
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 จัดซื�อ HDMI 1 รายการ                       7,607.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีทค เอสเซสโซรี% จํากัด 7,607.70 บาท บรษิัท ดเีทค เอสเซสโซรี% จํากัด 7,607.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180500 2/03/2018

บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 224,700.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

282,480.00 บาท

3 จา้งออกแบบโปสเตอร์ 12 แผน่                     24,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนษิฐา กลายสขุ 24,200.00 บาท นางสาว กนษิฐา กลายสขุ 24,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180502 5/03/2018

4 จา้งพมิพแ์ผน่พับ หลักสตูร AE, 
ICTES และ SERE

3,000 ใบ                     17,655.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด

      17,655.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด

      17,655.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180503 5/03/2018

5 จา้งจัดพมิพห์นังสอืสตูบิัตร 
NAC2018

2 รายการ                     45,582.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 45,582.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 45,582.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180504 5/03/2018

6 จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์TAIST-Tokyo 
Tech ปี 25

1 รายการ                       3,616.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด

3,616.60 บาท บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 3,616.60 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180505 5/03/2018

7 จา้งออกแบบโปสเตอรบ์ธูโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

6 รายการ                     33,600.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปรญิญา ทองหยัด 29,400.00 บาท นาย ปรญิญา ทองหยัด 29,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180506 27/03/2018

8 จา้งออกแบบโปสเตอรบ์ธู ศว. 10 รายการ                     31,500.00 จา้งที%ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นาย องอาจ ผวิมั%นกจิ 31,500.00 บาท นาย องอาจ ผวิมั%นกจิ 31,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180507 5/03/2018

9 จา้งออกแบบโปสเตอรง์าน 
NAC2018

1 รายการ                     25,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล 25,200.00 บาท นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล 25,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180508 5/03/2018

10 จา้งทําป้ายตดิหนา้อกและสตกิ
เกอรต์ดิหนา้อก

2 รายการ                     13,546.20    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

13,546.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

13,546.20 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180509 5/03/2018

11 จา้งออกแบบ จัดพมิพ ์และตดิตั�ง
โปสเตอร ์บธู PDYS

1 รายการ                     14,017.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

14,017.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

14,017.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180510 6/03/2018

12 ซื�อนํ�ามัน 5 ถัง                     25,609.59    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 25,609.59 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 25,609.59 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180511 7/03/2018

13 จา้งจัดทํา Full Frame 1 รายการ                     17,655.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

17,655.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

17,655.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180512 6/03/2018

14 จัดทําโปสเตอรค์วามร่วมมอื
ระหว่างไทยกับสภาวทิยาศาสตร์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี

1 รายการ                       9,951.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

9,951.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

9,951.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180513 6/03/2018

15 จา้งพมิพแ์ผน่พับ โปสเตอร ์
ศาลปกครอง MOU

1 รายการ                     20,330.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

20,330.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

20,330.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180514 6/03/2018

มูลนธิ ิชยัพัฒนา-ภัทรพัฒน์ 75,000.00 บาท

บรษิัท เทเลพารท์ คอรป์อเรชั%น
 ซพัพลาย จํากัด

53,548.90 บาท

17 จา้งพมิพโ์บวช์วัร ์“การจัดซื�อจัด
จา้งโครงการของภาครัฐ"

3,000 แผน่                     22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 22,470.00 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 22,470.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180516 7/03/2018

18 ซื�อไมโครโฟนไรส้ายแบบตดิ
กลอ้งถา่ยวดิโีอ

1 รายการ                     20,865.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 20,865.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 20,865.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180517 7/03/2018

19 จา้งผลติป้ายอะคลลิคิ NSTDA 
BOOKSTORE

1 งวด                     14,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิ%ง
 จํากัด

14,980.00 บาท บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิ%ง
 จํากัด

14,980.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180518 7/03/2018

บรษิัท เทเลพารท์ คอรป์อเรชั%น
 ซพัพลาย จํากัด

53,548.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ%าสดุ

1041180515 7/03/201816 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ 16 รายการ                     55,000.00    เฉพาะเจาะจง

2 จา้งจัดพมิพห์นังสอื “บม่เพาะนัก
วทิย ์คดิเพื%อสังคม"

2,000 เล่ม 224,700.00 224,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 224,700.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนดและราคาตํ%าสดุ

1041180501 5/03/2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

สํานกังานกลาง
ระหวา่งวนัที  1-31 มนีาคม 2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

