
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

1 จา้งจัดทําฐานขอ้ลูและ
ประสานงานการประชมุ
โครงการมหาวทิยาลัยเด็ก
ประเทศไทย

1 รายการ                24,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอศิรารัตน ์ประกจิ          24,500.00 บาท นางสาวอศิรารัตน ์ประกจิ          24,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180054 1/11/2017

2 จา้งออกแบบและะจัดทําDiary
 NSTDA 2018

1 รายการ                10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส์
 จํากัด

         10,700.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส์
 จํากัด

         10,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180055 2/11/2017

3 จา้งทํารปูฮอโลแกรม 600 รปู                25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอเชอร ์โฟโท
นคิส ์จํากัด

         25,680.00 บาท บรษิัท แอเชอร ์โฟโท
นคิส ์จํากัด

         25,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180056 2/11/2017

4 ซืDอสารเคม ี
Isopropylbenzene ขนาด 
150ml

1 ขวด                  1,134.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

           1,134.20 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

           1,134.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180057 2/11/2017

5 ซืDอวสัดใุชใ้นงานทดสอบ 9 รายการ                10,942.89    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด          10,942.89 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด          10,942.89 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180058 2/11/2017

6 จา้งตรวจสอบอาคารและ
อปุกรณ์ประกอบอาคารศนูย์
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย และอาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 รายการ               180,300.00               180,300.00    เฉพาะเจาะจง นาย นท ี เทพสงิห์        180,300.00 บาท นายนท ี เทพสงิห์        180,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180059 3/11/2017

7 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วาม
สนุก

1 รายการ                20,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชัSนนัS เทคโนโลย ี
จํากัด

         20,250.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชัSนนัS เทคโนโลย ี
จํากัด

         20,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180060 6/11/2017

8 จา้งทําแผน่พับและRoll up 2 รายการ                14,338.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         14,338.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         14,338.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180061 6/11/2017

9 ซืDอคยีก์ารด์ 300 อัน                49,113.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเทค ซพัพลาย
 จํากัด

         49,113.00 บาท บรษิัท โอเทค ซพัพลาย
 จํากัด

         49,113.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180062 6/11/2017

10 ซืDอพลาสตกิโรงเรอืน 6 มว้น                33,900.17    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิและบตุร จํากัด          33,900.00 บาท บรษิัท วสิและบตุร จํากัด          33,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180063 7/11/2017

11 ซืDอกระดาษ A4 100 รมี                10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด          10,700.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากัด          10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180064 7/11/2017

12 จา้งทําแบบประเมนิและจัด
กจิกรรม

1 รายการ                21,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสลลิรัตน ์
ประสพฤกษ์

         21,000.00 บาท นางสาวสลลิรัตน ์
ประสพฤกษ์

         21,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180066 8/11/2017

13 ซืDอหนังสอื Curana:Managing
 Open Innovation

1 เลม่                     700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเดอร ์จํากัด

             700.00 บาท บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเดอร ์จํากัด

             700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180067 8/11/2017

14 ซืDอวสัดสุํานักงาน 28 รายการ                73,976.59    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ  โดย
นางสาวเมธนิ ี
โพธหิลคณุรักษณ์

         73,976.59 บาท รา้น พัฒนากจิ  โดย
นางสาวเมธนิ ี
โพธหิลคณุรักษณ์

         73,976.59 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180068 8/11/2017

15 ซืDอกรอบรปูสําหรับใสแ่ผน่
ฮอโลแกรม

1,930 อัน               408,100.00               408,100.00    เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร
สขุสงัวาลย์

       408,100.00 บาท นางสาววรรณพร
สขุสงัวาลย์

       408,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180070 8/11/2017

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤศจกิายน 2560
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

สาํนกังานกลาง
ระหวา่งวนัที  1-30 พฤศจกิายน 2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

16 ซืDอ XRF film 2 มว้น                25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

