
แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#
1 จา้งเหมาตดิตั�งระบบไฟฟ้าและระบบปรับ

อากาศ
1 รายการ       513,600.00        513,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มานาม เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 499,690.00 บาท บรษิัท มานาม เอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 499,690.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด

ตรงตามขอ้กําหนด
1041180374 1/02/2018

2 จา้งทําใบปลวิและ Roll up 2 รายการ         10,967.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,967.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,967.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180376 1/02/2018

3 จา้งเหมาซอ่มแซมเครื%องเพิ%มอากาศ 1 งาน         30,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรปิเปิล พ ี
เซอรว์สิเซส

28,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรปิเปิล พ ี
เซอรว์สิเซส

28,890.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180377 1/02/2018

4 จัดซื�อกล่องแปลงสัญญาณภาพ Video เขา้
เครื%องคอมพวิเตอร์

1 เครื%อง         13,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด 13,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์คพลัส จํากัด 13,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180378 1/02/2018

5 จา้งทํากระเป๋าแคนวาส 1,200 ใบ         89,880.00    เฉพาะเจาะจง นาย สวุัฒน ์เรยีบรอ้ยเจรญิ 89,880.00 บาท นาย สวุัฒน ์เรยีบรอ้ยเจรญิ 89,880.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180379 1/02/2018

6 จา้งกําจัดเศษวัสดุเหลอืใชจ้ากงานวจิัย 1 รายการ         30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง จํากัด 30,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180380 1/02/2018

7 จา้งถา่ยภาพกจิกรรมอบรมครู และถา่ยงานค่าย 1 รายการ         13,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน 13,000.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน 13,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180381 1/02/2018

8 จา้งวาดภาพประกอบหนังสอืสนุกพับพชืใบ
เลี�ยง

1 รายการ         45,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนุติสรณ์  พมิพะสาลี 45,000.00 บาท นาย สนุติสรณ์  พมิพะสาลี 45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180382 1/02/2018

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,198.00 บาท
บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 13,500.00 บาท

10 จา้งออกแบบกจิกรรมและจัดกจิกรรมค่าย
วทิยาศาสตร์

1 รายการ         26,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 26,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 26,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180384 1/02/2018

11 ซื�อเครื%องพมิพป์ลอกสายไฟ 3 รายการ         26,974.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามเทค อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

26,974.70 บาท บรษิัท สยามเทค อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

26,974.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180385 1/02/2018

12 ซื�อ Sodium Hydroxide Solution 40 ถัง         23,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด       23,540.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด       23,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180386 1/02/2018

13 จา้งถา่ยรูปค่ายบรูณาการโครงงานวทิยาศาสตร์ 1 รายการ           7,800.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน 7,800.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน 7,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180387 1/02/2018

14 จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์ขนาด A3 350 แผน่           4,868.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี         4,868.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี         4,868.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180388 1/02/2018

15 จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที%รักษาความปลอดภัย
 (รปภ) NAC2018

1 รายการ         10,449.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี
แอซเซท็ โปรเท็คชั%น จํากัด

10,449.99 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี
แอซเซท็ โปรเท็คชั%น จํากัด

10,449.99 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180389 2/02/2018

16 ซื�อวัสดุสิ�นเปลอืงสําหรับปรับปรุงอาคารและ
งานซอ่มบํารุง

27 รายการ       100,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั%น จํากัด 92,095.97 บาท บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั%น จํากัด 92,095.97 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180390 2/02/2018

17 จา้งทําป้ายชื%อ ป้ายไวนลิ ป้าย x-stand 1 รายการ         11,368.75    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 11,368.75 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 11,368.75 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180391 2/02/2018

18 ซื�อProtection filter,Grease for Pipetes 3 รายการ           7,490.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         7,490.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180392 2/02/2018

19 ซื�อเครื%องดูดควันตะกั%ว 1 เครื%อง         43,872.14    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรูโทรนคิซ ์เทคโนโลย ี
จํากัด

