
แบบ สขร.1

สํานักงานกลาง สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
           (ระหวา่งวันที" 1 กันยายน  2560 - 30 กันยายน  2560)

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง .           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

1 จา้งจัดทําสื"อความรูเ้เบบเปิด 1 รายการ 105,000.00 105,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนัต ิ สวนศรี 105,000.00 บาท นาย สนัต ิ สวนศรี 105,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170956 1/09/2017

2
Multi compound standard of element for 
calibration 

1 รายการ 144,450.00 144,450.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั"น 
จํากัด

144,450.00 บาท
บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั"น 
จํากัด

144,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170958 1/09/2017

3 จา้งทําเสืNอกาวน์ 300 ตัว 94,695.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วแีครโ์คท จํากัด 94,695.00 บาท บรษิัท วแีครโ์คท จํากัด 94,695.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170959 1/09/2017

4 ซืNอกรวยจราจร       30 อัน 11,877.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 8,506.50 บาท บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 8,506.50 บาท
ราคาตํ"าสดุ และมคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

1041170962 1/09/2017

บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ อนิเตอร ์     
 คอมมนูเิคชั"น จํากัด 11,877.00 บาท

5 จัดตัวเก็บประจไุฟฟ้า   1 รายการ 31,000.00                    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 31,000.00          บาท บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 31,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170962 4/09/2017

6 จา้งสอบเทยีบเตาเผาของเสยีอันตราย 1 รายการ 14,659.00                    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์
จํากัด

14,659.00 บาท
บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรูเมน้ท ์
จํากัด

14,659.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170963 4/09/2017

7
จา้งจัดทําฐานขอ้มลูและจัดทําแบบประเมนิ        
  3 กจิกรรม

1 รายการ 24,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 24,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 24,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170964 4/09/2017

8 จา้งออกแบบ Motion Infographic  1 รายการ 200,000.00 200,000.00          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170965 4/09/2017

9 จา้งเหมาซอ่มเครื"องทํานํNาเย็น (Chiller) เครื"องที" 1 1 รายการ 26,750.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั"น 
จํากัด

26,750.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั"น จํากัด 26,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170966 4/09/2017

10 ซืNออปุกรณ์วทิยาศาสตร์ 16 รายการ 18,447.98    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 18,447.98 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 18,447.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170968 5/09/2017

11 ซืNอนํNาดื"มแบบขวด    1 รายการ 13,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์ จํากัด 13,040.00 บาท บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จํากัด 13,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170969 5/09/2017

12
จา้งตัดตอ่วดิโีอ "รายการพลังวทิย ์คดิเพื"อคน
ไทย" จํานวน 7 ตอน

1 รายการ 17,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรภมู ิขวัญบญุจันทร์ 17,500.00 บาท นาย ภัทรภมู ิขวัญบญุจันทร์ 17,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170970 5/09/2017

13 จา้งตรวจสอบคณุภาพอากาศ    1 รายการ 48,900.00    เฉพาะเจาะจง
สํานักงานบรหิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ"งแวดลอ้ม

48,900.00 บาท
สํานักงานบรหิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ"งแวดลอ้ม

48,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170971 5/09/2017

14 จา้งทําสมดุภาพพระบรมสาทสิลักษณ์ฯ 3,000 เลม่ 272,304.30 272,304.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั"น จํากัด 272,304.30 บาท บรษิัท ซคัเซส พับลเิคชั"น จํากัด 272,304.30 บาท
ราคาตํ"าสดุ และมคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041170973 5/09/2017

บรษิัท เซเวน่ เอท ไนน ์พริNนท ์เทค
 จํากัด

294,000.00 บาท

15 ซอ่มเครื"องมอืถา่ยภาพเจลสารพันธกุรรม     1 รายการ 12,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 12,840.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170974 5/09/2017

16 ซืNอแฟ้มตราชา้ง สนั 3"        300  แฟ้ม 16,852.50    เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี  
 โพธกิลุพลรักษ์

16,852.50 บาท
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี    
 โพธกิลุพลรักษ์

16,852.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170975 5/09/2017

17 จา้งสอบเทยีบเครื"องมอื Optical Power Meter        4 รายการ 110,210.00 110,210.00          เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 110,210.00       บาท บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 110,210.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170976 6/09/2017

18 จา้งทําสมดุโน๊คและชดุดนิสอสี     3,000 ชดุ 250,380.00 250,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบนันซา่พรเีมยีม กรุ๊ป จํากัด 250,380.00 บาท บรษิัท โบนันซา่พรเีมยีม กรุ๊ป จํากัด 250,380.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170978 6/09/2017