20 จา้งจัดดอกไมส้ําหรับงานประชมุ
วชิาการ

1 รายการ 180,000.00 180,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บญุยนื คันยุไร 180,000.00 บาท นาย บญุยนื คันยุไร 180,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180519 7/03/2018

21 ซื�อเครื%องสบูนํ�าพุ 1 งวด                       7,556.34    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีเอ็น เวลิด ์ซพัพลาย 
จํากัด

7,556.34 บาท บรษิัท ท ีเอ็น เวลิด ์ซพัพลาย 
จํากัด

7,556.34 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180521 8/03/2018

22 ซื�อวัสดุสําหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ                     61,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส์
 จํากัด

60,024.49 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส์
 จํากัด

60,024.49 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตาขอ้กําหนด

1041180522 8/03/2018

23 จา้งบรหิารการจัดกจิกรรมค่ายกา้ว
แรกสูเ่สน้ทางนักวทิย ์
วันที% 19-20 มคี.61

1 รายการ                     69,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร ์จํากัด 69,550.00 บาท บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร ์จํากัด 69,550.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180523 9/03/2018

24 จา้งพมิพป์กและใบประกาศ
 Maker A4

1 รายการ                     29,050.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

29,050.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

29,050.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180524 8/03/2018

25 เชา่เวลาถา่ยทอดสดพธิเีปิดงาน
ประชมุวชิาการ สวทช. ประจําปี 
2561

1 รายการ                   500,118.00                   500,118.00    เฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ์ 500,118.00 บาท กรมประชาสัมพันธ์ 500,118.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180525 8/03/2018

26 จา้งถา่ยภาพกจิกรรมมหาวทิยาลัย
เด็ก งานประชมุประจําปี สวทช. 
2561

1 รายการ                       6,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน 6,500.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน 6,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180526 9/03/2018

27 จา้งล่ามภาษาจนีสําหรับ
ผูเ้ชี%ยวชาญชาวจนี

4 วัน                     12,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กัญชพร ศริวิาท 12,000.00 บาท นางสาว กัญชพร ศริวิาท 12,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180527 9/03/2018

28 จา้งจัดกจิกรรมแห่งการมองเห็น 
19 มคี.61

1 รายการ                     32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซเอนซฟ์อรค์ดิส ์จํากัด 32,100.00 บาท บรษิัท ไซเอนซฟ์อรค์ดิส ์จํากัด 32,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180528 9/03/2018

29 จา้งพมิพแ์ผน่พับ Kid Diary 200 แผน่                       8,560.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        8,560.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180529 9/03/2018

30 ซื�อซอฟตแ์วร ์SketchUp 1 รายการ                     60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โยธาไทยเทรนนิ%ง จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท โยธาไทยเทรนนิ%ง จํากัด 60,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180530 13/03/2018

31 จา้งทําโปสเตอรส์ง่เสรมิโครงการ
ไอซทีี

1 รายการ                       7,383.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

7,383.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

7,383.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180531 12/03/2018

32 จา้งทดสอบเครื%องมอื 1 รายการ                     10,593.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เกาหล ีคาลเิบรชั%น
เซน็เตอร ์จํากัด

10,593.00 บาท บรษิัท ไทย-เกาหล ีคาลเิบรชั%น
เซน็เตอร ์จํากัด

10,593.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180532 15/03/2018

33 จา้งเปลี%ยนพรมหอ้งประชมุ 103 
อาคารโยธี

1 รายการ                     30,000.00 จา้งที%ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั%น
แนล ไทยแลนด ์จํากัด (มหาชน)

25,680.00 บาท บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั%น
แนล ไทยแลนด ์จํากัด (มหาชน)

25,680.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180533 12/03/2018

34 จา้งตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานฯ

1 รายการ                   500,000.00                   500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอบโซลูท บซิเินส 
ออพพอทนูติี� ซคัเซส จํากัด

321,000.00 บาท บรษิัท แอบโซลูท บซิเินส 
ออพพอทนูติี� ซคัเซส จํากัด

321,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180534 13/03/2018

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

7,276.00 บาท

บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด 8,025.00 บาท

36 ซื�อชดุลําโพงอเนกประสงคเ์คลื%อนที% 1 งวด                     16,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 15,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 15,980.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180536 14/03/2018