43,872.14 บาท บรษิัท ทรูโทรนคิซ ์เทคโนโลย ี
จํากัด

43,872.14 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180393 3/02/2018

20 ซื�อเครื%องแปลงสัญญาณ (Mini Recorder) 1 เครื%อง           6,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สกาย อคีวปิเมน้ท         6,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สกาย อคีวปิเมน้ท         6,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180394 3/02/2018

21 ซื�อรบิบิ�นผา้ต่วน 1 รายการ           8,800.00    เฉพาะเจาะจง  รา้นกอตี�ฮวดโดยนายชยัวัฒน ์
โกศลสวุวิัฒน์

8,800.00 บาท  รา้นกอตี�ฮวดโดยนายชยัวัฒน ์
โกศลสวุวิัฒน์

8,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180395 4/02/2018

22 จา้งพมิพซ์องนํ�าตาลขยายขา้ง 1 รายการ           7,276.00    เฉพาะเจาะจง  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 7,276.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 7,276.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180396 4/02/2018

23 จา้งซอ่มแซมหอ้งซาวน่า 1 รายการ         46,500.00    เฉพาะเจาะจง  เอ็สเอ็นบลู 46,010.00 บาท  เอ็สเอ็นบลู 46,010.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180397 4/02/2018

24 จา้งทําRoll up และพมิพโ์บวช์วัร์ 2 รายการ           9,202.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,202.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,202.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180398 5/02/2018

25 ซื�อเครื%องโทรสารกระดาษธรรมดา 1 รายการ           3,990.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         3,990.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         3,990.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180399 5/02/2018

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 236,555.60 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็มเพลส มเีดยี 
โปรดักชั%น

239,091.50 บาท

27 จา้งบันทกึภาพพันธุไ์มพ้รอ้มขอ้มูล ณ อุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

1 รายการ         50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เอษณะ ศรมีงคล 50,000.00 บาท นาย เอษณะ ศรมีงคล 50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180401 5/02/2018

28 ซื�อกระดาษ 2 รายการ       208,650.00        208,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ จํากัด

208,650.00 บาท บรษิัท โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ จํากัด

208,650.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180402 5/02/2018

29 ซื�อเครื%องดื%มงานประชมุวชิาการประจําปี 2561 6 รายการ         13,430.64    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 13,430.64 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 13,430.64 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหน

1041180403 5/02/2018

5/02/2018หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 236,555.60 บาท ราคาตํ%าสดุ 1041180400จา้งทําป้ายประชาสัมพันธ์
งานประชมุวชิาการ

26 17 รายการ       236,555.60        236,555.60    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,198.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1041180383 1/02/2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

สํานกังานกลาง
ระหวา่งวนัที# 1-28 กมุภาพนัธ ์2561

9 จา้งทําโบวช์วัร ์NAC2018 3,000 ใบ         12,198.00    เฉพาะเจาะจง
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แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#
30 จา้งทําคู่มอืตัวชี�วัด 225 เล่ม         32,260.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 32,260.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 32,260.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด

ตรงตามขอ้กําหนด
1041180404 6/02/2018

31 จา้งนําขอ้มูลคําราชาศัพทเ์ขา้คลังทรัพยากร 1 รายการ         40,000.00    เฉพาะเจาะจง ว่าที% ร.ต.หญงิ พัชนภา รัตนสวุรรณ 40,000.00 บาท ว่าที% ร.ต.หญงิ พัชนภา รัตนสวุรรณ 40,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180405 6/02/2018

32 ซื�อถังไนโตรเจน 3 ถัง       192,600.00        192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนี%ยน อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากัด

180,000.00 บาท บรษิัท ยูเนี%ยน อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากัด

180,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180406 6/02/2018

33 ซื�อพรมดักฝุ่ น 10 มว้น         47,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 46,224.00 บาท บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 46,224.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180407 7/02/2018

34 ซื�อ Tip และ filter 1 รายการ         10,978.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

