
แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 ซื	อเข็มสําหรับฉีด
สารตัวอยา่ง

1 รายการ              3,959.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

3,959.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

3,959.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180170 1/12/2560

2 ซื	อตูท้ํานํ	ารอ้น-เย็น 1 เครื8อง              5,990.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

5,990.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

5,990.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180171 1/12/2560

3 ซื	อสารเคมี
โซเดยีมไฮดรอกไซต์

1 รายการ             17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั

17,120.00 บาท บรษิัท เคมคิอล
พานาเซยี จํากดั

17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180172 1/12/2560

4 ซื	อเครื8อง Heating 
Block

1 เครื8อง             50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 50,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180173 1/12/2560

5 ซื	อตูเ้ครื8องมอืชา่ง 1 ตู ้             21,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทําถกู จํากดั 21,900.00 บาท บรษิัท ทําถกู จํากดั 21,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180174 7/12/2560

6 จา้งซอ่มแซมประตู
ทางเขา้ PTEC

1 รายการ             17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มานาม
เอ็นจเินยีริ8ง จํากดั

16,050.00 บาท บรษิัท มานาม
เอ็นจเินยีริ8ง จํากดั

16,050.00 บาท มคีณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180175 7/12/2560

7 หนังสอืสาระวทิย์  2,000 
เลม่

          134,820.00          134,820.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
แคนนา กราฟ

134,820.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
แคนนา กราฟ

134,820.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180177 4/12/2560

8 ซื	อธงสถาบนัฯ แบบ
แขวนตั 	งโต๊ะ

2 ชิ	น              1,712.00    เฉพาะเจาะจง รา้น ดฮีบั 1,712.00 บาท รา้น ดฮีบั 1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180179 4/12/2560

9 ซื	อพัดลมตดิผนัง 1 เครื8อง              1,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

1,610.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

1,610.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180180 4/12/2560

10 ซื	ออะไหลท่ี8จอด
รถยนตแ์บบเครื8องกล

1 รายการ              4,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีซ.ีคารพ์ารค์
 เซอรว์สิ จํากดั

4,815.00 บาท บรษิัท ท.ีซ.ีคารพ์ารค์
 เซอรว์สิ จํากดั

4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180181 4/12/2560

11 ซื	อเครื8องสํารอง
ไฟฟ้า (UPS)

1 รายการ             74,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

74,900.00 บาท บรษิัท เน็ตมารค์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

74,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180182 4/12/2560

12 ซื	อซองจดหมาย
และหัวกระดาษ

5 รายการ             90,629.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั

            90,629.00 บาท บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั

            90,629.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180183 6/12/2560

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

สาํนกังานกลาง
ระหวา่งวนัที# 1-31 ธนัวาคม 2560
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13 จา้งพมิพใ์บปลวิ
ความรูด้า้นเกษตร 
ของสถาบนั
เทคโนโลยกีาร
จัดการนวัตกรรม
เกษตร

5,000 
แผ่น

            40,125.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

40,125.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

40,125.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180184 6/12/2560

14 จา้งทําโต๊ะทดสอบ 1 ตัว             25,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคาทรอ
นกิส ์โมชั8น จํากดั

            25,680.00 บาท บรษิัท เมคคาทรอ
นกิส ์โมชั8น จํากดั

            25,680.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180185 6/12/2560

15 จา้งถา่ยภาพคา่ยนัก
คดินักประดษิฐ์
รุน่เยาว์

1 รายการ              5,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

5,000.00 บาท นาย นริัน
กลา้กลางดอน

5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180187 7/12/2560

16 จา้งจัดทําแบบ
ประเมนิและ
จัดเตรยีมอปุกรณ์
4 คา่ย

1 รายการ             32,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สลลิรัตน ์
ประสพฤกษ์

32,000.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์
ประสพฤกษ์

32,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180188 7/12/2560

17 จัดซื	ออปุกรณ์การ
สอนศลิปะสําหรับ
ศลิปินรุน่เยาว์

8 รายการ           109,300.50          109,300.50    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

109,300.50 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

109,300.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180189 7/12/2560

18 จา้งออกแบบหนังสอื
ผลงาน สท.

1 รายการ             12,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา 
นรากร

12,000.00 บาท นางสาว กาญจนา
นรากร

12,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180190 25/12/2560

19 จา้งจัดกจิกรรม
ความรูคู้ค่วามสนุก 
ตอนบรูณาการ
วทิยาศาสตร์

1 รายการ             31,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

31,030.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล
เทคโนโลย ีจํากดั

31,030.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180191 7/12/2560

20 ซื	อนํ	ามันเชื	อเพลงิ 
(ดเีซล)

  1 รายการ             25,369.61    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน)

25,369.61 บาท บรษิัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน)

25,369.61 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180192 7/12/2560

21 จา้งทํากระเป๋าผา้
และถงุผา้สปันบอนด์

9,000 ใบ           195,810.00          195,810.00    เฉพาะเจาะจง นาย สวุัฒน ์เรยีบรอ้ย
เจรญิ

195,810.00 บาท นาย สวุัฒน์
เรยีบรอ้ยเจรญิ

195,810.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180193 19/12/2560

22 จา้งทําชดุของที8
ระลกึ สวทช.

