอกสาร OPEN-NSTDA    
ประตสููน่วัตกรรม

 1 รายการ 94,600.00 ตกลงราคา นางสาว อศนิา  พรวศนิ 94,600.00 บาท นางสาว อศนิา  พรวศนิ 94,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170822 21/07/2017

53 จา้งจัดตอ่และทํากราฟฟิวดิโีอ 1 รายการ 89,880.00 ตกลงราคา บรษิัท ดเีอ็น โปรดักชั)น หา้ จํากัด 89,880.00 บาท บรษิัท ดเีอ็น โปรดักชั)น หา้ จํากัด 89,880.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170823 21/07/2017
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54 ซื3อชดุกลั)นระเหยสารแบบหมนุ  1 รายการ 498,620.00 498,620.00          พเิศษ บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั)น จํากัด 498,620.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั)น จํากัด 498,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170824 21/07/2017

55 วดิโีอพรเีซนเตชั)นรายงาน
ความกา้วหนา้

1 รายการ 214,000.00 214,000.00        ตกลงราคา บรษิัท บิ}ก แบร ์ซบั แอนด ์ดั 3บบิ3ง จํากัด 214,000.00 บาท บรษิัท บิ}ก แบร ์ซบั แอนด ์ดั 3บบิ3ง จํากัด 214,000.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170825 24/07/2017

บรษิัท อารต์ ท ูเบสกิ จํากัด 288,900.00 บาท

56 จา้งทํารูปพระบรมฉายาลักษณ์ 2 ราการ 8,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 7,704.00        บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 7,704.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170826 24/07/2017

57 ซื3อเครื)องวัดไฟฟ้า Satec รุ่น 130 Plus 1 รายการ 211,860.00 211,860.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอรุณรุ่ง ไฮเทค
โนโลยี

145,520.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอรุณรุ่ง ไฮเทค
โนโลยี

145,520.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170827 24/07/2017

บรษิัท แกรนด ์ดจิติอล จํากัด 149,800.00 บาท

58 จา้งอบรมเตรยีมความพรอ้มของ
บคุลากรใหม้ขีดีความสามารถสําหรับ
ตําแหน่งระดับบรหิาร (FMP)

1 รายการ 197,950.00 197,950.00        ตกลงราคา สถาบัน การจัดการปัญญาภวิัฒน์ 197,950.00 บาท สถาบัน การจัดการปัญญาภวิัฒน์ 197,950.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170828 24/07/2017

59 จา้งกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พื)อสรา้ง
ทัศนคตทิี)ด ีและการสรา้งรากฐาน
เครอืขา่ยนักเรยีนทนุ

1 รายการ 55,000.00  ตกลงราคา นาย สาโรช พรงาม 55,000.00 บาท นาย สาโรช พรงาม 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170829 25/07/2017

60 จา้งผลติวารสาร เพื)อการพัฒนา
เทคโนโลยวีัสด ุ(MTEC)

1 รายการ 83,460.00      ตกลงราคา บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 83,460.00 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 83,460.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170830 25/07/2017

61 จา้งทํากระเป๋าผา้ 600D ตัดตอ่ 2 สี 500 ใบ 24,075.00 ตกลงราคา บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด 24,075.00 บาท บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด 24,075.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170831 25/07/2017

62 ซื3อหลอดไฟฟ้าแอลอดีชีนดิพาร ์38 1 รายการ 51,681.00       ตกลงราคา บรษิัท เคพเีอส โกลบอ้ล เทรด จํากัด 51,681.00 บาท บรษิัท เคพเีอส โกลบอ้ล เทรด จํากัด 51,681.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170832 25/07/2017

63 ตอ่อายลุขิสทิธิ5ซอฟตแ์วร ์tenable 
nessus

1 รายการ 69,550.00 ตกลงราคา บรษิัท อ๊อกฟอรท์ จํากัด 69,550.00 บาท บรษิัท อ๊อกฟอรท์ จํากัด 69,550.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170834 25/07/2017

บรษิัท มัลต ิอมิพลเิมนท ์จํากัด 78,966.00 บาท

64 จา้งพมิพซ์องธรุกจิตอบรับ 2 รายการ 9,202.00        ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 9,202.00        บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 9,202.00        บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170835 25/07/2017