10,978.20 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

10,978.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180408 7/02/2018

35 ซื�อวัสดุสํานักงาน 20 รายการ         11,729.95    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,729.95 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,729.95 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180409 7/02/2018

36 จา้งประชาสัมพันธง์าน NAC2018 1 รายการ         53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซปิอเีวน้ท ์จํากัด 53,500.00 บาท บรษิัท ซปิอเีวน้ท ์จํากัด 53,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180411 7/02/2018

37 ซื�อพื�นที%โฆษณาตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนย์
เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ

1 รายการ       179,760.00        179,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนชั%น มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

179,760.00 บาท บรษิัท เนชั%น มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

179,760.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180412 7/02/2018

38 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ เครื%องดื%ม หอ้งพักบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

14 รายการ         23,627.88    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 23,627.88 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 23,627.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180413 7/02/2018

39 ซื�อวัสดุสําหรับทําป้ายบอกทาง 1 รายการ         86,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิ%ง 
จํากัด

85,546.50 บาท บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิ%ง 
จํากัด

85,546.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180414 7/02/2018

40 จา้งทําชดุคู่มอื Open NSTDA 2018 3 รายการ         43,356.40    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 43,356.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 43,356.40 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180415 7/02/2018

41 จา้งการนําเขา้ทรัพยากรแบบเปิด 2 รายการ       150,000.00        150,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บดนิทร ์ กศุลเสรมิสขุ     150,000.00 บาท นาย บดนิทร ์ กศุลเสรมิสขุ 150,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180416 8/02/2018

42 ซื�อรองเทา้ 50 คู่         17,807.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เหลอืงรัศม ีจํากัด 16,642.50 บาท บรษิัท เหลอืงรัศม ีจํากัด 16,642.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180417 8/02/2018

43 ซื�อขวดพรอ้มฝาเพื%อใชก้ับเครื%อง GC-MS 10 แพ็ค         17,387.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด       17,387.50 บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั%น จํากัด       17,387.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180418 8/02/2018

44 ซื�อวัสดุสํานักงาน 27 รายการ         91,875.55    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธน ี
โพธพิลคุณรักษ์

69,965.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธน ี
โพธพิลคุณรักษ์

69,965.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180420 8/02/2018

45 ซื�อ 3D PEN และเสน้ ABS 1 รายการ         11,531.72    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 10,775.75 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 10,775.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180421 8/02/2018

46 จา้งออกแบบอารต์เวริค์จดหมายขา่ว 1 รายการ           7,704.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 7,704.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 7,704.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180422 8/02/2018

47 ซื�อเครื%องโทรคมนาคมและเครื%องอุปกรณ์
ประเภท Radio Frequency

1 ชดุ         99,617.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค เทคโนโลย ีดสิตริ
บวิชั%น จํากัด

99,617.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค เทคโนโลย ีดสิตริ
บวิชั%น จํากัด

99,617.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180423 9/02/2018

48 ซื�อของที%ระลกึงาน NAC2018 150 ผนื         54,000.23    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยซลิค ์วลิเลจ จํากัด 54,000.00 บาท บรษิัท ไทยซลิค ์วลิเลจ จํากัด 54,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180424 9/02/2018

49 จา้งทําป้ายงานแถลงขา่ว NAC2018 1 งาน           6,634.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี         6,634.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี         6,634.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180425 9/02/2018

50 จา้งทําบัญชรีายชื%อและระดับความเชี%ยวชาญ 1 งาน         60,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคล 60,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคล 60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180426 9/02/2018

51 จา้งพมิพก์ระดาษหัวจดหมายและซองเอกสาร 4 รายการ         83,995.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด 82,390.00 บาท บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี จํากัด 82,390.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180427 9/02/2018

52 จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีมอุปกรณ์หุ่นยนตว์ันที%
 13 กพ. 61

1 รายการ         37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชั%นนั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

37,450.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชั%นนั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