37 จา้งขนยา้ยและกําจัดของเสยี
สารเคมฯี

1 รายการ                   150,000.00                   150,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั%น จํากัด 150,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180537 15/03/2018

38 ซื�อครุภัณฑเ์ครื%องโทรคมนาคม 1 รายการ                   143,915.00                   143,915.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไอเดนทฟิาย 
จํากัด

143,915.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไอเดนทฟิาย 
จํากัด

143,915.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180538 15/03/2018

39 จา้งเหมาปรับปรุงพื�นที%ปฏบิัตงิาน 1 รายการ                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 99,510.00 บาท บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 99,510.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180539 19/03/2018

40 ซื�อ Soduim Hydroxide Solution
 50%

1 รายการ                     22,684.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 22,684.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี จํากัด 22,684.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180540 16/03/2018

41 จา้งทดสอบและวเิคราะห์
พฤตกิรรมและบคุลกิภาพของ
ผูส้มัครเขา้รับการคัดเลอืก

1 รายการ                   300,000.00                   300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิดโิก คอนซลัติ�ง กรุ๊ป
 จํากัด

    300,000.00 บาท บรษิัท อนิดโิก คอนซลัติ�ง กรุ๊ป
 จํากัด

    300,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180541 16/03/2018

35 ซื�อ Agate Mortar and Pestle                       7,276.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

7,276.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ%าสดุ

1041180535 13/03/20181 รายการ
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

42 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอื 6 รายการ                   242,698.13                   242,698.13    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์
จํากัด

    242,698.13 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์
จํากัด

    242,698.13 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180542 16/03/2018

43 จา้งทําเกม Xvolution 150 ชดุ                   120,000.00                   120,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปลน ครเีอชั%นส ์จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท แปลน ครเีอชั%นส ์จํากัด 120,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180543 16/03/2018

44 ซื�อไมยู้คาและตะปู 1 รายการ                     11,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ี
กรนีแอนดก์ารเ์ดน้

10,967.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พ ี
กรนีแอนดก์ารเ์ดน้

10,967.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180544 16/03/2018

45 ซื�อซอฟตแ์วร ์Microsoft Project 1 รายการ                     14,124.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 14,124.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 14,124.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180545 22/03/2018

46 จา้งเหมาอบรมหลักสตูร จป.บรหิาร 1 รายการ                     29,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

29,960.00 บาท บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

29,960.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180546 18/03/2018

47 จา้งเหมาอบรมหลักสตูร ความ
ปลอดภัยในการทํางานกับรังสี

1 รายการ                     22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

22,470.00 บาท บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

22,470.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180547 18/03/2018

48 จา้งตดิตั�งรางระบายนํ�าฝน ทาง
เชื%อมอาคารอเนกประสงค์

1 รายการ                     25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 
จํากัด

19,260.00 บาท บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 
จํากัด

19,260.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180548 19/03/2018

49 ซื�อซอฟตแ์วร ์Microsoft 
Windows 10 Pro

1 รายการ                       7,383.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 7,383.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 7,383.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180549 19/03/2018

50 จา้งซอ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ(BAS)

1 รายการ                   300,000.00                   300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รเีจน คอนโทรล จํากัด 293,801.72 บาท บรษิัท รเีจน คอนโทรล จํากัด 293,801.72 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180550 19/03/2018

51 ซื�อ Remote Presenter 3 รายการ                       8,741.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 8,741.90 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด 8,741.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180551 19/03/2018

52 จา้งบันทกึภาพถา่ยและองคค์วามรู ้
ศลิปะ จาก Thai Craft Studio

1 งาน                       5,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธรีพงศ ์ทพิทัส 5,000.00 บาท นาย ธรีพงศ ์ทพิทัส 5,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180553 19/03/2018

53 ซื�อเครื%องคอมพวิเตอรส์ําหรับ
ทดสอบอนิเวอรเ์ตอร์

2 รายการ                     63,344.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง จํากัด

62,916.00 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง จํากัด

62,916.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180554 20/03/2018

54 จา้งจัดทําสรุปแบบประเมนิ และ
จัดเตรยีมอุปกรณ์

2 รายการ                     44,900.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 44,900.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์ประสพฤกษ์ 44,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180557 20/03/2018

55 ซื�อสารมาตรฐานสําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร

16 รายการ                     32,528.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