3 รายการ           174,000.00          174,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธฤต 
อภบิญุเอื	ออรณุ

174,000.00 บาท นาย ธฤต 
อภบิญุเอื	ออรณุ

174,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180195 8/12/2560

23 จา้งจัดกจิกรรม
ความรูคู้ค่วามสนุก

1 รายการ             26,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

26,750.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

26,750.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180196 8/12/2560
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24 จา้งทํากลอ่งใสถ่งุ
หายใจได ้
Activepack

 1,900 ชิ	น             29,478.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุชา่ง 
จํากดั

29,478.50 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง 
จํากดั

29,478.50 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180197 13/12/2560

25 จา้งสอบเทยีบ
เครื8องวัดอณุหภมูิ
และความชื	น

3 เครื8อง              8,346.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูย์
หอ้งปฏบิตักิารและ
วจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากดั

              8,346.00 บาท บรษิัท ศนูย์
หอ้งปฏบิตักิารและ
วจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากดั

              8,346.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180198 8/12/2560

26 จา้งจัดทําและตดิตั 	ง
ผา้ขา้งโต๊ะ (สเกติซ)์

40 ชิ	น             25,252.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มดที ี
แมเนจเมน้ท ์จํากดั

25,252.00 บาท บรษิัท เอ็มดที ี
แมเนจเมน้ท ์จํากดั

25,252.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180199 14/12/2560

27 ซื	อขาอลมูเินยีม 11 อนั              8,474.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจ๊ก
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

8,474.40 บาท บรษิัท แจ๊ก
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

8,474.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180200 8/12/2560

28 จา้งตดิตั 	งและ
ปรับปรงุระบบ 
Dynamic AX

1 รายการ             64,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูั8นส ์จํากดั

64,200.00 บาท บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูั8นส ์จํากดั

64,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180201 15/12/2560

29 ซื	อพันธุไ์ม ้ดนิ ปุ๋ ย
คอก

5 รายการ             45,261.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บ ีเอส พี

45,261.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
บ ีเอส พี

45,261.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180202 8/12/2560

30 จา้งจัดกจิกรรมและ
เตรยีมอปุกรณ์จดุ
ประกายนักวทิย์

1 รายการ             28,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส(์1981)

28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ราฟาเอลซายส(์1981)

28,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180203 8/12/2560

31 ซื	อหัววัดคา่
ออกซเิจนในนํ	า

1 รายการ             10,336.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพทโทร-อนิ
สตรเูมนท ์จํากดั

10,336.20 บาท บรษิัท เพทโทร-อนิ
สตรเูมนท ์จํากดั

10,336.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180204 8/12/2560

32 จา้งจัดกจิกรรม
ความรูคู้ค่วามสนุก 
ตอนหุน่ยนต ์DIY กบั
 Smartphone

1 รายการ             43,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชั8นนั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

            43,870.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชั8นนั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

            43,870.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180205 12/12/2560

33 ซื	อวัสดสุํานักงาน 15 รายการ             31,508.29    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีเมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

31,508.29 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีเมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

31,508.29 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180206 12/12/2560

34 ซื	อดจิติอลแคลมป์
มเิตอร์

1 รายการ             24,440.94    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พซีที ีอนิสตรู
เมนท ์จํากดั

24,440.94 บาท บรษิัท พซีที ีอนิสตรู
เมนท ์จํากดั

24,440.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180207 12/12/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

35 ซื	อถา่นอลัคาไลน์ 3 รายการ             12,904.20    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีเมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

12,904.20 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีเมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

12,904.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180208 12/12/2560

36 ซื	อวัสดทุี8ใชเ้ตรยีม
ตัวอยา่ง

2 รายการ             19,046.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

19,046.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

19,046.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180209 12/12/2560

37 จา้งจัดงานแถลงขา่ว
 สวทช.