         25,680.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

         25,680.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180072 8/11/2017

17 จา้งจัดทําสติdกเกอรส์ญูญากาศ
ตดิรถยนต์

500 ใบ                10,700.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         10,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         10,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180073 8/11/2017

18 ซืDอ magnificaitoncalibration 
standard

1 ช ิDน                48,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ 
คอรป์อเรชัSน จํากัด

         48,150.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ 
คอรป์อเรชัSน จํากัด

         48,150.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180074 8/11/2017

19 ซืDอตูน้ํDาสแตนเลส 2 ตู ้                60,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เกา้วารี          58,999.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เกา้วารี          58,999.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180075 8/11/2017

20 ซืDอแผน่ DVD-R และซอง 2 รายการ                  2,889.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ  โดย
นางสาวเมธนิ ี
โพธหิลคณุรักษณ์

           2,889.00 บาท รา้น พัฒนากจิ  โดย
นางสาวเมธนิ ี
โพธหิลคณุรักษณ์

           2,889.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180076 8/11/2017

21 จา้งตดิตั Dงสติdกเกอร ์และ
ป้ายอะคลลิคิ

1 รายการ                25,894.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         25,894.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         25,894.00 บาท มคีณุสมบัตขิอง
พัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180077 10/11/2017

22 ตอ่อายสุมาชกิสารสาร 
Engineering Today

2 ปี                  2,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ีมเีดยี
 จํากัด

           2,200.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ีมเีดยี
 จํากัด

           2,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180078 9/11/2017

23 จา้งทําถงุผา้สปันบอนด์ 2,200 ใบ                58,073.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 
จํากัด

         58,073.18 บาท บรษิัท นารลูา นันวเูวน่ 
จํากัด

         58,073.18 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180079 9/11/2017

24 จา้งประสานงานจัดกจิกรรม
คา่ยกา้วแรกสูเ่สน้ชยั

1 รายการ                44,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร์
 จํากัด

         44,940.00 บาท บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร์
 จํากัด

         44,940.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180080 9/11/2017

25 ซืDอนํDามันดเีซล 14 ดรัม                91,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)

         87,673.60 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)

         87,673.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180081 9/11/2017

26 จา้งสอบเทยีบ Pipette 11 ตัว                  8,873.51    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ์
 จํากัด

           8,873.51 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ์
 จํากัด

           8,873.51 บาท มคีณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180082 21/11/2017

27 จา้งสอบเทยีบเครืSองมอืชัSง 1 รายการ                  3,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเล
โด (ประเทศไทย) จํากัด

           3,638.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเล
โด (ประเทศไทย) จํากัด

           3,638.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180083 10/11/2017

28 ซืDออปุกรณ์เสรมิสําหรับ
คอมพวิเตอร์

3 รายการ                  7,062.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด            6,548.40 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด            6,548.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180084 10/11/2017

29 ซืDอวสัดสุํานักงาน 29 รายการ                17,226.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

         15,636.10 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

         15,636.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180085 13/11/2017

30 จา้งพมิพป์้ายโรงเรอืน 1 รายการ                34,240.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         34,240.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         34,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180086 13/11/2017

31 ซืDออปุกรณ์วสัดสุ ิDนเปลอืงใน
หอ้งปฏบิัตกิาร

19 รายการ                30,222.15    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วลัเลย่์

         30,222.15 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป 
วลัเลย่์

         30,222.15 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180087 13/11/2017

32 จา้งพมิพห์นังสอืปรงุโครงงาน
วทิยาศาสตร์

1 รายการ               273,920.00               273,920.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

       273,920.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

       273,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180088 13/11/2017
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ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

33 ซืDอเครืSองดดูจา่ยสารละลาย 
(Pipette)

1 เครืSอง                32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          32,100.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          32,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180089 14/11/2017

34 ซืDอ Toner 4 รายการ                13,268.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทพิยถ์าวร ซพั
พลาย จํากัด