32,528.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

32,528.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180558 20/03/2018

56 จา้งทํากราวดเ์พลนสําหรับ
ทดสอบมาตรฐาน CISPR

1 รายการ                   199,555.00                   199,555.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ%ง 
แอนด ์คอนซารแ์ตนท ์จํากัด

199,555.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.เค. เอ็นจเินยีริ%ง 
แอนด ์คอนซารแ์ตนท ์จํากัด

199,555.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180559 20/03/2018

57 จา้งบันทกึวดีทิัศนง์านรําลกึวรีชน
แขวงเมอืงวเิมอืงวเิศษไชยชาญ

1 รายการ                     55,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สันต ิ สวนศรี       55,000.00 บาท นาย สันต ิ สวนศรี 55,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180561 21/03/2018

58 ซื�อซอฟตแ์วร ์Microsoft Access 
จํานวน 2 L

1 งวด                     10,058.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 10,058.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 10,058.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180562 21/03/2018

59 ถา่ยทําและจัดทําสื%อวดีทิัศนภ์าษา
มอืสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ
เพื%อเผยแพร่ผา่นโครงการระบบสื%อ
สาระออนไลนฯ์

1 รายการ                     50,000.00    เฉพาะเจาะจง 50,000.00 บาท นาย สันต ิ สวนศรี 50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180563 21/03/2018

60 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอื 9 รายการ                     51,060.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เกาหล ีคาลเิบรชั%น
เซน็เตอร ์จํากัด

51,060.40 บาท บรษิัท ไทย-เกาหล ีคาลเิบรชั%น
เซน็เตอร ์จํากัด

51,060.40 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180564 21/03/2018

61 จา้งทําอุปกรณ์จัดนทิรรศการ 4 รายการ                     24,513.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด ออน จํากัด 24,513.70 บาท บรษิัท แอด ออน จํากัด 24,513.70 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180565 21/03/2018

62 จา้งซอ่มแซมสายไฟฟ้ากลุ่มที% 1 1 รายการ                   150,000.00                   150,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร์
 วศิวกรรม

148,088.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร์
 วศิวกรรม

148,088.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180566 21/03/2018

63 จา้งซอ่มทอ่นํ�าประปาและเครื%อง
สบูนํ�า

1 รายการ                   147,000.00                   147,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซน แมชชนี  จํากัด 144,985.00 บาท บรษิัท แซน แมชชนี  จํากัด 144,985.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180567 21/03/2018

64 จา้งสอบเทยีบเครื%องมอืวัด 1 รายการ                       8,346.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยห์อ้งปฏบิัตกิารและ
วจิัยทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแห่งเอเซยี จํากัด

8,346.00 บาท บรษิัท ศูนยห์อ้งปฏบิัตกิารและ
วจิัยทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแห่งเอเซยี จํากัด

8,346.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180569 21/03/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

65 จา้งทํา Calibration 1 รายการ 3,338.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลย ี
จํากัด

3,338.40 บาท บรษิัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลย ี
จํากัด

3,338.40 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180570 22/03/2018

66 จา้งสรา้งสรรคง์านเพื%อการเขา้ถงึ
สื%อของผูบ้กพร่องทางสายตา

1 รายการ                   294,390.00                   294,390.00    เฉพาะเจาะจง เงนิผลพลอยได ้ทัณฑสถาน
หญงิกลาง

294,390.00 บาท เงนิผลพลอยได ้ทัณฑสถานหญิ 294,390.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180571 22/03/2018

67 จัดซื�อแชมพู สบู ่สําหรับงาน
หอ้งพัก

2,400 ขวด                     12,198.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจซพี ีอนิเตอรเ์นชั%นแนล
 จํากัด

12,198.00 บาท บรษิัท เจซพี ีอนิเตอรเ์นชั%นแนล
 จํากัด

12,198.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180572 26/03/2018

68 ซื�อ Cylinder พรอ้มสอบเทยีบ 1 รายการ                       2,985.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,985.30 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,985.30 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180573 23/03/2018

69 จา้งเหมาจัดทําโครงสรา้งและ
ตกแต่งนทิรรศการ

1 รายการ                   179,760.00                   179,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พลาย บางกอก จํากัด 179,760.00 บาท บรษิัท พลาย บางกอก จํากัด 179,760.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180575 23/03/2018

70 ซื�อโคมไฟฟ้า 10 ชดุ                     16,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมคเซลส ์อนิเตอร ์
เซอรว์สิ จํากัด