1 รายการ           267,500.00          267,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปิโก
(ไทยแลนด)์ จํากดั

267,500.00 บาท บรษิัท ปิโก
(ไทยแลนด)์ จํากดั

267,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180210 12/12/2560

38 ซื	อเครอืงหาความ
หนาแน่นของของแข็ง

2 รายการ             26,500.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

26,500.01 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด
(ประเทศไทย) จํากดั

26,500.01 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180211 12/12/2560

39 ซื	อเกา้อี	พนักพงิเตี	ย
สําหรับพนักงาน

1 รายการ              7,960.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจ๊ก
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

7,960.80 บาท บรษิัท แจ๊ก
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

7,960.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180212 12/12/2560

40 ซื	อคอมเพรสเซอร์
เครื8องปรับอากาศ

1 อนั             11,021.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั

11,021.00 บาท บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั

11,021.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180214 15/12/2560

41 จา้งถา่ยภาพงาน
คา่ยหนึ8งวัน 14 ธค.
60

1 รายการ              2,600.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

2,600.00 บาท นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

2,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180215 14/12/2560

42 ซื	อนํ	ามัน อาคาร
เอนกประสงค์

10 ถัง             65,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน)

62,624.00 บาท บรษิัท ปตท.จํากดั 
(มหาชน)

62,624.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180216 14/12/2560

43 จา้งพมิพส์ติmกเกอร์ 5 รายการ             26,215.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
แคนนา กราฟฟิค

24,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
แคนนา กราฟฟิค

24,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180218 15/12/2560

44 ซื	อ External HDD 1 เครื8อง              1,590.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

1,590.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากดั (มหาชน)

1,590.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180219 15/12/2560

45 จา้งสแกนหนังสอื 187 เลม่           149,600.00          149,600.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สปุราณี  นุ่ม
สขุ

149,600.00 บาท นางสาว สปุราณี  นุ่ม
สขุ

149,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180220 15/12/2560

46 จา้งทําสมดุโน๊ต I 
love science

12,000 
เลม่

          116,844.00          116,844.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา
กราฟฟิคส ์จํากดั

116,844.00 บาท บรษิัท ซกิมา 
กราฟฟิคส ์จํากดั

116,844.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180221 15/12/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

47 ซื	อโลอ่ะครลิคิ 
พรอ้มกลอ่ง

38 อนั             38,627.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น 
สามัญ ประดษิฐ

38,627.00 บาท หา้งหุน้สว่น
สามัญ ประดษิฐ

38,627.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180222 15/12/2560

48 จา้งปรังปรงุระบบกนั
ซมึอาคารโยธี

       1 
รายการ

          350,000.00          350,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 99
 บวิดิ	ง

350,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 99
 บวิดิ	ง

350,000.00 บาท มคีณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180223 15/12/2560

49 จา้งถา่ยภาพ
กจิกรรมคา่ยบรูณา
การ 18-20 ธค. 2560

       1 
รายการ

             6,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

6,500.00 บาท นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

6,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180224 16/12/2560

50 จา้งถา่ยภาพ
กจิกรรมคา่ยบรูณา
การโครงงานวทิย์

       1 
รายการ

             3,900.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน
 กลา้กลางดอน

3,900.00 บาท นาย นริัน 
กลา้กลางดอน

3,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180225 16/12/2560

51 จา้งจัดกจิกรรม
ความรูคู้ค่วามสนุก 
25-26 ธค. 2560

       1 
รายการ

            73,295.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

73,295.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส 
เอ็ดดเูคชนันั8ล 
เทคโนโลย ีจํากดั

73,295.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180226 17/12/2560

52 จา้งจัดทําสื8อเรยีนรู ้
เรื8องอญัมณี

       1 
รายการ

            25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย หลยุสจ์งกจิ 
ประเสรฐิสขุ

25,000.00 บาท นาย หลยุสจ์งกจิ 
ประเสรฐิสขุ

25,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180227 17/12/2560

53 จา้งผลติถงุผา้ทอ
พื	นบา้น

       1 
รายการ

            75,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว มนัสนันท ์
ทับพมิพแ์สน

75,000.00 บาท นางสาว มนัสนันท ์
ทับพมิพแ์สน

75,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180228 19/12/2560

54 ตอ่อายสุมาชกิ
ฐานขอ้มลู ACS ปี 
2561

       1 
รายการ

       1,889,023.00       1,889,023.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุค๊เน็ท จํากดั 1,889,023.00 บาท บรษิัท บุค๊เน็ท จํากดั 1,889,023.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180229 18/12/2560

55 ซื	ออายสุมาชกิ
ฐานขอ้มลู
อเิล็กทรอนกิสป์ี 
Plans All + IEEE 
All-Society 
Periodicals Link 
eJournals)

       1 
รายการ

       6,074,800.00       6,074,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุค๊โปรโมชั8น 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

6,074,800.00 บาท บรษิัท บุค๊โปรโมชั8น 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

6,074,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180230 18/12/2560

56 จา้งเปลี8ยนตูค้วบคมุ
ไฟฟ้าระบบสบูนํ	าเสยี

       1 
รายการ

          300,000.00          300,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
ทรงพล แซนเซอรว์สิ