19 ซืNอเครื"องดื"มบรกิารงานหอ้งประชมุ        4 รายการ 12,482.62    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 12,482.62 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 12,482.62 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170979 6/09/2017

20 ซืNอโซเดยีมไฮดรอกไซน ์         1 รายการ 17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 17,120.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170980 6/09/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง .           ผูเ้สนอราคา และราคาที"เสนอ         ผูท้ ี"ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที"คดัเลอืก เลขที"เอกสาร วนัที"

21 ซืNอเครื"องดื"ม อาคารบน้วทิยาศาสตรส์รินิธร        1 รายการ 17,274.08    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 17,274.08 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 17,274.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170981 7/09/2017

22 ซืNอหลอดไฟแอลอดีแีบบ PAR     1 รายการ 130,000.00 130,000.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอลอดี ีไลทต์ ิNง แอนด ์
เดคคอร ์จํากัด

129,737.50 บาท
บรษิัท แอลอดี ีไลทต์ ิNง แอนด ์
เดคคอร ์จํากัด

129,737.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170982 7/09/2017

23 ซืNอวัสดอุปุกรณ์วทิยาศาสตร์       20 รายการ 33,865.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป วัลเลย์ 33,865.50 บาท หา้งหุน้สว่นจําก แล็ป วัลเลย์ 33,865.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170983 7/09/2017

24 จา้งเหมาผลติสื"อวดีทิัศนม์หาวทิยาลัยเด็ก 1 รายการ 134,445.50 134,445.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กู๊ดอฟีนิ"ง ตงิค ์จํากัด 134,445.50 บาท บรษิัท กู๊ดอฟีนิ"ง ตงิค ์จํากัด 134,445.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170984 7/09/2017

25
จา้งจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร "การแปรรูป
ผลติผลตระกลูไซตรัสดว้ย วทน.เพื"อเพิ"มมลูคา่
ผลผลติทางการเกษตร"

1 รายการ 56,175.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) 
จํากัด

56,175.00 บาท บรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จํากัด 56,175.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170985 7/09/2017

26 จา้งพมิพแ์ผน่พับ EECi 1000 ใบ 21,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170986 8/09/2017

27 ซืNอสารเคมี 4 รายการ 29,853.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 29,853.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 29,853.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170987 8/09/2017

28
จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์โครงการ Enjoy Science : 
Young Makers Contest 2018

1,200 ใบ 15,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 15,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัก วาย.ซเีอช.มเีดยี 15,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170988 8/09/2017

29 ซืNอสารเคมเีพื"อใชใ้นกจิกรรมคา่ยวทิยฯ์ 1 รายการ 17,858.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท) จํากัด 17,858.30 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,858.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170989 8/09/2017

30 ชดุคอมเพรสเซอรเ์ครื"องปรับอากาศ 1 รายการ 8,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 8,239.00 บาท บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 8,239.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170990 11/09/2017

31 จา้งทําสื"อเรยีนรูเ้ทคนคิ Shape Drawing 30 รายการ 100,000.00 100,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว กรรฐวรรณ จันทรเ์ปรม 100,000.00 บาท นางสาว กรรฐวรรณ จันทรเ์ปรม 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170991 8/09/2017

32 13-inch MacBook Pro       1 เครื"อง 77,147.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 77,147.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 77,147.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170992 13/09/2017

33 จา้งออกแบบบรรจภุัณฑข์า้วสาร ขา้วหอมชลสทิธิs        1 รายการ 40,000.00    เฉพาะเจาะจง
สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

37,383.18 บาท
สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

37,383.18 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170993 8/09/2017

34 จา้งพมิพส์ื"อส ิ"งพมิพก์จิกรรม Team Build        5 รายการ 10,833.75    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,833.75 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,833.75 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041170994 8/09/2017

35 ซืNอกระดาษเชด็มอื        1 รายการ 5,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,778.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) จํากัด 5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170995 8/09/2017

36
ซืNอเอนไซมท์ี"ใชเ้พิ"มปรมิาณดเีอ็นเอ PLATINUM
 TAQ DNA POLYMERASE HIGH

       1 รายการ 14,766.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,766.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,766.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170996 8/09/2017

37 ซืNอ Vector ตัดตอ่ยนีและเอนไซม์        2 รายการ 33,063.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,063.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,063.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170997 8/09/2017