65 จา้งพมิพโ์บวช์วัร ์APCG 1,500 ใบ 20,865.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,865.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 20,865.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170836 13/07/2017

66 จา้งจัดทําสื)อวดีทิัศนเ์รื)องการแปรรูป
มันสําปะหลังเพื)อเพิ)มมลูคา่ผลผลติ
สําหรับเกษตรกร

4 ตอน 190,460.00 190,460.00        ตกลงราคา บรษิัท เครสโซเวชั)น จํากัด 190,460.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชั)น จํากัด 190,460.00 บาท ราคาตํ)าสดุ 1041170837 26/07/2017

บรษิัท วายพเีอ็ม คอนซลัติ3ง จํากัด 238,700.00 บาท

67 ซื3อแฟ้มตราชา้งและแฟ้มแขวน 2 รายการ 16,799.00 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี       
โพธคิณุพลรักษ์

16,799.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี      
โพธคิณุพลรักษ์

16,799.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170838 25/07/2017

68 ซื3อ Toner และ Drum เครื)องโทรสาร
 Panaso

2 รายการ 8,453.00 ตกลงราคา บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 8,453.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 8,453.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170839 26/07/2017

69 ซื3อโซเดยีมไฮดรอกไซน์ 1 รายการ 17,120.00  ตกลงราคา บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 17,120.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170840 26/07/2017

70 จา้งผลติชดุสะเต็มศกึษา 3,000 ชดุ 251,985.00 251,985.00    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 251,985.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 251,985.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170841 27/07/2017

71 จา้งซกัรดีชดุเครื)องนอนบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร ประจําเดอืน
สงิหาคม  2560

1 รายการ 80,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170842 27/07/2017

72 จา้งอบรมหลักสตูร Presentation 
Advantage

1 รายการ 128,400.00 128,400.00        ตกลงราคา บรษิัท แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ จํากัด 128,400.00 บาท บรษิัท แพครมิ ลดีเดอรช์ปิ จํากัด 128,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170843 27/07/2017

73 จา้งปกูระเบื3องยาง หอ้ง INC2D-203 
และ INC2D204

1 ราการ 49,580.00 ตกลงราคา บรษิัท สยามฮับ อนิเตอรเ์นชั)นแนล     
เทรดดิ3ง จํากัด

49,580.00 บาท บรษิัท สยามฮับ อนิเตอรเ์นชั)นแนล     
เทรดดิ3ง จํากัด

49,580.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170844 27/07/2017

74 จา้งจัดทําชดุครุย TAIST-Tokyo Tech 33 ชดุ 165,000.00 165,000.00        ตกลงราคา นาย อดศิักดิ5 ชวเมธี 165,000.00 บาท นาย อดศิักดิ5 ชวเมธี 165,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170845 31/07/2017

75 จา้งจัดกจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตร ์
สําหรับนักเรยีนสง่เสรมิการเรยีนการ
สอนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์

1 รายการ 27,300.00  ตกลงราคา บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั)ล จํากัด 27,300.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั)ล จํากัด 27,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170846 31/07/2017
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76 จา้งจัดกจิกรรม ตอน นักวทิยค์ดิ
ประดษิฐเ์พื)อการเกษตร

1 รายการ 53,072.00  ตกลงราคา บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 53,072.00 บาท บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 53,072.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170847 31/07/2017

77 นํ3ามันเชื3อเพลงิ 4 ถัง 23,769.58  ตกลงราคา บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 22,214.56 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 22,214.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170848 31/07/2017

78 ซื3อของที)ระลกึชา้งเบญจรงค ์         
ขนาด 3 นิ3ว

50 ชดุ 20,330.00 ตกลงราคา บรษิัท รอยัล เบญจรงค ์จํากัด 20,330.00 บาท บรษิัท รอยัล เบญจรงค ์จํากัด 20,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041170852 31/07/2017

79 จัดซื3อพรอ้มตดิตั 3งอปุกรณ์ขดุวาลว์
เปิด/ปิดนํ3าเย็น

1 รายการ 1,980,000.00 1,980,000.00      สอบราคา บรษิัท ควิ.เอ็ม แอร ์เอ็นจเินยีริ)ง จํากัด 1,980,000.00 บาท บรษิัท ควิ.เอ็ม แอร ์เอ็นจเินยีริ)ง จํากัด 1,980,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1051170017 30/06/2017