270,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
ทรงพล แซนเซอรว์สิ

270,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180231 18/12/2560

57 จา้งจัดทําคลปิวดีโีอ
 จํานวน 10 คลปิ

10 คลปิ           100,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปวณีวัชร ์ดํารง
ทรัพยว์ณชิ

100,000.00 บาท นาย ปวณีวัชร ์ดํารง
ทรัพยว์ณชิ

100,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180232 18/12/2560

58 ซื	อขวดแกว้ใสขนาด
 1.5 ml. พรอ้มฝา

1 ราการ             13,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซ
แอนตฟิิค จํากดั

13,375.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ์
ไซแอนตฟิิค จํากดั

13,375.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180233 19/12/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

59 จา้งพมิพห์นังสอื
มาตรการสนับสนุน
ภาคเอกชน

1 ราการ             95,230.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

95,230.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

95,230.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180234 19/12/2560

60 จา้งพมิพแ์ผ่นพับ 3 แบบ             17,655.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์
พริ	นติ	ง เซอรว์สิ จํากดั

16,500.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์
พริ	นติ	ง เซอรว์สิ จํากดั

16,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180235 19/12/2560

61 ซื	อเทบผา้ 2 รายการ              3,076.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น.เอ.เอช 
กรุ๊ป อนิดัสทร ีจํากดั

3,076.25 บาท บรษิัท เอ็น.เอ.เอช
กรุ๊ป อนิดัสทร ีจํากดั

3,076.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180236 19/12/2560

62 จา้งสบืคน้ขอ้มลู
งานวจิัยเกี8ยวกบั 
New El Generation 
of Vehicle

1 รายการ           200,000.00          200,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภมีวัจน ์
จันทรเ์ทวี

200,000.00 บาท นายภมีวัจน ์
จันทรเ์ทวี

200,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180237 19/12/2560

63 ซื	อหมกึพมิพ์ 4 รายการ             14,947.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทพิยถ์าวร 
ซพัพลาย จํากดั

14,947.90 บาท บรษิัท ทพิยถ์าวร 
ซพัพลาย จํากดั

14,947.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180238 19/12/2560

64 ซื	อวัสดสุําหรับจัด
ประชมุ

3 รายการ             14,659.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

13,700.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

13,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180240 26/12/2560

65 จา้งผลติ Animation
 รายการพลังวทิยฯ์

1 รายการ             74,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 74,900.00 บาท บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 74,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180241 19/12/2560

66 จา้งทําคูม่อืการ
จัดการผเีสื	อหนอน
เจาะตน้สกั

1 รายการ             19,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากดั

19,260.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟ
ฟิคส ์จํากดั

19,260.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180242 19/12/2560

67 จา้งสอบเทยีบตูเ้ย็น 1 รายการ              5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูย์
หอ้งปฏบิตักิารและ
วจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากดั

5,885.00 บาท บรษิัท ศนูย์
หอ้งปฏบิตักิารและ
วจิัยทางการแพทย์
และการเกษตรแหง่
เอเซยี จํากดั

5,885.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180243 20/12/2560

68 ซื	อเครื8องมอืแรงดงึ-
แรงกด แบบดจิติอล

1 เครื8อง             16,264.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มเอส 
เอเซยี เทคโนโลย ี
จํากดั

16,264.00 บาท บรษิัท เอ็มเอส 
เอเซยี เทคโนโลย ี
จํากดั

16,264.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180244 20/12/2560

69 จา้งทําตูเ้หล็ก
เครื8องมอืทดสอบ

1 ชดุ             79,180.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคาทรอ
นกิส ์โมชั8น จํากดั

79,180.00 บาท บรษิัท เมคคาทรอ
นกิส ์โมชั8น จํากดั

79,180.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180245 20/12/2560

70 ซื	อ Heat Detector 
และ Module

1 ชดุ             29,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร์
 เทค จํากดั

28,328.25 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร์
 เทค จํากดั

28,328.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180246 20/12/2560

71 ซื	อเครื8องดับเพลงิ
และป้าย

4 รายการ             75,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นปิปอน เคมิ
คอล จํากดั

74,290.10 บาท บรษิัท นปิปอน 
เคมคิอล จํากดั

74,290.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180247 20/12/2560
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72 ซื	อสารเคมโีซเดยีม
ไอดรอกไซด์

40 ถัง             23,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พา
นาเซยี จํากดั

23,540.00 บาท บรษิัท เคมคิอล 
พานาเซยี จํากดั

23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180248 20/12/2560

73 ซื	อเครื8องซกัผา้ 1 เครื8อง             23,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

23,540.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค
จํากดั

23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180249 20/12/2560

74 จา้งพมิพแ์ละเขา้เลม่
รายงานฉบบัสมบรูณ์

1 รายการ             11,502.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