16,050.00 บาท บรษิัท แมคเซลส ์อนิเตอร ์
เซอรว์สิ จํากัด

16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180576 25/03/2018

71 จา้งซกัรดีชดุเครื%องนอนบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1 รายการ                     80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

80,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180577 26/03/2018

72 ซื�อหลอดใสส่ารละลายสําหรับปั%น
เหวี%ยง

1 รายการ                       8,827.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

8,250.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด

8,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180578 26/03/2018

73 ซื�อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการ
เพาะเลี�ยงเนื�อพชื

1 รายการ                     13,417.80    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอ็นจ์

13,417.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอ็นจ์

13,417.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180579 27/03/2018

74 ซื�อหลอดใสส่ารละลาย อุปกรณ์
ดูดจา่ยสารละลาย

1 รายการ                       5,243.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

5,243.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

5,243.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180580 26/03/2018

75 ซื�อเอนไซมท์ี%ใชเ้พิ%มปรมิาณ
ดเีอ็นเอ

2 รายการ                       6,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

6,955.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

6,955.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180581 26/03/2018

76 ซื�อดเีอ็นเอมาตรฐานและเอ็นไซม์ 1 รายการ                     16,050.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180582 26/03/2018

77 ซื�อแฟลซไดรฟ์การด์ พรอ้มปริ�นท์
โลโก ้สวทช.

350 อัน                   104,860.00                   104,860.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมัอัพ พรเีมี%ยม จํากัด 104,860.00 บาท บรษิัท ซมัอัพ พรเีมี%ยม จํากัด 104,860.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180583 26/03/2018

78 จา้งซอ่มโซฟา เปลี%ยนหนัง 1 รายการ                       6,990.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว รําไพร  ชมภทูปี         6,990.00 บาท นางสาว รําไพร  ชมภทูปี 6,990.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180584 26/03/2018

79 ซื�อชดุสํารองไฟฉุกเฉนิ รุ่น LD-215 5 ตัว                     14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 13,696.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 13,696.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180585 27/03/2018

บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 
จํากัด

101,008.00 บาท

บรษิัท ชยัวัฒน ์อลูมเินยีม 
แอนดส์แตนเลส จํากัด

118,128.00 บาท

81 ซื�อพรมอัดเรยีบและเทปตดิพรม 2 รายการ                     47,936.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 47,936.00 บาท บรษิัท ซบี ีออรก์าไนเซอร ์จํากัด 47,936.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180587 28/03/2018

82 ซื�อตูเ้อกสาร 8 ตู ้                     35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

33,972.50 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

33,972.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180588 28/03/2018

83 ซื�อฝาครอบปิดตัวถัง Water Bath
 Model4

1 รายการ                       5,071.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกายไลน ์เลเซอรพ์ารท์
 จํากัด

5,071.80 บาท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอรพ์ารท์
 จํากัด

5,071.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180589 28/03/2018

84 จัดซื�อถงุมอืยางสําหรับการตรวจ
โรคสําหรับหลักสตูรฝึกอบรม
มหัศจรรยส์ารพันธุกรรมดเีอ็นเอขั�น

40 กล่อง                       6,805.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี
จํากัด (มหาชน)

6,800.00 บาท บรษิัท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี
จํากัด (มหาชน)

6,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180590 28/03/2018

85 จัดซื�อกระดาษเชด็มอื 5 ลัง                       5,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากัด

5,778.00 บาท บรษิัท แอคทฟี ทมี (1999) 
จํากัด

5,778.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180591 28/03/2018

86 ซื�ออุปกรณ์สําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร

2 รายการ                     10,486.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 10,486.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 10,486.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180592 28/03/2018

87 ซื�ออะไหล่ซอ่มเครื%องมอื 2 รายการ                     15,657.55    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู 
จํากัด

15,657.55 บาท บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยัคฆต์ระกลู 
จํากัด

15,657.55 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180593 28/03/2018

88 ซื�อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ                     42,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุเอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 41,730.00 บาท บรษิัท ประชมุเอ็นจเินยีริ%ง จํากัด 41,730.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180594 28/03/2018

89 จา้งสอบเทยีบ Auto pipette และ
 Volumetric

1 งวด                     13,524.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยห์อ้งปฏบิัตกิารและ
วจิัยทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแห่งเอเซยี จํากัด

13,524.80 บาท บรษิัท ศูนยห์อ้งปฏบิัตกิารและ
วจิัยทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแห่งเอเซยี จํากัด