37,450.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180429 11/02/2018

53 จา้งจัดกจิกรรมและเตรยีมอุปกรณ์
หุ่นยนต ์2

1 รายการ         34,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชั%นนั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

34,240.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชั%นนั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

34,240.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180430 11/02/2018

54 จา้งทําความสะอาดทอ่ระบายนํ�ารมิถนน 1 รายการ       300,000.00        300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง จํากัด 300,000.00 บาท บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง จํากัด 300,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180431 11/02/2018

55 จัดซื�อเตาอบไมโครเวฟ ของฝ่ายบรหิารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

2 เครื%อง           7,575.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ 
จํากัด

7,575.60 บาท บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอเีล็คทรคิ 
จํากัด

7,575.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180432 12/02/2018

56 จา้งทําปล่องดูดอากาศ 1 รายการ         29,425.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส เซน็เตอร ์ซพัพลาย
จํากัด

29,425.00 บาท บรษิัท ซคัเซส เซน็เตอร ์ซพัพลาย
จํากัด

29,425.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180433 12/02/2018

บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 490,317.00 บาท
บรษิัท เทอรม์นิอล โซลูชั%น จํากัด 520,260.54 บาท

58 ซื�อครุภัณฑ ์RFID 3 รายการ       200,900.00        200,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลยี% จํากัด 200,090.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลยี% จํากัด 200,090.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180435 13/02/2018

59 จัดทําสื%อความรูภ้าพนิ%งและวดีทิัศนภ์มูปิัญญา
อสีาน

1 รายการ       144,000.00        144,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร ขานสันเทยีะ 144,000.00 บาท นางสาว ธนพร ขานสันเทยีะ 144,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180436 13/02/2018

บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนดและ
ราคาตํ%าสดุ

1041180434 13/02/2018   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด ิเอ็กซเ์พริท์ ไอซที ีจํากัด 490,317.00      500,000.00        500,000.00 ซื�อสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื%อรองรับ HDMI Port

57 1 รายการ
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แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#
60 จา้งเหมารื�อถอนและขนยา้ยป้าย

TOWER SIGN
1 รายการ       160,000.00        160,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรบ์ัส 5 โซลูชั%น จํากัด 158,734.50 บาท บรษิัท แอรบ์ัส 5 โซลูชั%น จํากัด 158,734.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด

ตรงตามขอ้กําหน
1041180437 14/02/2018

61 จา้งทําหมวกแกป๊ 5 กลบี 200 ใบ         17,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีซ.ีเค โปรดักท ์(1997) 
จํากัด

17,120.00 บาท บรษิัท ท.ีซ.ีเค โปรดักท ์(1997) 
จํากัด

17,120.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180438 14/02/2018

62 จา้งตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 รายการ         48,900.00    เฉพาะเจาะจง สํานักงาน บรกิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ%งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล

48,900.00 บาท สํานักงาน บรกิารเทคโนโลยี
สาธารณสขุและสิ%งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล

48,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180439 14/02/2018

63 ซื�อกา๊ซ Helium 99.999% (UHP) 3 ทอ่         22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 22,470.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 22,470.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหน

1041180440 14/02/2018

64 ซื�อหนังสอื 3 เล่ม           4,050.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสอื
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

4,050.00 บาท ศูนยห์นังสอื
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

4,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180441 15/02/2018

65 จา้งทําป้ายพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลง 1 รายการ           6,420.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,420.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180443 16/02/2018

66 ซื�อชดุควบคุมเทเลสโคปิกมารท์ 1 รายการ       299,999.00        299,999.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีอซ ีดเีวลลอปเมน้ จํากัด 299,000.00 บาท บรษิัท อเีอซ ีดเีวลลอปเมน้ จํากัด 299,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180444 16/02/2018

67 ซื�อซอฟตแ์วรท์ดสอบมาตรฐาน CISPR25 1 รายการ       533,395.00        533,395.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นารายัณ เน็ทเวริค์ 457,960.00 บาท บรษิัท นารายัณ เน็ทเวริค์ 457,960.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180445 16/02/2018