38
จา้งที"ปรกึษาเพื"อประเมนิการรับรูภ้าพลักษณ์ของ
 สวทช. ปีงบประมาณ 2560

    1 รายการ 500,000.00 500,000.00
      จา้งที"ปรกึษา

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย สวนดสุติ 500,000.00 บาท มหาวทิยาลัย สวนดสุติ 500,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1041170998 11/09/2017

39 ซืNอสารเคมี     9 รายการ 22,320.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,320.20 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 22,320.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041170999 11/09/2017

40
ซืNอหลอดใสส่ารละลาย อปุกรณ์ดดูสารละลาย   
จานเพาะเช ิNอ

       5 รายการ 45,154.00      เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ 
จํากัด

45,154.00 บาท
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ 
จํากัด

45,154.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171000 11/09/2017

41 DIFFERENTIAL PROBE        1 รายการ 21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั"น จํากัด 21,400.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั"น จํากัด 21,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171001 11/09/2017

42 ซืNอ Package โฆษณารับสมัครงานบนเวปไซด์   1 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เนชั"น มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด
 (มหาชน)

30,000.00 บาท
บรษิัท เนชั"น มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171003 12/09/2017

43 ซืNอตลับผา้หมกึ   3 รายการ 3,949.97    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,949.97 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,691.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171004 12/09/2017

44
อปุกรณ์เพื"อใชใ้นการขนยา้ยเครื"องมอืและ
ตัวอยา่งทดสอบ

  4 รายการ 92,717.95       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 92,217.95 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 92,217.95 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171005 13/09/2017
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45 จา้งออกแบบและจัดทําหนังสอืทําเนยีบรุ่น วศร      1 รายการ 23,968.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 23,946.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 23,946.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171006 11/09/2017

46 ซืNอตัวเก็บประจไุฟฟ้าของชดุระบายความรอ้น      6 รายการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) 
จํากัด

9,397.28 บาท
บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท ์(1984) 
จํากัด

9,397.28 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171007 14/09/2017

47 ซืNออปุกรณ์สํานักงาน       24 รายการ 11,063.94    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,063.94 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,063.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171008 14/09/2017

48
จา้งผลติชดุสื"อการเรยีนการสอนหุน่ยนต ์
Linky&Linko

1 รายการ 119,700.00 119,700.00        เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั"ล 
จํากัด

119,700.00 บาท
บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั"ล 
จํากัด

119,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171010 14/09/2017

49
จา้งจัดทําสื"อคลปิวดิโีอกจิการเรยีนรูใ้หก้ารเรยีนรู ้
ใหก้ับเด็กพเิศษ        1 รายการ 100,000.00 100,000.00         เฉพาะเจาะจง นาง พรวลัย ดํารงทรัพยว์ณชิ 100,000.00 บาท นาง พรวลัย ดํารงทรัพยว์ณชิ 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171011 14/09/2017

50 จา้งจัดของที"ระลกึ        1 รายการ 6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ดไีซน ์จํากัด 6,420.00 บาท บรษิัท ไซน ์ดไีซน ์จํากัด 6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171012 14/09/2017

51 ซืNออปุกรณ์สําหรับการตัดยา้ยเนื"อเยื"อพชื        2 รายการ 9,309.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากัด 9,309.00 บาท บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากัด 9,309.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171013 14/09/2017

52 ซืNอซองใสป่้ายชื"อ    5,000 ช ิNน 37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กจิเกษมศริ ิจํากัด 37,450.00 บาท บรษิัท กจิเกษมศริ ิจํากัด 37,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171014 15/09/2017

53
จา้งทําแบบประเมนิ จัดเตรยีมอปุกรณ์และจัด
กจิกรรม

       1 รายการ 21,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 21,000.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 21,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171015 4/09/2017

54
ซืNอ HYDRANAL-COMPOSITE 5, 
ONE-COMPONENT

          2 ขวด 10,165.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล            
ซพัพลาย จํากัด

10,165.00 บาท
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล              
  ซพัพลาย จํากัด

10,165.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171016 14/09/2017

55 จา้งพมิพป์้ายชื"อ 1 รายการ 10,700.00                    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171019 15/09/2017

56 จา้งตัดตอ่และทํากราฟฟิก        2 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มดี ีมเีดยี โปรดักชั"น จํากัด 42,800.00 บาท บรษิัท มดี ีมเีดยี โปรดักชั"น จํากัด 42,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171020 15/09/2017