13,524.80 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180595 29/03/2018

90 จา้งบํารุงรักษาลฟิต ์อาคาร สวทช.
(โยธ)ี

1 รายการ                   148,500.00                   148,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

148,500.00 บาท บรษิัท ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

148,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180596 28/03/2018

80 ซื�อพรอ้มตดิตั�งกระดานไวทบ์อรด์
แบบกระจกเคลอืบสี

9 ชดุ                   102,000.00                   102,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา 101,008.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ%าสดุ

1041180586 27/03/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

91 ซื�อวทิยุสื%อสาร 5 เครื%อง                     22,266.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ 
อนิเตอรค์อมมูนเิคชั%น จํากัด

20,810.00 บาท บรษิัท เอส.ซ.ีเรดโิอ 
อนิเตอรค์อมมูนเิคชั%น จํากัด

20,810.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180597 29/03/2018

92 จา้งแปลเอกสาร คู่มอืคุณภาพ 30 หนา้                       9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว นุช สทิธธิูรณ์ 9,000.00 บาท นางสาว นุช สทิธธิูรณ์ 9,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180598 29/03/2018

93 ซื�อเครื%อง RFID Reader 4 เครื%อง                   370,300.25                   370,300.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแมท เทคโนโลย ี
จํากัด

370,300.25 บาท บรษิัท ไซแมท เทคโนโลย ี
จํากัด

370,300.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1041180599 29/03/2018

94 จัดซื�อหมวกคลุมผม Shower Cap
สําหรับงานของฝ่ายบรหิารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

2,000 ใบ                       5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 5,500.00 บาท บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 5,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180600 29/03/2018

95 จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสตูร คปภ.
ในการทํางานกับสารเคมี

1 รายการ                     22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

22,470.00 บาท บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

22,470.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180601 30/03/2018

96 จา้งเหมาฝึกอบรมหลักสตูร
คณะกรรมการดา้นความปลอดภัย

1 รายการ                     29,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

29,960.00 บาท บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี� เทรนนิ�ง
 แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากัด

29,960.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180602 30/03/2018

97 จา้งพัฒนาเนื�อหาหลักสตูรการ
เรยีนรูป้ราบปรามทจุรติของ สวทช.
 (e-Learning)

1 รายการ                   159,965.00                   159,965.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น จํากัด โอ.เค.ออน
แอร์

159,965.00 บาท หา้งหุน้สว่น จํากัด โอ.เค.ออน
แอร์

159,965.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180603 30/03/2018

98 จา้งปรับปรุงภมูทิัศนพ์ื�นที%ขา้ง
อาคาร สก

1 รายการ                   260,000.00                   260,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 258,100.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 258,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180604 30/03/2018

99 ซื�อเครื%อง Qtrap6500+ 
(LC/MS/MS system)

1 รายการ              21,400,000.00              21,400,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากัด 21,400,000.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากัด 21,400,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1043180100 6/03/2018

100 จา้งทํา Animation จํานวนไม่เกนิ 
79 ตอน

20 วนิาที                   591,710.00                   591,710.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด     591,710.00 บาท บรษิัท ดจิเิดยี จํากัด     591,710.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180101 6/03/2018

101 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กจิกรรมฯ

1 รายการ                   870,000.00                   870,000.00    เฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ์
(เงนิรายไดก้รมประชาสัมพันธ)์

    870,000.00 บาท กรมประชาสัมพันธ์
(เงนิรายไดก้รมประชาสัมพันธ)์

870,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180102 7/03/2018

102 จา้งเหมาบรกิารผูอ้ํานวยการ
หลักสตูร (Program) สาขา
วศิวกรรมพลังงานทรัพยากรเพื%อ
ความยั%งยนื

2 รายการ                   240,000.00                   240,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์     240,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 240,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180104 12/03/2018

103 จา้งเหมาจัดทําโครงสรา้งการ
ประชมุวชิาการ

1 รายการ                2,500,000.00                2,500,000.00     คัดเลอืก บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ จํากัด  2,500,000.00 บาท บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ จํากัด  2,500,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180105 12/03/2018

104 จา้งจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 8 รายการ                2,500,000.00                2,500,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด 2,427,830.00 บาท บรษิัท แลงโก ้กรุ๊ป จํากัด 2,427,830.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180106 14/03/2018