68 จา้งยา้ยตูดู้ดควันพรอ้มตดิตั�ง 1 รายการ       205,440.00        205,440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด     205,440.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์นทฟี จํากัด     205,440.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180446 16/02/2018

69 ซื�อครุภัณฑเ์ครื%องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์

1 รายการ         86,402.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมทชพ์อยท ์เทคโนโลย ี
จํากัด

86,402.50 บาท บรษิัท แมทชพ์อยท ์เทคโนโลย ี
จํากัด

86,402.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180447 16/02/2018

70 จา้งซอ่มแซมป้ายหนิแกรนติ อุทยานฯ 1 รายการ         95,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรัณยฉ์ัตร 3 93,090.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรัณยฉ์ัตร 3 93,090.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180448 16/02/2018

71 ซื�อ Nanosphere 5 รายการ       105,662.50        105,662.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั%น 
จํากัด

105,662.50 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั%น 
จํากัด

105,662.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180449 18/02/2018

72 จา้งสบูสิ%งปฏกิลูในบอ่เกรอะ  18 บอ่       187,250.00        187,250.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

187,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

187,250.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180450 18/02/2018

73 ซื�ออายุสมาชกิวารสารภาษาอังกฤษ ปี 61 1 รายการ         39,439.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกกาซนี อนิเตอรเ์นชั%น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด

39,439.00 บาท บรษิัท แมกกาซนี อนิเตอรเ์นชั%น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด

39,439.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180451 19/02/2018

74 ซื�อวัสดุสํานักงาน 20 รายการ         11,729.95    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,729.95 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,729.95 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180452 19/02/2018

75 ซื�อผา้พันคอยอ้มครามนาโน 150 ชิ�น         75,000.00    เฉพาะเจาะจง มูลนธิ ิชยัพัฒนา-ภัทรพัฒน์ 75,000.00 บาท มูลนธิ ิชยัพัฒนา-ภัทรพัฒน์ 75,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180453 19/02/2018

76 ซื�อกรอบป้ายพลาสตกิตดิหนา้อก  5300 ชิ�น         14,177.50    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

14,177.50 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

14,177.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180454 19/02/2018

77 จา้งประชาสัมพันธผ์า่นรายการ EduGuide 4.0 2 ครั�ง         10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคเวอร ์ครเีอทฟี จํากัด 10,700.00 บาท บรษิัท โคเวอร ์ครเีอทฟี จํากัด 10,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180455 19/02/2018

78 จา้งเปลี%ยนอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่าง 1 รายการ       200,000.00        200,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มัลตไิลน ์โปรเฟสชั%นแนล 
จํากัด

196,666.00 บาท บรษิัท มัลตไิลน ์โปรเฟสชั%นแนล 
จํากัด

196,666.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180456 19/02/2018

79 ซื�อซอฟตแ์วร ์Kaspersky 1 รายการ         18,725.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 18,725.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 18,725.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180457 19/02/2018

80 จา้งทําจานรองแกว้คละแบบ 24,000 อัน       410,880.00        410,880.00    เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมยางรับเบอรแ์ลนด์ 410,880.00 บาท อุตสาหกรรมยางรับเบอรแ์ลนด์ 410,880.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหน

1041180458 19/02/2018

81 จา้งออกแบบหนังสอืคู่มอืการเยี%ยมชม
งาน NCA2018

1 รายการ           9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา นรากร 9,000.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร 9,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180459 19/02/2018

บรษิัท เอเอ็นเอ ซสิเต็ม จํากัด 6,099.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 5,540.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1041180460 19/02/2018
หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 5,540.00 บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 30,816.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 36,000.00 บาท
บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 36,000.00 บาท

84 ซื�อ USB ตัวอ่านและไลทง์าน เครื%อง 
Macintosh

2 ตัว           6,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอน
ซลัติ�ง จํากัด