         13,268.00 บาท บรษิัท ทพิยถ์าวร ซพั
พลาย จํากัด

         13,268.00 บาท ราคาตํSาสดุ 1041180090 13/11/2017

35 ซืDอชดุตรวจ Acidovorax 1 รายการ                  5,617.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พารเ์วล อนิเตอร์
เนชัSนแนล จํากัด

           5,617.50 บาท บรษิัท พารเ์วล อนิเตอร์
เนชัSนแนล จํากัด

           5,617.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180091 14/11/2017

36 ซืDอหนังสอื Hands-On 
Machine

1 เลม่                  2,193.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเดอร ์จํากัด

           2,193.00 บาท บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเดอร ์จํากัด

           2,193.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180092 14/11/2017

37 ซืDอนํDายาทําความสะอาดและ
ปรับสภาพ

1 ขวด                12,400.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด          12,400.02 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด          12,400.02 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180093 14/11/2017

38 ซืDอถงุขยะ 3 ขนาด 3 รายการ                20,651.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ 
จํากัด

         20,651.00 บาท บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ 
จํากัด

         20,651.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180094 14/11/2017

39 จา้งจัดพมิพโ์ปสเตอรแ์ละ
ใบปลวิ

510 ชดุ                14,766.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         14,766.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         14,766.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180095 14/11/2017

40 กลอ้งถา่ยภาพดจิทิัล ประเภท
 Mirrorless

1 รายการ                97,403.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บิdก คาเมรา่ จํากัด          97,313.00 บาท บรษิัท บิdก คาเมรา่ จํากัด          97,313.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180096 15/11/2017

41 ซืDอกลอ้งถา่ยภาพและวดีโีอ
แบบ Super slow

11 รายการ                70,768.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซนทรัล โซลชูัSน
 จํากัด

         70,768.40 บาท บรษิัท เซนทรัล โซลชูัSน
 จํากัด

         70,768.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180097 15/11/2017

42 ซืDอตูด้ดูความชืDน (electronic 
dry cabin)

2 ตู ้                74,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         74,900.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         74,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180098 15/11/2017

43 ซืDอนํDายาเคมสีําหรับควบคมุ
คณุภาพนํDา

2 ช ิDน                65,484.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

         65,484.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

         65,484.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180099 15/11/2017

44 จา้งจัดกจิกรรม STEM Robotics 1 รายการ                37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันัSล เทคโนโลยี
จํากัด

         37,450.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันัSล เทคโนโลยี
จํากัด

         37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180100 15/11/2017

45 ซืDอขวดวดัปรมิาตรพรอ้มสอบ
เทยีบมาตรฐาน ISO/IEC17025

9 รายการ                61,168.69    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิัSน ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

         61,168.69 บาท บรษิัท โปรวชิัSน ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

         61,168.69 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180101 15/11/2017

46 จา้งทําเอกสารเผยแพร่
เทคโนโลยดีา้นโรคพชื

2 รายการ                10,325.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         10,325.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

         10,325.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180102 16/11/2017

47 ซืDอเครืSองทําควนัสโม๊ก และ
นํDายาควนัสโม๊ก

 2 รายการ                  4,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชปิปิDง168 จํากัด            2,942.50 บาท บรษิัท ชปิปิDง168 จํากัด            2,942.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180103 15/11/2017

48 ซืDอเครืSองหุม้พืDนรองเทา้
อัตโนมัต ิAutomatic Thermo
 Shrinkable Shoe Cover

1 รายการ                37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด          37,450.00 บาท บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด          37,450.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180104 16/11/2017

49 จา้งจัดทําเสืDอกาวน์ 475 ตัว               147,392.50               147,392.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วแีครโ์คท จํากัด        147,392.50 บาท บรษิัท วแีครโ์คท จํากัด        147,392.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180105 16/11/2017

50 จา้งซกีรดีชดุเครืSองนอนบา้น
วทิยฯ์ ธ.ค 60

1 รายการ                80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนั
คลนี เซอรว์สิ