11,502.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

11,502.50 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180250 20/12/2560

75 ซอือปุกรณ์สําหรับใช ้
ในหอ้งปฏบิตักิาร

4 รายการ              5,792.98    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

5,792.98 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

5,792.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180251 20/12/2560

76 ซื	อใบตัดเพชรและ
นํ	ายาขดัเงา

2 รายการ             43,680.61    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ	ง อนิสท
รเูมนท ์จํากดั

43,680.61 บาท บรษิัท เทสติ	ง อนิสท
รเูมนท ์จํากดั

43,680.61 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180253 21/12/2560

77 จา้งทําชดุโครง 
waterbath model4

1 รายการ             20,722.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกายไลน ์
เลเซอรพ์ารท์ จํากดั

20,722.80 บาท บรษิัท สกายไลน ์
เลเซอรพ์ารท์ จํากดั

20,722.80 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180254 26/12/2560

78 จา้งเหมาปรับปรงุทอ่
สง่นํ	าหลอ่เย็นของ
หอผึ8งนํ	าหลอ่เย็น 
(Cooling Tower)

1 รายการ           250,000.00          250,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ ท ีเอ็นจิ
เนยีริ8ง ซสิเต็มส ์จํากดั

222,934.50 บาท บรษิัท เอ ท ีเอ็นจิ
เนยีริ8ง ซสิเต็มส ์จํากดั

222,934.50 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180255 21/12/2560

79 จา้งเหมาทําป้าย
สญัลักษณ์และ
สติmกเกอร ์พรอ้ม
ตดิตั 	งภายในอาคาร
อเนกประสงค์

1 รายการ           170,000.00          170,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มายไซน ์แอด
เวอรไ์ทซิ8ง จํากดั

          160,179.00 บาท บรษิัท มายไซน ์แอด
เวอรไ์ทซิ8ง จํากดั

          160,179.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180256 21/12/2560

80 ซื	ออปุกรณ์ Profile 
projector

1 รายการ           497,550.00          497,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จ.ศรรีุง่เรอืง
อมิเป็กซ ์จํากดั

497,550.00 บาท บรษิัท จ.ศรรีุง่เรอืง
อมิเป็กซ ์จํากดั

497,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180257 22/12/2560

81 จา้งพมิพ ์ส.ค.ส. ปี 
2561

1 รายการ             19,260.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

19,260.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

19,260.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180258 22/12/2560

82 ซื	อเครื8องดื8มบรกิาร
งานหอ้งประชมุ

 5 รายการ             25,412.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร

23,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
สภุัยพร

23,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180259 22/12/2560
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83 ซื	อวัสดสุํานักงาน 4 รายการ              3,514.95    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

3,514.95 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธ เมธนิ ี
โพธพิลคณุรักษ์

3,514.95 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180260 25/12/2560

84 จา้งทําสมดุบนัทกึ 
สวทช. ประจําปี 
2561 (Diary 2018)

2,000 เลม่           160,821.00          160,821.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รุง่ศลิป์การ
พมิพ ์(1977) จํากดั

150,300.00 บาท บรษิัท รุง่ศลิป์การ
พมิพ ์(1977) จํากดั

150,300.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180261 25/12/2560

85 ซื	ออะไหลส่ขุภัณฑ์
และสทีาอาคาร

1 รายการ             71,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นด ีวัสดุ
กอ่สรา้ง จํากดั

70,983.80 บาท บรษิัท เอ็นด ีวัสดุ
กอ่สรา้ง จํากดั

70,983.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180262 25/12/2560

86 จา้งถา่ยเอกสาร
ประกอบการประชมุ

1 รายการ              6,634.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ 
เอ เอ เซอรว์สิ

6,634.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ 
เอ เอ เซอรว์สิ

6,634.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180264 25/12/2560

87 เชา่โต๊ะกลมพรอ้ม
เกา้อี	พลาสตกิและ
เตน้ท์

1 รายการ             27,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อารมย ์
กลํ8าอยูส่ขุ

27,000.00 บาท นาย อารมย ์
กลํ8าอยูส่ขุ

27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180265 26/12/2560

88 จา้งพมิพห์นังสอื
ผลงาน สท.