57 ซืNอสติ�กเกอร์        1 รายการ 9,501.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 9,501.60 บาท บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 9,501.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171021 15/09/2017

58 จา้งออกแบบโบรชวัรป์ุ๋ ยหมักแบบไมพ่ลกิกลับ           1 งาน 2,400.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา นรากร 2,400.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร 2,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171022 18/09/2017

59 ซืNอใบรับรองอเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ 3,745.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคชั"น จํากัด 3,745.00 บาท บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมนูเิคชั"น จํากัด 3,745.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171023 18/09/2017

60 ซืNอวัสดสุํานักงาน  25 รายการ 48,658.25    เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี   
  โพธกิลุพลรักษ์

48,658.25 บาท
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี    
 โพธกิลุพลรักษ์

48,658.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171024 18/09/2017

61
จา้งจัดทําโครงสรา้งตัวถังดา้นนอก Water Bath 
Model 4

       1 รายการ 70,192.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี"ยนแนร ์จํากัด 70,192.00 บาท บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี"ยนแนร ์จํากัด 70,192.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171025 18/09/2017

62 จัดทํา Plate Water Bath Model        1 รายการ 6,741.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

6,741.00 บาท
บรษิัท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

6,741.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171026 18/09/2017

63
จา้งเหมาฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารทฤษฎพีืNนฐาน
และหลักการสอบเทยีบสายอากาศ

1 รายการ 78,900.00    เฉพาะเจาะจง
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

78,900.00 บาท
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบัง

78,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171027 19/09/2017

64

กรอบรูปสดีําเรยีบเดนิเสน้เงนิใสภ่าพ  ขนาด 
8x12" พรอ้มกระดาษแมทบอรด์สดีํา
และกระจกตัดแสง         200 อัน 92,020.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณพร สขุสงัวาลย์ 92,020.00 บาท นางสาว วรรณพร สขุสงัวาลย์ 92,020.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171028 19/09/2017

65 ซืNอหมกึพมิพ์        8 รายการ 64,959.70    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์ 
จํากัด

64,959.70 บาท
บรษิัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร ์ 
จํากัด

64,959.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171029 19/09/2017

66
วัสดทุี"ใชใ้นการวเิคราะหท์ดสอบในหอ้งปฏบิัตกิาร
 Enzyme

 6 รายการ 44,458.50    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

44,458.50 บาท
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

44,458.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171031 19/09/2017

67 ซืNอสารเคมสีําหรับการเพาะเลีNยงเนืNอเยื"อ 7 รายการ 25,359.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็น 25,359.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็น 25,359.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171032 20/09/2017
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68 ซืNอแฟ้มตราชา้ง 120F สนั 3" 1 รายการ 33,705.00    เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี   
  โพธกิลุพลรักษ์

33,705.00 บาท
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี    
 โพธกิลุพลรักษ์

33,705.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171033 20/09/2017

69 คา่ซอ่มและเปลี"ยนอปุกรณ์เครื"อง Scanner           1 รายการ 6,527.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลทิ ีไอที" เซอรว์สิ จํากัด 6,527.00 บรษิัท ควอลทิ ีไอที" เซอรว์สิ จํากัด 6,527.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171034 19/09/2017

70 จา้งตรวจวัดวเิคราะหค์ณุภาพนํNาเสยีจากบอ่สบู        1 รายการ 59,802.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซน อ.ี68 แลบ จํากัด 59,802.30 บาท บรษิัท แซน อ.ี68 แลบ จํากัด 59,802.30 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171035 20/09/2017

71 จา้งตัดตอ่วดิโีอรายการวา้ววทิยฯ์  9 ตอน 22,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช 22,500.00 บาท นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช 22,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171036 20/09/2017

72 ซืNอเครื"องเชื"อมสายเทอรโ์มคัปเปิNล 1 รายการ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 42,800.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 42,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171037 20/09/2017

73 จา้งพมิพโ์ปสเตอรบ์วิเวอเรยี        1,000 ใบ 46,010.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 43,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 43,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171038 20/09/2017

74 ซืNอครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์        5 รายการ 235,320.01 235,320.01         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.ซ.ีพ.ีแมชชนีทลูส ์ จํากัด 110,902.44 บาท บรษิัท เค.ซ.ีพ.ีแมชชนีทลูส ์จํากัด 110,902.44 บาท
ราคาตํ"าสดุ และมคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