         60,114.74 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนั
คลนี เซอรว์สิ

         60,114.74 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180106 16/11/2017
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51 ซืDอสารมาตรฐาน Sulfur in 
kerosene

1 ชดุ                28,034.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

         28,034.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

         28,034.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180107 16/11/2017

52 จา้งแปลเอกสาร 1 รายการ                  7,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว นุช สทิธธิรูณ์            7,500.00 บาท นางสาว นุช สทิธธิรูณ์            7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180108 16/11/2017

53 ซืDอสารเคม ีTetrahydrofuran 8 ขวด                22,684.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

         22,684.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

         22,684.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180109 16/11/2017

54 จา้งเหมาเปลีSยนฉนวนกันความ
รอ้นใตห้ลังคา

 1 รายการ               150,000.00               150,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอราวณั บลิดิDง ซพัพลาย

       111,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอราวณั บลิดิDง ซพัพลาย

       111,280.00 บาท มคีณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180110 16/11/2017

55 จา้งออกแบบหนังสอืเกง่และดี 1 รายการ                32,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา นรากร          32,000.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร          32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180111 16/11/2017

56 ซืDอชดุแผงวงจรของระบบ
ควบคมุอาคารอัตโนมัติ

1 รายการ                30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รเีจน คอนโทรล 
จํากัด

         29,339.40 บาท บรษิัท รเีจน คอนโทรล 
จํากัด

         29,339.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180113 17/11/2017

57 ซืDอป้ายไฟทางออกฉุกเฉนิ 1 รายการ                23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

         22,256.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํากัด

         22,256.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180114 20/11/2017

58 ซืDอกระดานไวทบ์อรด์ 1 รายการ                  3,210.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เจรญิพาณชิย์            3,210.00 บาท รา้น เจรญิพาณชิย์            3,210.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180116 24/11/2017

59 ซืDอเครืSองวดัพลังงานไฟฟ้า  5 เครืSอง               182,900.00               182,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
อรณุรุง่ ไฮเทคโนโลยี

       181,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
อรณุรุง่ ไฮเทคโนโลยี

       181,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180117 20/11/2017

60 ซืDอปลัdกไฟฟ้า 60  อัน                32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด

         32,100.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด

         32,100.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180118 20/11/2017

61 จา้งถา่ยภาพคา่ยบรูณาการ 1 รายการ                  3,800.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน            3,800.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน            3,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180119 20/11/2017

62 จา้งพมิพห์นังสอืโครงการ
นักเรยีนทนุ

1 เลม่                28,248.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค

         28,248.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แคนนา กราฟฟิค

         28,248.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180120 20/11/2017

63 ซืDอ Magnetic Stirrer with 
Heating

2 เครืSอง                38,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         38,520.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         38,520.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180124 21/11/2017

64 จา้งออกแบบโปสเตอร ์
เผยแพรง่านวจิัย ศอ.

1 รายการ                12,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปรญิญา ทองหยัด          12,000.00 บาท นาย ปรญิญา ทองหยัด          12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180125 21/11/2017

65 จา้งจัดกจิกรรมพรอ้มเตรยีม
อปุกรณ์

1 รายการ                20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันัSล เทคโนโลย ี
จํากัด

         20,000.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันัSล เทคโนโลย ี
จํากัด

         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180126 21/11/2017

66 ซืDออปุกรณ์เสรมิสําหรับลา้ง
เครืSองแกว้

1 รายการ                95,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด          95,800.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด          95,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180127 21/11/2017

67 จา้งเหมาจัดอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิารในหลักสตูร

1 รายการ                47,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด          47,080.00 บาท บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด          47,080.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180128 21/11/2017
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คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

68 จา้งวาดภาพและลงสตีัวการต์นู 5 ตัว                  5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐนร ีหาญใจ            5,000.00 บาท นางสาว ณัฐนร ีหาญใจ            5,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180129 21/11/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