300 เลม่             57,138.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

53,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
วาย.ซเีอช.มเีดยี

53,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180266 26/12/2560

89 ซื	อหมกึสําหรับ
เครื8องพมิพฉ์ลากสี

1 รายการ              5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กนัเนอร ์
บารโ์คด้ แอนด ์พริ	น
ติ	ง จํากดั

5,136.00 บาท บรษิัท กนัเนอร ์
บารโ์คด้ แอนด ์พริ	น
ติ	ง จํากดั

5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180267 26/12/2560

90 จา้งเก็บขนและ
กําจัดของเสยี
สารเคม ีเสื8อมสภาพ
 หลอดไฟ และ
แบตเตอรี8

1 รายการ           250,000.00          250,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชั8น จํากดั

250,000.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอร์
ปอเรชั8น จํากดั

250,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180268 26/12/2560

91 จา้งดําเนนิการจัด
กจิกรรม Happy 
Society

1 รายการ             21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนโนนมิัส 
โปรดักชั8นส ์จํากดั

21,400.00 บาท บรษิัท แอนโนนมิัส 
โปรดักชั8นส ์จํากดั

21,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180269 26/12/2560

92 ซื	อเครื8องพมิพ ์3 มติิ 1 เครื8อง             99,296.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอเทค จํากดั 99,296.00 บาท บรษิัท นโีอเทค จํากดั 99,296.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180270 26/12/2560

93 ซื	อซอฟตแ์วร ์
GstarCAD

1 รายการ             30,709.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด 
จํากดั

30,709.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด 
จํากดั

30,709.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180271 26/12/2560

บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

35,738.00 บาท94 ซื	อทวี ีพรอ้มอปุกรณ์ 3 รายการ             47,508.00 บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

35,738.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 1041180273 28/12/2560   เฉพาะเจาะจง
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 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

บรษิัท เซนทรัล 
โซลชูั8น จํากดั

47,508.00 บาท

95 จา้งซกัรดีชดุเครื8อง
นอนบา้นวทิย ์มค.61

1 รายการ             80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ

80,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180274 28/12/2560

96 ซื	อสาย VGA 2 
รายการ

1 รายการ              9,790.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

9,150.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค 
จํากดั

9,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตามขํ	า
กําหนด

1041180277 28/12/2560

97 จา้งทําป้ายและ 
Standy

1 รายการ             19,474.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

19,474.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

19,474.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180279 29/12/2560

98 ซื	อคอมเพรสเซอร์
เครื8องปรับอากาศ

1 รายการ             15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั

14,808.80 บาท บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั

14,808.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180280 28/12/2560

99 ซื	อหัววัดอณุหภมูิ
ชนดิ PRT Full 
Immersio

1 รายการ             33,416.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พซีที ีอนิสตรู
เมนท ์จํากดั

33,416.10 บาท บรษิัท พซีที ีอนิสตรู
เมนท ์จํากดั

33,416.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180281 29/12/2560

100 จา้งบํารงุรักษาที8จอด
รถยนตก์ึ8งเครื8องกล
อาคารโยธี

1 รายการ             95,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีซ.ีคารพ์ารค์
 เซอรว์สิ จํากดั

            95,000.00 บาท บรษิัท ท.ีซ.ีคารพ์ารค์
 เซอรว์สิ จํากดั

            95,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180030 30/12/2560

101 จา้งเหมาดแูล
บํารงุรักษาเครื8องทํา
นํ	าเย็น

1 รายการ           154,080.00          154,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอยี
 อโีวลชูั8น จํากดั

154,080.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอยี
 อโีวลชูั8น จํากดั

154,080.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180031 30/12/2560

102 จา้งเหมาอบรม 
Modern 
Presentation Design

6 ครั 	ง           494,340.00          494,340.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั

494,340.00 บาท บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั

494,340.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180035 30/12/2560

103 จา้งเหมาบรกิารดแูล
บํารงุรักษาเครื8องทํา
นํ	าเย็น อาคารโยธี

12 งวด           192,600.00          192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอยี
 อโีวลชูั8น จํากดั

          192,600.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอยี
 อโีวลชูั8น จํากดั

          192,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180038 5/12/2560

104 จา้งบํารงุรักษาเครื8อง
 Polycom

2 งวด             78,110.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพลนเน็ต 
คอมมวินเิคชั8น เอเชยี
 จํากดั (มหาชน)

            78,110.00 บาท บรษิัท แพลนเน็ต 
คอมมวินเิคชั8น เอเชยี
 จํากดั (มหาชน)

            78,110.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180043 13/12/2560

105 จา้งเหมาบรกิาร
บํารงุรักษาระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู-ตํ8า

4 งวด             85,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วศิ
นุ เพาเวอร์

            85,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วศิ
นุ เพาเวอร์

            85,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180044 13/12/2560

จํากดั
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ลาํดบั รายละเอยีด
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106 จา้งจัดกจิกรรม
แลกเปลี8ยนเรยีนรู ้
(Work-Life Sharing)

6 ครั 	ง           300,000.00          300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั

          300,000.00 บาท บรษิัท การจัดการ
ธรุกจิ จํากดั

          300,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180045 30/12/2560

107 จา้งเหมาบรกิาร
บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ข
Network Storage 
FAS2240A

1 รายการ           256,800.00          256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนโค จํากดั 256,800.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 256,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180046 30/12/2560