1041171039 21/09/2017

บรษิัท วฒุ ิฮารด์แวร ์จํากัด 161,920.00 บาท

75 ซืNอเครื"องมอืสําหรับสรา้งตน้แบบ 3 รายการ 76,505.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เรลมารนี อนิดัสเทรยีล 
(ประเทศไทย) จํากัด

76,505.00 บาท
บรษิัท เรลมารนี อนิดัสเทรยีล 
(ประเทศไทย) จํากัด

76,505.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171040 21/09/2017

76 จา้งพัฒนาระบบควบคมุ Antenna 1 รายการ 253,129.90 253,129.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีอซ ี ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 253,129.90 บาท บรษิัท อเีอซ ี ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 253,129.90 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171041 21/09/2017

77
จา้งออกแบบและพมิพห์นังสอื Thailand Digital 
Economy and Society Development Plan        1 รายการ 222,025.00 222,025.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พัฒนศลิป์พริNนทแ์พค จํากัด 222,025.00 บาท บรษิัท พัฒนศลิป์พริNนทแ์พค จํากัด 222,025.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171042 21/09/2017

78 ซืNอแผน่กาวดักฝุ่ น 1 รายการ 7,447.20                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ ีเอ็ม คอรเ์ปอเรชนั จํากัด 7,447.20 บาท บรษิัท บ ีเอ็ม คอรเ์ปอเรชนั จํากัด 7,447.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171043 22/09/2017

79
จา้งออกแบบหนังสอืโครงการสนับสนุนนักเรยีน
ทนุรัฐบาล

1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนษิฐา กลายสขุ 15,000.00 บาท นางสาว กนษิฐา กลายสขุ 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171044 22/09/2017

80 ซืNอกระดาษและซองจดหมาย 3 รายการ 75,435.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด 70,500.00 บาท บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด 70,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171046 22/09/2017

81
เครื"องมกิซโ์ดเมนออสซลิโลสโคป (Mixed 
Domain Oscilloscopes)

       1 รายการ 299,600.00 299,600.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี" อนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

299,600.00 บาท
บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี" อนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

299,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171047 22/09/2017

82 จา้งทําสื"อเรยีนรูแ้อนเิมชั"นลมชกั        1 รายการ 95,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร ขานสนัเทยีะ 95,000.00 บาท นางสาว ธนพร ขานสนัเทยีะ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171048 22/09/2017

83 จา้งพมิพก์ารด์ Active Pak        1 รายการ 4,708.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,708.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171049 21/09/2017

84 จา้งพมิพห์นังสอืกึ"งแผน่พับ        1 รายการ 67,410.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิก 67,410.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิก 67,410.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171050 21/09/2017

85 ซืNอกระสอบป่านพรอ้มบรรจทุราย นํNาหนัก 25 กก. 1 รายการ 10,486.00    เฉพาะเจาะจง  เจเอ็มเดคอเรชั"น 10,486.00 บาท  เจเอ็มเดคอเรชั"น 10,486.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171051 25/09/2017

86 จัดซืNออะไหลเ่ครื"องผลติ Ultra-pure water        2  รายการ 51,681.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,681.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,681.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171052 21/09/2017

87 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วามสนุก        1 รายการ 67,680.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั"ล 
จํากัด

67,680.00 บาท
บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคชนันั"ล 
จํากัด

67,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171053 22/09/2017

88 ไปเปตและหลอดใสส่ารละลายสําหรับปั"นเหวี"ยง 1 รายการ 21,293.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช ไซเอ็นทฟิิค     
  มารเ์ก็ตติNง จํากัด

21,293.00 บาท
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติNง จํากัด

21,293.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171054 25/09/2017

89 จัดซืNอถงุมอืยาง 1 รายการ 10,200.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด 10,200.00 บาท บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด 10,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171055 25/09/2017

90 จัดซืNอเขม็กลัดวงกลม ขนาด 4.4 ซม.       2000 ชิNน 8,239.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาโอ อมิเมจ จํากัด 8,239.00 บาท บรษิัท มาโอ อมิเมจ จํากัด 8,239.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171056 22/09/2017

91 วัสดสุํานักงาน  9 รายการ 9,909.27    เฉพาะเจาะจง
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี   
  โพธกิลุพลรักษ์

9,909.27 บาท
รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี    
 โพธกิลุพลรักษ์

9,909.27 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171057 25/09/2017
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92 เอนไซมแ์ละดเีอ็นเอมาตรฐาน 6  รายการ 29,639.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,639.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,639.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171058 25/09/2017

