
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 ซื	อถังตม้นํ	าไฟฟ้า ดจิติอล 4 ถัง         27,178.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ 
โซลชูั0น

        27,178.00 บาท หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ 
โซลชูั0น

        27,178.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180606 02.04.2018

2 จา้งออกแบบและจัดกจิกรรมคา่ยวทิย ์
เดอืนเมษายน 61

1 รายการ         26,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180607 02.04.2018

3 จา้งบันทกึภาพและวดีทิัศนง์าน
ประเพณีแหง่ชา้งบวชนาค

1 รายการ         55,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร  เรอืงสขุา         55,000.00 บาท นาย พงศธร  เรอืงสขุา         55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180608 03.04.2018

4 จา้งผลติสื0อส ิ0งพมิพก์จิกรรม R&D 
Sharing

1 รายการ         30,045.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        30,045.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        30,045.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180609 30.04.2018

5 ซื	อครภุัณฑอ์ปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3 รายการ         85,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูั0น 
จํากัด

        85,257.60 บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูั0น 
จํากัด

        85,257.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180610 09.04.2018

6 จา้งพมิพโ์ปสเตอรแ์ละโบวช์ัวร์
โครงการทุนวจิัยแกนนํา

2 รายการ         25,145.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟ

        25,145.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟ

        25,145.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180611 04.04.2018

7 จัดซื	อนํ	าดื0มแบบบรรจขุวดสําหรับ
รับรองผูม้าใชบ้รกิาร
บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

400 โหล         24,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์
จํากัด

        24,000.00 บาท บรษิัท โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์
จํากัด

        24,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180612 30.04.2018

8 ซื	อแผน่ยางกันลื0น 12 มว้น       120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ที.พี.จ.ี โซลชูั0น จํากัด       107,856.00 บาท บรษิัท ที.พี.จ.ี โซลชูั0น จํากัด       107,856.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180613 04.04.2018

9 ซื	อเครื0องแกว้ 8 รายการ           9,822.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

          9,822.60 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

          9,822.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180614 04.04.2018

10 จา้งซอ่มปริ	นเตอร ์epson lq-2190 1 เครื0อง           3,477.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิี 
ไอที เซอรว์สิ

          3,477.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิี 
ไอที เซอรว์สิ

          3,477.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180615 05.04.2018

11 ซื	อตัวโครงสรา้ง (Body Water Bath
 Model)

1 รายการ         29,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

        29,500.00 บาท บรษิัท สกายไลน ์เลเซอร์
พารท์ จํากัด

        29,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180616 05.04.2018

12 ซื	อนํ	ายาเคมสีําหรับระบบทําความเย็น 2 รายการ         47,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

        46,224.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

        46,224.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180617 05.04.2018

13 ซื	อทีวพีรอ้มขาตั 	งพื	นทีวี 2 รายการ         26,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลัคกี	 ดจิติอล จํากัด         26,990.00 บาท บรษิัท ลัคกี	 ดจิติอล จํากัด         26,990.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180618 19.04.2018

14 ซื	อแฟลชไดรฟ์ปากกา 1180 อัน       277,300.00       277,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี0ยม เพอรเ์ฟค 
จํากัด

      277,300.00 บาท บรษิัท พรเีมี0ยม เพอรเ์ฟค 
จํากัด

      277,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180619 05.04.2018

15 จา้งอบรมหลักสตูร จป.ระดับหัวหนา้
งาน

1 รายการ         29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพีอาร ์เซฟตี	 
เทรนนิ0ง แอนด ์คอนซัลติ	ง 
จํากัด

        29,960.00 บาท บรษิัท เอสพีอาร ์เซฟตี	 
เทรนนิ0ง แอนด ์คอนซัลติ	ง 
จํากัด

        29,960.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180620 19.04.2018

16 ซื	อโถสขุภัณฑ,์อะไหลส่ขุภัณฑแ์ละ
ซลิโิคน

1 รายการ         62,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นด ีวัสดกุอ่สรา้ง 
จํากัด