108 ซื	อ Plugs and 
Socket-outlets 
tumbling barrel 
และชดุทดสอบ
อปุกรณ์ IP x1,x2

1 รายการ           781,100.00          781,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. 
เอ็นจเินยีริ8ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากดั

          781,100.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. 
เอ็นจเินยีริ8ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากดั

          781,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180047 20/12/2560

109 ซื	อเครื8อง XRF 
spectrometer 
แบบ WLDS พรอ้ม
ตดิตั 	ง

1 เครื8อง        9,000,000.00       9,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสิส ์อนิดัสเต
รยีล แอนด ์ไซเอ็น
ตฟิิค (เอเซยี) จํากดั

9,000,000.00 บาท บรษิัท คสิส ์อนิดัสเต
รยีล แอนด ์ไซเอ็น
ตฟิิค (เอเซยี) จํากดั

9,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180048 21/12/2560

110 ซื	อเครื8อง X-ray 
Photoeletron 
Spectroscope และ
เครื8อง Differentail 
Scanning 
Calorimete

1 รายการ      42,000,000.00     42,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

      42,000,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

      42,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180049 22/12/2560

111 ซื	อ X-ray 
Diffractometer 
พรอ้มตดิตั 	ง

1 ระบบ        9,500,000.00       9,500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เอ็กซ
เพริท์ จํากดั

9,500,000.00 บาท บรษิัท แล็บ เอ็กซ
เพริท์ จํากดั

9,500,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180050 22/12/2560

112 ซื	อ High resolution
 Raman Imaging 
system พรอ้มตดิตั 	ง

1 เครื8อง      17,000,000.00     17,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริน์เทค 
จํากดั

      17,000,000.00 บาท บรษิัท เซริน์เทค 
จํากดั

15,887,850.47 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180051 22/12/2560

บรษิัท เอ็นทพี ีจํากดั 11,700,324.18 บาท

บรษิัท แนสคอมพ ์
เอ็ดดเูคท จํากดั

12,064,000.00 บาท

ราคาตํ8าสดุ 1043180052 28/12/2560113 เชา่ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

12 งวด      12,256,000.00     12,256,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอ็นทพี ีจํากดั 11,700,324.18 บาท
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
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บรษิัท โมเดริน์เซฟ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

12,106,000.00 บาท

บรษิัท นปิดา้ กรุ๊ป 
จํากดั

12,041,352.00 บาท

114 จา้งเก็บขนและ
กําจัดขยะตดิเชื	อ
ปนเปื	อนสารเคมี

2 เดอืน           100,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั
ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท์
 ซสีเท็มส์

          100,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั
ไทยเอ็นไวรอนเมน้ท์
 ซสีเท็มส์

100,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180054 26/12/2560

115 ซื	ออปุกรณ์ระบบ
เครอืขา่ย

1 รายการ        5,000,000.00       5,000,000.00     คัดเลอืก บรษิัท แอ็ดวานซ ์
อนิฟอรเ์มชั8น 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน)

4,985,000.00 บาท บรษิัท แอ็ดวานซ ์
อนิฟอรเ์มชั8น 
เทคโนโลย ีจํากดั 
(มหาชน)

4,985,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180055 26/12/2560

116 ซื	อเครื8อง Atomic 
Force พรอ้มตดิตั 	ง

1 รายการ      15,000,000.00     15,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ
 คอรป์อเรชั8น จํากดั

      15,000,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ
 คอรป์อเรชั8น จํากดั

      15,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180056 26/12/2560

117 ซื	อเครื8อง 3DDigital
 Microscope 
System อปุกรณ์
เตรยีมตัวอยา่ง
สําหรับเครื8อง XRD/X

2 รายการ        6,899,999.00       6,899,999.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์
ซายน ์จํากดั

        6,899,999.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์
ซายน ์จํากดั

        6,899,999.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180057 27/12/2560

118 ซื	อเครื8อง 
UV-VIS-NIR 
Spectrophotometer
 พรอ้มตดิตั 	ง และ
เครื8อง 
Thermomechanical
 Analyzer พรอ้ม
ตดิตั 	ง

1 รายการ      21,900,000.00     21,900,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

      18,400,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากดั

      18,400,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180058 27/12/2560

119 ซื	อ TR 
TRANFORMER II 
MAXI 2.4

1 คัน        1,705,000.00       1,705,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอลัตเิมท
คาร ์จํากดั