80 ซื3อระบบทดสอบความตา้นทาน
อณุหภมูแิละความชื3นสําหรับยานยนต์
ไฟฟ้า

1 20,959,160.00 20,959,160.00 ตกลงราคา บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,959,160.00 บาท บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากัด 20,959,160.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1051170018 20/07/2017

81 จา้งบรกิารป้องกันและกําจัดปลวก
,มด,แมลงสาบ,หนู,ยงุ ของอาคาร สก.
 และอาคารโยธี

24 เดอืน 142,900.00 142,900.00    ตกลงราคา บรษิัท บั}ค บ ีกอน จํากัด 142,900.00 บาท บรษิัท บั}ค บ ีกอน จํากัด 142,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170083 12/07/2017

82 จา้งจัดทํารายงานการใหบ้รกิาร
สถานที)และหอ้งพัก บา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร

12 เดอืน 234,000.00 234,000.00    ตกลงราคา นางสาว สมพศิ  ชาลี 234,000.00 บาท นางสาว สมพศิ  ชาลี 234,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170085 14/07/2017

83 จา้งเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์สวทช. 
ผา่นรายการโทรทัศน ์หนังสอืพมิพ ์
และสื)อออนไลน์

6 800,000.00 800,000.00      สอบราคา บรษิัท นารา ซซีเท็ม จํากัด 795,000.00 บาท บรษิัท พ ีจ ีเอ็น แอ็ด แอนด ์มเีดยี จํากัด 789,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด และราคาตํ)าสดุ

1052170086 24/07/2017

บรษิัท พ ีจ ีเอ็น แอ็ด แอนด ์มเีดยี จํากัด 789,500.00 บาท

84 จา้งจัดทํารายงานการศกึษาฯ ผูม้ ี
ความสามารถพเิศษในบรบิทประเทศ
ไทย

3 งวด 220,000.00 220,000.00    ตกลงราคา นางสาว จรีาภา ปาระวนชิย์ 220,000.00 บาท นางสาว จรีาภา ปาระวนชิย์ 220,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170087 31/07/2017

85 จา้งจัดทํารายงานการศกึษาฯ ผูม้ ี
ความสามารถพเิศษในบรบิทประเทศ
ไทย

3 งวด 200,000.00 200,000.00    ตกลงราคา นางสาว กติตมิา ไกรพรีพรรณ 200,000.00 บาท นางสาว กติตมิา ไกรพรีพรรณ 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170088 31/07/2017

86 จา้งปรับปรุงระบบลฟิตส์ําหรับคนพกิาร
 3 อาคาร

1 รายการ 730,000.00 730,000.00     วธิพีเิศษ บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากัด 728,777.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากัด 728,777.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170089 31/07/2017

87 จา้งตรวจสอบและควบคมุการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ3าสยี

24  งวด 539,280.00 539,280.00 วธิพีเิศษ บรษิัท แซน.อ.ี68 คอนซลัติ3ง          
เอ็นจเินยีรส ์จํากัด

539,280.00 บาท บรษิัท แซน.อ.ี68 คอนซลัติ3ง           
เอ็นจเินยีรส ์จํากัด

539,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1052170090 31/07/2017

88 จา้งที)ปรกึษาในการใหค้ําปรกึษาแก่
ผูอ้ํานวยการ สวทช.

12  งวด 1,753,680.00 1,753,680.00 จา้งที)ปรกึษา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

1,753,680.00 บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุี

1,753,680.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170016 24/07/2017

89 จา้งที)ปรกึษาโครงการศกึษาและวจิัย
ตลาด (Functional Ingredients)

3 งวด 1,000,000.00 1,000,000.00     วธิตีกลง บรษิัท ซเีอ อนิเตอรเ์นชั)นแนล อนิฟอร์
เมชั)น จํากัด

1,000,000.00 บาท บรษิัท ซเีอ อนิเตอรเ์นชั)นแนล          
อนิฟอรเ์มชั)น จํากัด

1,000,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1053170017 31/07/2017

90 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอรพ์กพาเฉพาะ
ทางจํานวน 6 เครื)อง

12 งวด 750,000.00 750,000.00     วธิพิเิศษ บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 739,584.00 บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 739,584.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1057170005 20/07/2017
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