           8,988.00 บาท

บรษิัท โกโกพริDนท ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

           4,519.68 บาท

70 เครืSองทําความสะอาด
เครืSองมอืความถีSสงู Ultrasonic
 bath

1 ชดุ                40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         40,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180132 21/11/2017

71 จา้งออกแบบโปสเตอร์
ผลงานวจิัย

 1 รายการ                36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล

         36,000.00 บาท นางสาว กมลทพิย ์ 
เกดิสมกาล

         36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180133 22/11/2017

72 ออกแบบโปสเตอร์
ระบบสืSอสารออนไลน์

1 รายการ                  8,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนษิฐา
กลายสขุ

           8,000.00 บาท นางสาว กนษิฐา
กลายสขุ

           8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180134 22/11/2017

73 จา้งเหมาเปลีSยนพรมปพูืDน
ภายในหอ้งประชมุและโถง
ทางเดนิ ชั Dน 1 อาคาร
สํานักงานกลาง

1 รายการ               500,000.00               500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอร์
แนชัSนแนล ไทยแลนด ์
จํากัด (มหาชน)

       492,390.73 บาท บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอร์
แนชัSนแนล ไทยแลนด ์
จํากัด (มหาชน)

       492,390.73 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180135 22/11/2017

74 ซืDอแก็สฮเีลีSยมผสมไนโตรเจน 
40%

1 รายการ                64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากัด

         64,200.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.
เทคโนโลย ีจํากัด

         64,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180137 23/11/2017

75 ซืDอเลนสจ์ลุทรรศนส์มารท์โฟน
กําลังขยาย 40 สําหรับ
โครงการพัฒนาทักษะความรู ้
ใหเ้กษตรกร

40 ชิDน                23,599.92    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลนส ์แอนด ์
สมารท์คลาสรมู จํากัด

         23,599.92 บาท บรษิัท เลนส ์แอนด ์
สมารท์คลาสรมู จํากัด

         23,599.92 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180139 23/11/2017

76 จา้งจัดทําสืSอเรยีนรูก้ารศกึษา
เห็ดป่าธรรม

1 รายการ               100,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง กัลยา กาญจนรุง่        100,000.00 บาท นาง กัลยา กาญจนรุง่        100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180140 23/11/2017

77 ซืDอไมโครเวฟ 1 เครืSอง                  9,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ 
แกรนดพ์ลาซา่ จํากัด

           9,630.00 บาท บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ 
แกรนดพ์ลาซา่ จํากัด

           9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180141 28/11/2017

78 จา้งปรับปรงุทางเดนิเทา้ทรดุตัว 1 รายการ               300,000.00               300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นคร อํานวยพร        235,000.00 บาท นาย นคร อํานวยพร        235,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180142 23/11/2017

79 จา้งเหมาผลติสืSอวดีทิัศน์
กจิกรรมวทิยาศาสตร์

1 รายการ               481,500.04               481,500.04    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กู๊ดอฟีนิSง ตงิค ์
จํากัด

       481,500.00 บาท บรษิัท กู๊ดอฟีนิSง ตงิค ์
จํากัด

       481,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180143 23/11/2017

80 ซืDอขวดสารเคมี 1 แพ็ค                  4,889.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

           4,889.90 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอน
ตฟิิค จํากัด

           4,889.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180144 24/11/2017

81 ซืDอคลูเลอรน์ํDา 4 ถัง                  9,886.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ ทรโีอ
 โซลชูนั

           9,886.80 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ ทรโีอ
 โซลชูนั

           9,886.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180145 23/11/2017

82 จา้งถา่ยวดิโีอ "พลังวทิยค์ดิ
เพืSอคนไทย"

1 เรืSอง                24,999.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสซ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,999.00 บาท บรษิัท มาสซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,999.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180146 24/11/2017