6,420.00 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์คอน
ซลัติ�ง จํากัด

6,420.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180462 20/02/2018

85 จา้งพมิพห์นังสอืเรื%องเล่าจากปลาทหูนา้งอ 2,000 เล่ม         55,640.00    เฉพาะเจาะจง นาย สวุัฒน ์เรยีบรอ้ยเจรญิ 55,640.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 55,640.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180463 20/02/2018

86 จา้งพมิพห์นังสอืแผนกลยุทธ ์สวทช.
ฉบับย่อ

1,500 เล่ม         33,159.30    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 33,159.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 33,159.30 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180464 21/02/2018

87 จา้งจัดนทิรรศการบธูวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
 (Waste less Save more) ในงานประชมุ
วชิาการ (NSTDA Annual 
Conference:NAC2018)

1 งาน       260,000.00        260,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ มามสีา 260,000.00 บาท นาย วัชระ มามสีา 260,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180465 21/02/2018

88 จา้งจัดทําของที%ระลกึ 2 รายการ       352,250.00        352,250.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธฤต อภบิญุเอื�ออรุณ 352,250.00 บาท นาย ธฤต อภบิญุเอื�ออรุณ 352,250.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180466 21/02/2018

นาย ธพล จลุเดชนันทชยั 252,000.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1041180467 22/02/2018

20/02/2018

89 จา้งทําเสื�อยดืคอกลม 3,000 ตัว       252,000.00        252,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธพล จลุเดชนันทชยั 252,000.00 บาท

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 30,816.00 บาท ราคาตํ%าสดุ 1041180461

          6,099.00    เฉพาะเจาะจง

        30,816.00    เฉพาะเจาะจง83 จา้งทําจานรองแกว้ 24,000 แผน่

82 ซื�อ Hard disk และสาย RG-6 1 รายการ
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แบบ สขร.1

ลําดบั   รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#
หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.เอ็น.ดเีซน์ 279,000.00 บาท
นางสาว ธัญญารัตน ์ชา่งเหลา 285,000.00 บาท

90 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 3 รายการ         30,495.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 30,495.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 30,495.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180468 22/02/2018

91 ซื�อถงุขยะ ทชิชู 5 รายการ         75,007.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 75,007.00 บาท บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 75,007.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180469 22/02/2018

92 ซื�ออุปกรณ์การสอนศลิปะสําหรับศลิปินรุ่นเยาว์ 5 รายการ         19,741.50    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

18,450.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

18,450.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180471 22/02/2018

93 ซื�อหลอดไฟ 240 หลอด         16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง จํากัด 15,836.00 บาท บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง จํากัด 15,836.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180472 22/02/2018

94 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้่ความสนุก 27 
กมุภาพันธ ์2561

1 รายการ         33,705.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชนันั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

33,705.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดูเคชนันั%ล 
เทคโนโลย ีจํากัด

33,705.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180474 22/02/2018

95 ซื�อสายพานสมอเตอรส์ําหรับเครื%องระเหย 1 รายการ           3,852.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมี
วจิัย

3,852.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมี
วจิัย

3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180475 22/02/2018

96 จา้งเหมาออกแบบและตกแต่งInno Service 1 งาน       197,950.00        197,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 197,950.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด 197,950.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180476 22/02/2018

97 ซื�อจอมอนเิตอรข์องกลอ้งวงจรปิด 4 จอ         36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 35,096.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 35,096.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180477 22/02/2018

98 จา้งพมิพโ์บวช์วัร ์สวทช. ภาษาอังกฤษ      3,000 แผน่         58,743.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 58,743.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 58,743.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180478 22/02/2018

99 ซื�อกระดาษ A4 100 รมี         10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 10,700.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180479 23/02/2018

100 ซื�อเกา้อี�สํานักงาน 1 ตัว         22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจก๊เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 22,470.00 บาท บรษิัท แจก๊เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 22,470.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180480 25/02/2018

101 จา้งเหมาปรับปรุงระบบระบายนํ�าทิ�งชั �นใตด้นิ 
อาคาร สก.