93
จา้งซกัรดีชดุเครื"องนอนบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร 
ประจําเดอืน  ตลุาคม 2560

       1 รายการ 80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171059 25/09/2017

94 จา้งขนยา้ยและกําจัดของเสยีสารเคม ีหลอดไฟ        1 รายการ 220,000.00 220,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั"น จํากัด 120,054.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั"น จํากัด 120,054.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171061 26/09/2017

95 ซืNอพลาสตกิ          9 มว้น 50,856.03    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิและบตุร จํากัด 50,856.03 บาท บรษิัท วสิและบตุร จํากัด 50,856.03 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171062 26/09/2017

96 เมทานอลและอะซโิตไนไตรส ์เกรดHPLC 1 รายการ 15,515.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,515.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 15,515.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171063 26/09/2017

97 ซืNอชดุวงจร  Water bath model 4        1 รายการ 19,474.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 19,474.00 บาท บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู จํากัด 19,474.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171064 21/09/2017

98 จา้งลงเสยีงรายการพลังวทิยฯ์ 1 รายการ 42,000.00                    เฉพาะเจาะจง นาย พชิาภพ  ภัทรกลูนยิม 42,000.00 บาท นาย พชิาภพ  ภัทรกลูนยิม 42,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171065 26/09/2017

99 จา้งจัดทําสื"อการเรยีนการสอนมัลตมิเีดยี        1 รายการ 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กัญจนพ์ร พัฒนธันยธร 40,000.00 บาท นางสาว กัญจนพ์ร พัฒนธันยธร 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171066 26/09/2017

100 จา้งเขยีนบทความ 1 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์ยกสา้น 20,000.00 บาท นาย สทุัศน ์ยกสา้น 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171067 26/09/2017

101
จา้งแปลเอกสารสําหรับจัดทําเว็บไซตโ์ครงการ 
EECi จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

       1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศนิา  พรวศนิ 15,000.00 บาท นางสาว อศนิา  พรวศนิ 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171068 26/09/2017

102 ซืNอเครื"อง RF Power Senser        1 รายการ 68,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 68,480.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 68,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171069 26/09/2017

103 ซืNอถว้ยรางวัล 4  รายการ 5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ดไีซน ์จํากัด 5,136.00 บาท บรษิัท ไซน ์ดไีซน ์จํากัด 5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171070 27/09/2017

104 ซืNอ Current probe        1 รายการ 246,100.00 246,100.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั"น จํากัด 246,100.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั"น จํากัด 246,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171071 27/09/2017

105 จา้งสอบเทยีบ ACC Ant. 3-Axes 1 รายการ 109,899.00 109,899.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อนิโนเวทฟี อนิสทรูเมนต ์
จํากัด

109,899.00 บาท
บรษิัท อนิโนเวทฟี อนิสทรูเมนต ์
จํากัด

109,899.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171072 27/09/2017

106
ตอ่อายลุขิสทิธิs (License) ระบบซอฟตแ์วร ์
Microsoft Dynamic AX พรอ้มบํารุงรักษา

       1 รายการ 123,938.10 123,938.10         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวซิ โซลชูั"นส ์จํากัด 123,938.10 บาท บรษิัท อนิโนวซิ โซลชูั"นส ์จํากัด 123,938.10 บาท  มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหน1041171073 27/09/2017

107 ซืNอภาชนะแกว้บอโรซลิเิกต 1 รายการ 4,500.00    เฉพาะเจาะจง
มสิเตอร ์พ ีกลาส โดยนายพรีศริ ์   
   กลุศรรีัตน์

4,500.00 บาท
มสิเตอร ์พ ีกลาส โดยนายพรีศริ ์    
  กลุศรรีัตน์

4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171074 28/09/2017

108 จา้งพมิพโ์ปสเตอรแ์ละแผน่พับโครงการ JSTP        2 รายการ 36,915.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 34,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 34,500.00 บาท
ราคาตํ"าสดุและ มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041171075 27/09/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 45,500.00 บาท

109 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 4,000 แผน่ 85,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 85,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 85,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171076 27/09/2017

110 จา้งพมิพแ์ผน่พับและใบปลวิความรูเ้กษตร        3 รายการ 105,823.00 105,823.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 98,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 98,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171077 28/09/2017

111 ซืNอเครื"องเคลอืบพลาสตกิ 1 รายการ 3,798.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,798.50 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,798.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1041171078 28/09/2017

112 จา้งทํา Animation  21 ตอน 157,290.00 157,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด 157,290.00 บาท บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด 157,290.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1041171079 28/09/2017