        60,995.35 บาท บรษิัท เอ็นด ีวัสดกุอ่สรา้ง 
จํากัด

        60,995.35 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180621 09.04.2018

17 ซื	อเครื0องสํารองไฟฟ้า 3 เครื0อง         90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูโปรเทค จํากัด         85,311.10 บาท บรษิัท ยูโปรเทค จํากัด         85,311.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180622 19.04.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

สํานกังานกลาง
ระหวา่งวนัที# 1-30 เมษายน 2561

ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

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

18 จา้งวาดภาพหนังสอืพับเรื0องลว้งลับ
สันดานพืช

1 รายการ         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลัยกร  สมรรถกร         30,000.00 บาท นางสาว วลัยกร  สมรรถกร         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180623 09.04.2018

19 จา้งแปลงสื0อเกา่ทรงคณุคา่ของ
อ.เผา่ทอง ทองเจอื

1 รายการ       498,000.00       498,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีอ็มเอส เซอรว์สิเซ็น
เตอร ์จํากัด

      498,000.00 บาท บรษิัท ดเีอ็มเอส เซอรว์สิเซ็น
เตอร ์จํากัด

      498,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180624 09.04.2018

20 ซื	อเตารดีไอนํ	า 1 เครื0อง         19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด         19,795.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากัด         19,795.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180625 09.04.2018

21 ซื	อหลอดไฟฟ้า LED (PAR38) 35 หลอด         52,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคพีเอส โกลบอ้ล 
เทรด จํากัด

        51,681.00 บาท บรษิัท เคพีเอส โกลบอ้ล 
เทรด จํากัด

        51,681.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180626 09.04.2018

22 จา้งถา่ยภาพงานคา่ยคณิตศาสตรฯ์  
18-26 เมษายน 2561

1 รายการ         15,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย นริัน กลา้กลางดอน         15,600.00 บาท นาย นริัน กลา้กลางดอน         15,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180627 09.04.2018

23 จา้งพมิพแ์ผน่พับโครงการระบบสื0อ
สาระออนไลน์

10,000 
แผน่

        96,300.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

        96,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

        96,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180628 09.04.2018

24 จา้งที0ปรกึษา/ผูเ้ชี0ยวชาญ ภายใต ้
โครงการ R&D Sharing 2018

1 รายการ       342,400.00       342,400.00 จา้งที0ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท การจัดการธุรกจิ จํากัด       342,400.00 บาท บรษิัท การจัดการธุรกจิ จํากัด       342,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180629 10.04.2018

25 ซื	ออปุกรณ์การสอนศลิปะสําหรับ
ศลิปินรุน่เยาว์

8 รายการ         47,096.05 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

        47,096.05 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

        47,096.05 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180631 11.04.2018

26 จา้งบันทกึภาพ บันทกึองคค์วามรูก้าร
ผลติผา้มัดยอ้ม และตเีครื0องเงนิ
ที0จ.แพร่

1 รายการ         50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กฤษดา เหลอืงอทุัยศลิป์         50,000.00 บาท นาย กฤษดา เหลอืงอทุัยศลิป์         50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180632 11.04.2018

27 ซื	ออปุกรณ์ดนตรี 5 รายการ         77,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพีเค ซาวด ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด

        72,310.60 บาท บรษิัท เอสพีเค ซาวด ์ซสิ
เต็มส ์จํากัด

        72,310.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180633 11.04.2018

28 Methanol for Analysis 4 ขวด           2,268.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

          2,268.40 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

          2,268.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180636 18.04.2018

29 จัดกจิกรรมเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มกับ
ประเด็นมุง่เนน้และเปิดประสบการณ์ฯ

1 รายการ       491,397.50       491,397.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซซ์บิทิ สเปซ 
จํากัด

      491,397.50 บาท บรษิัท เอ็กซซ์บิทิ สเปซ 
จํากัด

      491,397.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180637 17.04.2018

30 จา้งจัดํากจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรร์างวัลโครงการพัฒนา
อัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์

1 รายการ         34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูค
ชันนั0ล เทคโนโลยี จํากัด

        34,240.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูค
ชันนั0ล เทคโนโลยี จํากัด

        34,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180638 17.04.2018

31 จา้งจัดทําโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ ์
X-Stand (Inkjet Indoor)