1,705,000.00 บาท บรษิัท ไทยอลัตเิมท
คาร ์จํากดั

1,705,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180059 30/12/2560

120 จา้งควบคมุงาน
กอ่สรา้งCo-Working

4 งวด        1,100,000.00       1,100,000.00 จา้งออกแบบหรอื
ควบ

บรษิัท เซา้ทอ์ีmสท์
เอเซยีเทคโนโลย ี
จํากดั

1,075,350.00 บาท บรษิัท เซา้ทอ์ีmสท์
เอเซยีเทคโนโลย ี
จํากดั

1,075,350.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180062 28/12/2560

121 ซื	อฐานขอ้มลู Scival
 ปี 2561

1 รายการ        2,170,000.00       2,170,000.00    เฉพาะเจาะจง  Elsevier B.V. 62,000.00 USD  Elsevier B.V. 62,000.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180063 28/12/2560

122 ซื	อฐานขอ้มลู 
ScienceDirect & 
Scopus 

1 รายการ      14,770,856.48     14,770,856.48    เฉพาะเจาะจง  Elsevier B.V. 463,848.72 USD  Elsevier B.V. 463,848.72 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180064 28/12/2560
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123 จา้งคณะทํางาน
ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ
หลักสตูร AE

10 เดอืน             96,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

96,000.00 บาท มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180065 28/12/2560

124 จา้งบํารงุรักษา
เครื8องสบูนํ	าดับเพลงิ

1 รายการ             44,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั

            44,700.00 บาท บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั

            44,700.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180066 29/12/2560

125 จา้งที8ปรกึษา
โครงการประเมนิผล
การดําเนนิงาน
โครงการสนับสนุน
นักเรยีนทนุฯ

4 รายการ        1,000,000.00       1,000,000.00 จา้งที8ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

มหาวทิยาลัย มหดิล 1,000,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 1,000,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180067 29/12/2560

126 จา้งกอ่สรา้งพื	นที8 
Co-working space

3 รายการ      23,900,000.00     23,900,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประ

หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ี
เค พ ีอนิเทลลเิจันท์

22,958,775.41 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ท ีเค พ ีอนิเทลลิ
เจันท์

22,958,775.41 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180068 29/12/2560

127 ซื	อครภุัณฑร์ายการ
คา่พัฒนาขดี
ความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบ สําหรับ
ผลติภัณฑไ์ฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิส ์
เครื8องมอืแพทยแ์ละ
ยานยนตส์มัยใหม ่
ตําบลคลองหนึ8ง 
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทมุธาน ี1 
ระบบ จํานวน 3 
รายการ รายการที8 1
 : Harmonic & 
Flicker Test 
System จํานวน ๑ 
ระบบ รายการที8 2 : 
Electromagnetic 
Susceptibility test 
system จํานวน 1 
ระบบ รายการที8 3 : 
Low noise shielded
 camera system 
จํานวน 1 ระบบ

3 รายการ      14,969,300.00     14,969,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. 
เอ็นจเินยีริ8ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากดั

      14,969,300.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. 
เอ็นจเินยีริ8ง แอนด ์
คอนเซารแ์ตนท ์จํากดั

      14,969,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180069 29/12/2560

128 จา้งเหมาบรหิารงาน
สายงานบรหิารการ
วจิัย

12 งวด        2,623,200.00       2,623,200.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 1,967,400.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 1,967,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180070 29/12/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั รายละเอยีด
จดัซื�อ/จดัจา้ง

จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา
 และราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

  เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

129 จา้งบรกิารดแูล
บํารงุรักษาลฟิต ์
อาคารสํานักกลาง
และบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

12 งวด           267,500.00          267,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอล
เลเวเตอร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

200,625.03 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิ
เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

200,625.03 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180071 29/12/2560

130 จา้งดแูลบํารงุรักษา
ระบบ Two Wire 
Remote

1 รายการ 67,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั

67,000.00 บาท บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั

67,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180072 29/12/2560

131 จา้งเหมาบรกิาร
พนักงานขบัรถตู ้
Mobile Lab

150 วัน           192,600.00          192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปร
เฟซชนันัล จํากดั

          192,600.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปร
เฟซชนันัล จํากดั

          192,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180073 29/12/2560

132 จา้งเหมาบํารงุรักษา
เครื8องกําเนดิไฟฟ้า
โยธี

6 งวด             57,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั

57,245.00 บาท บรษิัท แจง้โสภา 
จํากดั

57,245.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180074 29/12/2560

133 จา้งเหมาบํารงุรักษา
ระบบAccess 
controlโยธี

4 งวด             21,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.ซพัพลาย
 อนิเตอร ์จํากดั

21,500.00 บาท บรษิัท เอ็ม.ซพัพลาย
 อนิเตอร ์จํากดั

21,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180075 29/12/2560

134 จา้งบรกิารจา้งเหมา
งานตอ้นรับและ
ประชาสมัพันธ์

2 เดอืน           199,983.00          199,983.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สแตนดารด์ 
เซอรว์สิเซส จํากดั

199,983.00 บาท บรษิัท สแตนดารด์ 
เซอรว์สิเซส จํากดั

199,983.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180076 30/12/2560
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