113
จา้งดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

12 เดอืน 240,000.00 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พรนภิา  นาเมอืง 240,000.00 บาท นางสาว พรนภิา  นาเมอืง 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170174 22/09/2017

114 จา้งพมิพว์ารสาร NSTDA Style 12  เดอืน 163,710.00 163,710.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 163,710.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 163,710.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170176 25/09/2017
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115
จา้งจัดทํา Infographic ,Facebook Live เพื"อทํา
สื"อความรูส้ําหรับเกษตรกร

        6 เดอืน 120,000.00 120,000.00          เฉพาะเจาะจง
นางสาว พฒุริักษ์ สวุัณณะสงัข์

120,000.00 บาท
นางสาว พฒุริักษ์ สวุัณณะสงัข์

120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170177 25/09/2017

116 จา้งเหมาบรกิารรับ-สง่เอกสาร โยธี 12 เดอืน 192,600.00 192,600.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ อ ีเค            
  เอ็กซเ์พรส เซอรว์สิ

192,600.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ อ ีเค             
  เอ็กซเ์พรส เซอรว์สิ

192,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170179 27/09/2017

117

จา้งดําเนนิงานโครงการการพัฒนาชมุชน
เขตทุง่กลุารอ้งไหด้ว้ยวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ในพืNนที" 6 จังหวัด

       12 เดอืน 300,000.00 300,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาว ชอ่กัลยา ศรชีํานิ 300,000.00 บาท นางสาว ชอ่กัลยา ศรชีํานิ 300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170180 27/09/2017

118 จา้งที"ปรกึษาคลัสเตอรท์รัพยากรชวีภาพ 2 เดอืน 480,000.00 480,000.00
  จา้งที"ปรกึษาโดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

480,000.00 บาท
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

480,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1043170181 27/09/2017

119
จา้งจัดกจิกรรมโดยใชแ้นวทางขั Nนตอนการ
ปฏบิัตกิารจัดการโรคและแมลงสําหรับการผลติ
เมล็ดพันธุ์

       12 เดอืน 900,000.00 900,000.00          เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 900,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 900,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170182 28/09/2017

120
จา้งบรหิารงานโครงการสนับสนุนนักเรยีนทนุและ
เทคโนโลยี

12 เดอืน 2,018,640.00 2,018,640.00    เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

2,018,640.00 บาท
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

2,018,640.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170184 28/09/2017

121
จา้งเหมาดแูลบํารุงรักษาเครอืงกําเนดิไฟฟ้า 
อาคารสํานักงานกลาง

12 เดอืน 48,310.50    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท คัมมิ"นส ์ดเีคเอสเอช 
(ประเทศ) จํากัด

48,310.50 บาท
บรษิัท คัมมิ"นส ์ดเีคเอสเอช 
(ประเทศ) จํากัด

48,310.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170186 28/09/2017

122 จา้งพมิพน์ามบัตร          12 งวด 300,000.00 300,000.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

300,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 300,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170187 28/09/2017

123
จา้งทําสวน ฝ่ายถา่ยทอดเทคโนโลยเีพื"อเกษตร
และชมุชน

        6 เดอืน 165,160.92 165,160.92          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ี         
กรนี แอนด ์ การเ์ดน้ 165,160.92       บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ี          
กรนี แอนด ์ การเ์ดน้ 165,160.92 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170188 28/09/2017

124
จา้งโครงการสง่เสรมิการศกึษาและวจิัยร่วมระบบ
ราง

12 เดอืน 1,255,172.00 1,255,172.00       เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 1,255,172.00    บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 1,255,172.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170189 28/09/2017

125
จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาค ศนูยบ์รกิาร
วเิคราะหท์ดสอบ

12 เดอืน 481,500.00 481,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โภคา เซอรว์สิ จํากัด 468,660.00 บาท บรษิัท โภคา เซอรว์สิ จํากัด 468,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1043170191 28/09/2017

126
เครื"องมอืที"ใชใ้นการเตรยีมตัวอยา่งจัดเก็บ
ตัวอยา่งและสารมาตรฐาน

3 รายการ 940,000.00 940,000.00      สอบราคา
บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั"น 

จํากัด
931,568.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั"น จํากัด 931,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด1051170020 15/09/2017

127
เชา่รถประจําตําแหน่งพรอ้มพนักงานขบัรถประจํา
ตําแหน่ง

60 เดอืน 2,768,040.00 2,768,040.00 วธิพีเิศษ
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