บรษิัท โกโกพริDนท ์
(ไทยแลนด)์ จํากัด

           4,519.68 บาท ราคาตํSาสดุ 1041180130 23/11/201769 จา้งพมิพโ์ปสเตอรง์านวนัเด็ก ปี
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1,200 ใบ                  4,519.68    เฉพาะเจาะจง
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

83 จา้งจัดทํารายงานโครงการ
มหาวทิยาลัยเด็กประถม
การจัดการประชมุโครงการ
พัฒนานักวทิยาศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร

1 รายการ                24,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์
ประกจิ

         24,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์
ประกจิ

         24,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180147 24/11/2017

84 จา้งทําสติdกเกอรใ์ส สําหรับ
เป็นของทีSระลกึ

1 รายการ                  8,560.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

           8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

           8,560.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180148 24/11/2017

85 ซืDอ Micro X Cup 1 ชดุ                  8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

           8,025.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์
จํากัด

           8,025.00 บาท มรีายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180149 24/11/2017

86 จา้งแปลงบการเงนิประจําปี 
2558-2559

1 ฉบับ                23,112.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แกรนด ์เมอรแ์คนไทล์

         23,112.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด
แกรนด ์เมอรแ์คนไทล์

         23,112.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180150 24/11/2017

87 ซืDอแชมพแูละสบู ่ของฝ่าย
บรหิารบา้นวทิยาศาสตร์

2,400 ขวด                12,198.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจซพี ีอนิเตอร์
เนชัSนแนล จํากัด

         11,400.00 บาท บรษิัทเจซพี ีอนิเตอร์
เนชัSนแนล จํากัด

         11,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180151 24/11/2017

88 ซืDอหมวกคลมุผม ของฝ่าย
บรหิารบา้นวทิยาศาสตร์

 1,000 ใบ                  2,407.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนเจอรท์ัช 
อนิเตอร ์จํากัด

           2,250.00 บาท บรษิัท เนเจอรท์ัช 
อนิเตอร ์จํากัด

           2,250.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180152 24/11/2017

89 จา้งจัดพมิพช์ดุนทิรรศการ JSTP 3 รายการ                21,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส 
เอท

         21,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส 
เอท

         21,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง

1041180153 24/11/2017

90 จา้งออกแบบโปสเตอร ์ครม.
สญัจร

1 รายการ                  4,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนษิฐา กลายสขุ            4,200.00 บาท นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ

           4,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180154 24/11/2017

91 ซืDอชดุเครืSองแกว้  22 รายการ                46,944.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         46,944.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         46,944.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180155 27/11/2017

92 ซืDอเครืSองดืSมบรกิารงานหอ้ง
ประชมุ

1 งาน                28,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร          28,598.96 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร          28,598.96 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180156 27/11/2017

บรษิัท เมดทิอป จํากัด          42,800.00 บาท
บรษิัท เอช ด ีเมดคิอล 
จํากัด

         50,000.00 บาท

บรษิัท เมด-วนั จํากัด          60,000.00 บาท
94 จา้งเหมากฤตภาคขา่วบรกิาร

ไอควินวิสค์ลปิ
1 รายการ                66,661.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโฟเควสท ์

จํากัด
         66,661.00 บาท บรษิัท อนิโฟเควสท ์

จํากัด
         66,661.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180158 27/11/2017

95 ซืDอวสัดสุํานักงาน 4 รายการ                  1,746.24    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิี

           1,746.24 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิี

           1,746.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180159 27/11/2017

96 ซืDอถังขยะสําหรับอาคาร
อเนกประสงค์

1 รายการ                55,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนั ควอลติีD 
อนิดัสทรสี ์จํากัด

         50,290.00 บาท บรษิัท ซนั ควอลติีD 
อนิดัสทรสี ์จํากัด

         50,290.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180160 27/11/2017

97 ซืDอสารเคมสีําหรับใชใ้นการทํา
 SDS-Page

4 รายการ                14,926.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบ
บอราทอรีSส ์จํากัด