1 รายการ       270,000.00        270,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

264,172.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซน
เซอรว์สิ

264,172.30 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180481 25/02/2018

102 ซื�ออะไหล่ระบบตรวจจับและสง่สัญญาณฯ 1 รายการ           6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต็มส ์
จํากัด

5,938.50 บาท บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต็มส ์
จํากัด

5,938.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180482 25/02/2018

103 ซื�อโฆษณารับสมัครงานบน Website 1 รายการ         53,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเูปอร ์เรซเูม่ จํากัด 53,500.00 บาท บรษิัท ซเูปอร ์เรซเูม่ จํากัด 53,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180483 26/02/2018

104 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอื 1 รายการ           4,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี% อนิสทรูเมน้ท 
จํากัด

4,815.00 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี% อนิสทรูเมน้ท 
จํากัด

4,815.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180484 26/02/2018

105 ซื�อกลอ้งวดิโีอแบบ Full HD 1 รายการ         80,000.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซนทรัล โซลูชั%น จํากัด 79,926.00 บาท บรษิัท เซนทรัล โซลูชั%น จํากัด 79,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180485 26/02/2018

106 จัดซื�อสทิธิ�การเขา้ถงึฐานขอ้มูล Technol 1 รายการ       374,500.00        374,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลวิัน 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

374,500.00 บาท บรษิัท ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลวิัน 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

374,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180486 26/02/2018

107 จา้งชา่งภาพบันทกึวดิโีองาน NAC2018 1 รายการ         16,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พอยสัน ฝึกใจดี 16,000.00 บาท นาย พอยสัน ฝึกใจดี 16,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180487 26/02/2018

108 ฝาครอบปิดตัวถัง Water Bath 3 อัน         20,865.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกายไลน ์เลเซอรพ์ารท์ 
จํากัด

20,865.00 บาท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอรพ์ารท์ 
จํากัด

20,865.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180488 26/02/2018

109 จา้งออกแบบและจัดกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์
 ม.ีค. 61

1 รายการ         26,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 26,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ 26,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180489 26/02/2018

110 ออกแบบบและผลติกล่องฟางขา้วทรงกล่อง
ไมข้ดี

300 กล่อง         12,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ฟางไทย แฟค 11,450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ฟางไทย แฟค 11,450.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180490 27/02/2018

111 จา้งซกัรดีชดุเครื%องนอนบา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร

1 รายการ         80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี เซอรว์สิ 80,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180491 27/02/2018

112 จา้งถา่ยทอดเสยีงงานประชมุวชิาการประจําปี 
2561 (NAC2018)

1 รายการ         36,380.00    เฉพาะเจาะจง  กรมประชาสัมพันธ ์(เงนิรายไดก้รม
ประชาสัมพันธ)์

36,380.00 บาท  กรมประชาสัมพันธ ์(เงนิรายไดก้รม
ประชาสัมพันธ)์

36,380.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180493 27/02/2018

113 จา้งพมิพใ์บประกาศนยีบัตร 500 ใบ         21,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 21,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180494 27/02/2018

114 จัดซื�อพลาสตกิโรงเรอืน ของฝ่ายถา่ยทอด
เทคโนโลยี

9 มว้น         52,644.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิและบตุร จํากัด 52,350.00 บาท บรษิัท วสิและบตุร จํากัด 52,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180495 27/02/2018

115 ป้ายผังแสดงอาคารอเนกประสงค์ 15 แผน่           9,309.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,309.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 9,309.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180496 28/02/2018

116 ซื�อปลอกแขนงาน NAC2018 40 อัน           5,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซฟตี�พรเีมี%ยมดอทคอม 
จํากัด

5,000.00 บาท บรษิัท เซฟตี�พรเีมี%ยมดอทคอม 
จํากัด

5,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180497 28/02/2018

117 มอเตอรพ์ัดลมระบายอากาศ 1 ตัว           6,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) 
จํากัด