2,768,040.00 บาท
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

2,768,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170097 1/09/2017

128 จา้งพัฒนาระบบหอ้งสมดุอัตโนมัตแิบบเปิด 6 เดอืน            1,500,000.00     วธิพีเิศษ  บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็บ จํากัด 1,500,000.00 บาท  บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็บ จํากัด 1,500,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170099 1/09/2017

129
จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข    
เครื"องกําเนดิไฟฟ้า อาคารบา้นวทิยาศาสตร ์       
    สรินิธร

12 เดอืน 19,260.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ดชียั แอสโซซเิอท 19,260.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ดชียั แอสโซซเิอท 19,260.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170100 1/09/2017

130 จา้งเหมาบรกิารระบบเครอืขา่ยไรส้าย สวทช. 6 เดอืน 1,150,000.00 1,150,000.00     วธิพีเิศษ
บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชั"น 
เทคโนโลย ีจํากัด

1,145,970.00 บาท
บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชั"น 
เทคโนโลย ีจํากัด

1,145,970.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170101 13/09/2017

131
จา้งเหมาบรกิารดแูลบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู-แรงตํ"า อาคารสํานักงานกลางและ
อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

12 เดอืน         258,405.00 บาท 258,405.00    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ซมัมทิ เอ็นจเินยีริ"ง แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

258,405.00 บาท
บรษิัท ซมัมทิ เอ็นจเินยีริ"ง แอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

258,405.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170102 19/09/2017

132
จา้งเหมาบรกิารรถยนต ์(รถบัส) โดยสารปรับ
อากาศ รับ-สง่ พนักงานและพนักงานโครงการ

12 เดอืน 10,296,369.00         10,296,369.00 e-Auction หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรศีักดา แทลเวล 10,209,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรศีักดา แทลเวล 10,209,150.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170107 26/09/2017

133
จา้งเหมาบรหิารจัดการรักษาความสะอาด          
บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

2 เดอืน 688,333.34 688,333.34    เฉพาะเจาะจง
บรษิัท รักษาความปลอดภัย          
    เอส.บ.ีเอส.ซ.ีกรุ๊ป  จํากัด

688,333.34 บาท
บรษิัท รักษาความปลอดภัย           
 เอส.บ.ีเอส.ซ.ีกรุ๊ป  จํากัด

688,333.34 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1052170114 28/09/2017
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134
จา้งที"ปรกึษาเพื"อประเมนิผลการดําเนนิงานของ 
สวทช. ปีงบประมาณ 2555-2559

9 เดอืน 7,000,582.00 7,000,582.00
จา้งที"ปรกึษาโดยวธิี

คัดเลอืก

มลูนธิบิัณฑติยสภาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

(บวท.)
7,000,582.00 บาท

มลูนธิบิัณฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (บวท.)

7,000,582.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170020 1/09/2017

135
จา้งที"ปรกึษาโครงการพัฒนาแบบประเมนิ
บคุลกิภาพฯ

5 เดอืน         900,000.00 บาท 900,000.00
จา้งที"ปรกึษาโดยวธิี

ตกลง
บรษิัท อบรมและทดสอบ พทีเีอส 
จํากัด

856,000.00 บาท
บรษิัท อบรมและทดสอบ พทีเีอส 
จํากัด

856,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1053170022 1/09/2017

136
จา้งที"ปรกึษาโครงการศกึษาขอ้มลูหว่งโซ่
อปุทานอตุสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

5 เดอืน         300,000.00 บาท 300,000.00
จา้งที"ปรกึษาโดยวธิี

ตกลง
นาย เขมรัฐ บญุสทิธิs 300,000.00 บาท นาย เขมรัฐ บญุสทิธิs 300,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170023 1/09/2017

137
จา้งที"ปรกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เพื"อชมุชนชนบท

       12 เดอืน 1,020,000.00 1,020,000.00    
จา้งที"ปรกึษาโดยวธิี

ตกลง
นาย กวา้น สตีะธนี 1,020,000.00 บาท นาย กวา้น สตีะธนี 1,020,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1053170025 28/09/2017

138
เชา่รถประจําตําแหน่งพรอ้มพนักงานขบัรถประจํา
ตําแหน่ง

60 เดอืน 2,786,040.00 2,786,040.00 วธิพีเิศษ
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

2,786,040.00 บาท
บรษิัท แจแปนเรน้ท ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

2,768,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 1057170007 1/09/2017
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