9 ชดุ         11,556.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

        11,556.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา 
กราฟฟิค

        11,556.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180639 18.04.2018

32 จา้งทําคูม่อืกจิกรรมการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิารครู

1 รายการ         13,995.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        13,995.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        13,995.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180640 18.04.2018

33 ซื	ออะไหลเ่ครื0อง Ultra pure water 3 รายการ         32,891.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

        32,891.80 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

        32,891.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180641 18.04.2018

34 จา้งสอบเทียบเครื0องมอิ Power Meter 1 รายการ           7,704.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

          7,704.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

          7,704.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180642 19.04.2018

35 จา้งผลติสื0อส ิ0งพมิพ์ 3 รายการ         35,695.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด ออน จํากัด         35,695.20 บาท บรษิัท แอด ออน จํากัด         35,695.20 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180643 23.04.2018
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แบบ สขร.1

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

36 จา้งเหมาอบรม Introduction to ISO
 45001:2018

1 รายการ       176,550.00       176,550.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

      176,550.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

      176,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180644 19.04.2018

37 จา้งสอบเทียบเครื0องมอื EMI Test 
Receiver

1 รายการ         64,200.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

        64,200.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

        64,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180645 20.04.2018

38 จา้งซอ่มแซมเครื0องวัดพลังงานไฟฟ้า 1 รายการ         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมเชอริ0ง ออโตเมชั0น 
จํากัด

        29,644.35 บาท บรษิัท เมเชอริ0ง ออโตเมชั0น 
จํากัด

        29,644.35 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180646 23.04.2018

39 ซื	อทีว ี32 นิ	ว 1 เครื0อง           6,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลัคกี	 ดจิติอล จํากัด           6,690.00 บาท บรษิัท ลัคกี	 ดจิติอล จํากัด           6,690.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180647 24.04.2018

40 ซื	อเครื0องบันทกึอณุหภมูสิําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิัตกิาร

2 เครื0อง         36,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั0น จํากัด

        36,500.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั0น จํากัด

        36,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180648 23.04.2018

41 จา้งทําใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี 2 รายการ         37,771.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ 
อนิดัสตรี	 จํากัด

        37,771.00 บาท บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ 
อนิดัสตรี	 จํากัด

        37,771.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180651 23.04.2018

42 ซื	อวัสดเุพื0อใชป้ฏบิัตงิานและรับรอง 24 รายการ         15,166.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

        15,166.01 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

        15,166.01 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180652 23.04.2018

43 จา้งพมิพโ์บวชัวร ์NSTDA Scholarship 1 รายการ           7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสม
กาล

          7,500.00 บาท นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสม
กาล

          7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180654 27.04.2018

44 ซื	อหมกึพมิพ์ 9 รายการ         87,456.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทีกา้ จํากัด         87,456.45 บาท บรษิัท โฟทีกา้ จํากัด         87,456.45 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180655 27.04.2018

45 จา้งพมิพใ์บประกาศนียบัตร 3,000 ใบ         18,136.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด         18,136.50 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด         18,136.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180656 24.04.2018

46 ซอ่มที0จอดรถยนตแ์บบเครื0องกล 1 รายการ           7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ที.ซ.ีคารพ์ารค์ 
เซอรว์สิ จํากัด

          7,490.00 บาท บรษิัท ที.ซ.ีคารพ์ารค์ 
เซอรว์สิ จํากัด

          7,490.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180657 24.04.2018

47 จา้งบันทกึวดีทิัศนืการสอนทําขนม
ไทย 3 อย่าง

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

1041180658 24.04.2018

48 จา้งจัดพมิพส์ติwกเกอรแ์ละตดิหนังสอื 1 รายการ           2,675.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

          2,675.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

          2,675.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180659 25.04.2018

49 จา้งจัดพมิพแ์ผน่พับประชาสัมพันธ์
ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร

10,500 
แผน่

        90,415.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        90,415.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

        90,415.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180660 25.04.2018

50 ซื	อชดุออโตปิเปต 1 รายการ         17,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จํากัด