         14,926.50 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบ
บอราทอรีSส ์จํากัด

         14,926.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180161 29/11/2017

98 จา้งพมิพโ์ปสเตอรก์ารรับ
สมัครทนุ TAIST

1 รายการ                  6,420.00    เฉพาะเจาะจง โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

           6,420.00 บาท โรงพมิพ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

           6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180162 27/11/2017

99 เครืSองขยายเสยีงแบบเคลืSอนทีS
 พรอ้มไมโครโฟน

2 เครืSอง                12,711.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด

         12,711.60 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากัด

         12,711.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180164 29/11/2017

บรษิัท เมดทิอป จํากัด          42,800.00 บาท ราคาตํSาสดุ 1041180157 27/11/201793 ซืDออปุกรณ์เสรมิสําหรับเครืSอง
ปัSนเหวีSยง

1 รายการ                42,800.00    เฉพาะเจาะจง
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

100 เครืSองควบคมุความชืDน 3 เครืSอง                99,895.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟลดิDง เกท 
จํากัด

         99,895.20 บาท บรษิัท โฟลดิDง เกท 
จํากัด

         99,895.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180165 30/11/2017

101 จา้งจัดทําโครงสรา้งนทิรรศการ
 งาน Thailand Friendly 
Design Expo 2017

1 รายการ               437,500.00               437,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์
 จํากัด

       437,500.00 บาท บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์
 จํากัด

       437,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180166 30/11/2017

102 ซืDอซอฟตแ์วร ์ANSYS CAE 
Solutions

1 รายการ             125,000 USD             125,000 USD    เฉพาะเจาะจง  CAD-IT 
CONSULTANTS (ASIA)

       125,000.00 USD  CAD-IT 
CONSULTANTS (ASIA)

       125,000.00 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1042180001 24/11/2017

103 จา้งทีSปรกึษาโครงการให ้
คําปรกึษาภาษาอังกฤษ

2 รายการ               223,630.00               223,630.00 จา้งทีSปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด        209,000.00 บาท บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด        209,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180016 1/11/2017

104 จา้งเหมาบรกิารผูอ้ํานวยการ
หลักสตูร

2 รายการ               240,000.00               240,000.00    เฉพาะเจาะจง สถาบัน เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง

       240,000.00 บาท สถาบัน เทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง

       240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180017 6/11/2017

105 จา้งดแูลและนําเขา้ขอ้มลู
เว็บไซต์

1 งาน                57,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์
จํากัด

         57,500.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์
จํากัด

         57,500.00 บาท มคีณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180020 8/11/2017

106 ซืDอระบบเฝ้าตดิตามความ
พรอ้มใชข้องระบบงาน

1 รายการ            2,385,030.00            2,385,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส คอรป์อเรชนั
 จํากัด

    2,385,030.00 บาท บรษิัท เอส คอรป์อเรชนั
 จํากัด

    2,385,030.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180021 9/11/2017

107 จา้งออกแบบกลุม่อาคาร EECi
 Phase 1A

4 งวด          19,975,000.00          19,975,000.00 ออกแบบและ
ควบคมุงาน

บรษิัท ดไีซน+์
ดเีวลลอป จํากัด

  19,975,000.00 บาท บรษิัท ดไีซน+์
ดเีวลลอป จํากัด

  19,975,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180022 16/11/2017

108 จา้งตัดตอ่และทํากราฟิกวดิโีอ 17 ตอน               486,850.00               486,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด        486,850.00 บาท บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด        486,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180023 16/11/2017

109 จัดจา้งเจา้หนา้ทีSถา่ยทําวดิโีอ
รายการ Science Guide

17 ตอน                37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีอ็น โปรดักชัSน
 หา้ จํากัด

         37,450.00 บาท บรษิัท ดเีอ็น โปรดักชัSน
 หา้ จํากัด

         37,450.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180024 20/11/2017

110 จา้งทํา Service Contract 
เครืSอง GCMS-QP2010 Ultra 
EI

2 รายการ                70,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากัด

         70,620.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค
 จํากัด

         70,620.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180025 20/11/2017

111 จา้งพัฒนาระบบเชืSอมโยง
ระบบงานภายใน สวทช.