5,136.00 บาท บรษิัท แสงชยัอคีวพิเมน้ท(์1984) 
จํากัด

5,136.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180498 28/02/2018

118 จา้งทําอารต์เวริค์สจูบิัตร NAC2018 1 รายการ           4,975.50 จา้งที%ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 4,975.50 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 4,975.50 บาท  มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตามขอ้กําหน

1041180499 28/02/2018

119 จา้งพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบจกการแปรรูปขา้ว
 19 ผลติภัณฑ์

1 งวด       813,200.00        813,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จํากัด     813,200.00 บาท บรษิัท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จํากัด 813,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180086 2/02/2018
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120 จา้งจัดกจิกรรมฝึกอบรมหลักสตูรแนวโนม้และ

การเปลี%ยนแปลงของการบรหิารจัดการคนยุค
4.0

3 งวด       224,700.00        224,700.00    เฉพาะเจาะจง สถาบัน การจัดการปัญญาภวิัฒน์ 224,700.00 บาท สถาบัน การจัดการปัญญาภวิัฒน์ 224,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180089 12/02/2018

121 ซื�อผา้คลุมโต๊ะหนา้ขาว 1 รายการ       128,025.50        128,025.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บิ�กเกอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 128,025.50 บาท บรษิัท บิ�กเกอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 128,025.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1043180090 13/02/2018

122 จา้งเหมาบรกิารป้องกัน-กําจัดหนู 
และแมลง ภายในอาคารอเนกประสงค์

12 งวด       120,000.00        120,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บั�ค บ ีกอน จํากัด     120,000.00 บาท บรษิัท บั�ค บ ีกอน จํากัด 120,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180091 15/02/2018

บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด 2,015,000.00 บาท

บรษิัท บ ียอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,029,500.00 บาท

124 จา้งเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 12 งวด       300,000.00        300,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สรุรีัตน ์มภีู่     300,000.00 บาท นางสาว สรุรีัตน ์มภีู่ 300,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180093 22/02/2018

125 จา้งจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/get 
swit

3 งวด         63,000.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด 63,000.00 บาท บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด 63,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180094 22/02/2018

126 ซื�ออุปกรณ์ลดทอนสัญญาณเสยีง
(sound absorber)

1 รายการ 1,069,909.05 1,069,909.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จโีอนอยซ ์(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

1,069,909.05 บาท บรษิัท จโีอนอยซ ์(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

1,069,909.05 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1043180095 26/02/2018

127 จา้งซอ่มแซมเครื%องทํานํ�าเย็น (Chiller) 1 รายการ    1,300,000.00     1,300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,286,681.96 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,286,681.96 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180096 28/02/2018

128 จา้งขนยา้ยและกําจัดขยะตดิเชื�อปนเปื�อน
สารเคมี

12 งวด       600,000.00        600,000.00   คัดเลอืก หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยเอ็นไวรอน
เมน้ท ์ซสีเท็มส์

    600,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยเอ็นไวรอน
เมน้ท ์ซสีเท็มส์

    600,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180097 28/02/2018

129 จา้งบํารุงรักษาศูนยข์อ้มูล สวทช. 4 งวด    1,011,201.36     1,011,201.36    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตมารค์ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 1,011,201.36 บาท บรษิัท เน็ตมารค์ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 1,011,201.36 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180098 28/02/2018

130 จา้งเหมาบรกิารรับ-สง่เอกสาร อาคาร สวทช. 12 เดอืน       210,000.00        210,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กังวาน เซอรว์สิ 122,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กังวาน เซอรว์สิ 122,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180099 28/02/2018

123     2,100,000.00 คัดเลอืกซื�อระบบบรหิารจัดการ DNS แบบรวมศูนย์ 1 รายการ    2,100,000.00 1043180092 15/02/2018บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด 2,015,000.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนดและ
ราคาตํ%าสดุ
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