105 จา้งปรับปรุงการเชื%อมโยงขอ้มูล
ระบบบรหิารพื%นที%เชา่ ไปยังระบบ
บรหิารงบประมาณ การเงนิบัญช ี
และพัสดุ

1 รายการ                   210,000.00                   210,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด

210,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด

210,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180107 15/03/2018

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 259,185.03 บาท

บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 280,579.68 บาท
107 จา้งจัดอบรมการพัฒนาหลักสตูร

บรหิารทมี ใหถ้กูจรติดว้ย e-disc
2 งวด                   171,200.00                   171,200.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร ีแอนด ์แอสโซซิ

เอทส ์จํากัด
171,200.00 บาท บรษิัท อาร ีแอนด ์แอสโซซิ

เอทส ์จํากัด
171,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180109 30/03/2018

108 ซื�อแกส๊สําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร 12 งวด                   821,867.00                   821,867.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 814,270.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 814,270.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตาขอ้กําหนด

1043180110 20/03/2018

109 จา้งบํารุงรักษาระบบบรหิารอาคาร
สถานที% (MyProperty)

12 งวด                   330,000.00                   330,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด

330,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ
เต็มส ์จํากัด

330,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180111 20/03/2018

110 จา้งเหมาบรกิารดูแลบํารุงรักษา
เครื%องสบูนํ�าดับเพลงิและชดุเครื%อง
กําเนดิไฟฟ้าสํารอง

4 งวด                   150,000.00                   150,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิรัช โฟรเ์ทคเตอร ์
จํากัด

150,000.00 บาท บรษิัท ชนิรัช โฟรเ์ทคเตอร ์
จํากัด

150,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180113 22/03/2018

106 เชา่เครื%องคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อุปกรณ์คอมฯ จํานวน 3 เครื%อง 
(MAC Book)

12 งวด                   300,000.00                   300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 259,185.03 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด
และราคาตํ%าสดุ

1043180108 19/03/2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที เสนอ ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

111 ซื�อครุภัณฑร์ายการค่าขดีพัฒนา
ความสามารถหอ้งปฏบิัตกิาร
ทดสอบสําหรับ
ผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์เครื%องมอืแพทย์
และยานยนตส์มัยใหม่
ตําบลคลองหนึ%ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทมุธาน ี1 ระบบ
จํานวน 2 รายการ (Dust test 
chamber & Salt Spray Test 
Chamber)

2 รายการ 3,370,500.00 3,370,500.00     คัดเลอืก บรษิัท เอเอสดซีสิเต็ม เอ็นยิ
เนยีริ%ง จํากัด

3,370,500.00 บาท บรษิัท เอเอสดซีสิเต็ม เอ็นยิ
เนยีริ%ง จํากัด

3,370,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตามขอ้กําหนด

1043180114 22/03/2018

112 จา้งหมาบรกิารบํารุงรักษาเครื%อง
ทํานํ�าเย็น ในระบบปรับอากาศ 
อาคารโยธี

12 งวด                   150,000.00                   150,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

149,800.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

149,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180115 22/03/2018

113 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร 5 รายการ                   497,550.00                   497,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 462,200.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 462,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตาขอ้กําหนด

1043180117 29/03/2018

114 ซื�อสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วรร์ะบบ
ป้องกันชอ่งโหว่ฯ

1 รายการ                   500,000.00                   500,000.00     คัดเลอืก บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด 494,554.00 บาท บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด 494,554.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุตรงตาขอ้กําหนด

1043180118 29/03/2018

115 จา้งบรกิารดูแล บํารุงรักษา 
ฐานความรูเ้ทคโนโลยดีา้น
การเกษตร (สวนผัก)

6 เดอืน                   166,449.74                   166,449.74    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พี 166,449.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีเอส พี 166,449.72 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180119 30/03/2018

116 จา้งบรกิารรถยนตต์ูโ้ดยสาร 3 รายการ                1,196,400.00                1,196,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาํนาญไพร ทราเวล 
จํากัด

1,196,400.00 บาท บรษิัท ชาํนาญไพร ทราเวล 
จํากัด

1,196,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180121 30/03/2018

117 จา้งบรกิารรถยนตต์ูโ้ดยสาร 3 รายการ                1,365,850.00                1,365,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วชิติา ทราน
สปอรต์

1,365,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วชิติา ทราน
สปอรต์

1,365,850.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180122 30/03/2018
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