2 รายการ               900,000.00               900,000.00 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด

ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอคซเทนด ์ไอท ี
รซีอรส์ จํากัด

       739,000.00 บาท บรษิัท เอคซเทนด ์ไอที
 รซีอรส์ จํากัด

       739,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180026 27/11/2017

112 จา้งถา่ยทําวดิโีอ รายการ
โทรทัศน ์พลังวทิย์

1 รายการ               300,000.00               300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปิยะ เพชรนลิ        300,000.00 บาท นาย ปิยะ เพชรนลิ        300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180027 27/11/2017

บรษิัท รุง่ศลิป์การพมิพ ์
(1977) จํากัด

       884,515.50 บาท

บรษิัท อมรนิทรพ์รนิติDง 
แอนด ์พับลซิซงิ จํากัด 
(มหาชน)

       941,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด อรณุ
การพมิพ์

       964,810.00 บาท

113 จา้งทําสมดุบันทกึ สวทช. 
ประจําปี 2561 (Diary 2018)

           1,153,460.00 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด

ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท รุง่ศลิป์การพมิพ ์
(1977) จํากัด

       884,515.50 บาท ราคาตํSาสดุ 1043180028 27/11/201711,000 เลม่            1,153,460.00 

Page 7 of 8



แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/
จดัจา้ง

     จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา 
และราคาที เสนอ

        ผูท้ ี ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตผุลที 
คดัเลอืก

เลขที เอกสาร วนัที 

บรษิัท วงศส์วา่งพับลซิ
ซิSงแอนด ์พริDนติDง จํากัด

       964,900.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส์
 จํากัด

    1,106,380.00 บาท

114 จา้งตัดตอ่วดิโีอ รายการ
โทรทัศน ์ พลังวทิย์

11 งวด               250,000.00               250,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช        250,000.00 บาท นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช        250,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180029 28/11/2017

บรษิัท ฟจูติสึ
(ประเทศไทย) จํากัด

  27,672,398.85 บาท

บรษิัท เอ็มเวริจ์ จํากัด   29,603,335.83 บาท
บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวิ
นเิคชัSนส ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

  61,289,938.10 บาท

บรษิัท เอ็นจ-์เพาเวอร ์
เซอรว์สิเซส จํากัด

    3,851,775.00 บาท

บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซิ
ลติีD เซอรว์สิ จํากัด

    3,856,280.00 บาท

117 จา้งเหมาบรหิารจัดการและ
ใหบ้รกิารรักษาความสะอาด 
อาคารเอนกประสงค์

10 เดอืน            1,540,000.00            1,540,000.00 ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด

ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บจ.ฟีนกิซ ์เอส แอนด ์ซี     1,459,430.57 บาท บจ.ฟีนกิซ ์เอส แอนด ์ซี     1,459,430.57 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180040 28/11/2017

ราคาตํSาสดุ    3,851,775.00 บาท

115          35,000,000.00 คัดเลอืกซืDอลขิสทิธิ�ซอฟตแ์วร์
ไมโครซอฟต์

ราคาตํSาสดุ 1043180042

116 จา้งเหมาบรหิารอาคาร 17 งวด ประกาศเชญิ
ชวน-ประกวด

ราคา
อเิล็กทรอนกิส์

1043180034

10 รายการ          35,000,000.00 

28/11/2017           4,054,500.00            4,054,500.00 

บรษิัท ฟจูติส ึ
(ประเทศไทย) จํากัด

  27,672,398.85 บาท

บรษิัท เอ็นจ-์เพาเวอร ์
เซอรว์สิเซส จํากัด

6/11/2017

Page 8 of 8