        17,000.00 บาท บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จํากัด

        17,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180661 25.04.2018

51 จา้งตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน

1 รายการ         33,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

        33,000.00 บาท คณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

        33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180662 25.04.2018

52 ซื	อเครื0องปั0นเหวี0ยงขนาดเล็ก 2 เครื0อง         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จํากัด

        28,037.38 บาท บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จํากัด

        28,037.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180663 25.04.2018

53 จา้งจัดกจิกรรมแลกเปลี0ยน
ประสบการณ์บรหิาร (MMRP: CEO 
Sharing) ประจําปี 2561

1 รายการ       128,400.00       128,400.00 เฉพาะเจาะจง สถาบัน การจัดการปัญญา
ภวิัฒน์

      128,400.00 บาท สถาบัน การจัดการปัญญา
ภวิัฒน์

      128,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180664 26.04.2018
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ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

54 จา้งจัดเก็บขอ้มลูการปลกูมันสําปะหลัง
 อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแกน่ และ
กลุม่สมาชกิสหกรณ์เครดติยูนี0ยนเขา
พระนอน จ.กาฬสนิธุ ์ภายใตโ้ครงการ
การขยายผลการเพิ0มประสทิธภิาพการ
ผลติมันสําปะหลัง
ปี 2560 – 2561

1 รายการ         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดารชาต ์ศรปีากดี         20,000.00 บาท นางสาว ดารชาต ์ศรปีากดี         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180665 26.04.2018

55 จา้งพมิพป์้ายหอ้ยคอ 2,000 อัน         10,379.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด         10,379.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด         10,379.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180666 26.04.2018

56 จา้งถา่ยภาพ 27-29 เมย.61 1 รายการ           9,750.00 เฉพาะเจาะจง นาย กฤชนนท ์สวนจันทร์           9,750.00 บาท นาย กฤชนนท ์สวนจันทร์           9,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180667 26.04.2018

57 จา้งจัดทําสื0อความรูก้ารทําเรอืแจวขดุ 1 รายการ       120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวัญใจ เนียมพทิักษ์       120,000.00 บาท นางสาว ขวัญใจ เนียมพทิักษ์       120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180668 27.04.2018

58 ซื	อตูเ้ย็น ยี0หอ้Sharp รุน่SJ-C19 1 เครื0อง           7,383.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพ
บรกิารแกส๊

          7,383.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพ
บรกิารแกส๊

          7,383.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180669 27.04.2018

59 ซื	ออะไหลแ่ละอปุกรณ์ซอ่ม Chiller 
AHU

1 รายการ         46,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอยี 
อโีวลชูั0น จํากัด

        45,796.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอยี 
อโีวลชูั0น จํากัด

        45,796.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180670 27.04.2018

60 จา้งสอบเทียบเครื0องมอื EMI Test 
Receiver

1 รายการ         64,200.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

        64,200.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิ
เพื0อสถาบันไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์

        64,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180671 29.04.2018

61 จา้งอบรมหลักสตูรประเมนิความเสี0ยง 1 รายการ         19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพีอาร ์เซฟตี	 เท
รนนิ0ง แอนดค์อนซัลติ	ง จํากัด

        19,260.00 บาท บรษิัท เอสพีอาร ์เซฟตี	 เท
รนนิ0ง แอนดค์อนซัลติ	ง จํากัด

        19,260.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180675 29.04.2018

62 ซื	อวัสดอุปุกรณ์สําหรับชั 	นวางของ 4 รายการ         19,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ตั 	ง กมิ ฮง (คลองหลวง)         19,001.06 บาท รา้น ตั 	ง กมิ ฮง (คลองหลวง)         19,001.06 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180676 29.04.2018

63 ซื	อเครื0องโทรคมนาคมและอปุกรณ์
ประเภท Radio Frequency 
Identification : RFID

1 รายการ       158,360.00       158,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อฟไอด ีจํากัด       158,360.00 บาท บรษิัท อารเ์อฟไอด ีจํากัด       158,360.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1041180677 30.04.2018

64 จา้งจัดทําบธูนทิรรศการฯ 3 ชดุ         14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ท
ซิ0ง จํากัด

        14,445.00 บาท บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ท
ซิ0ง จํากัด

        14,445.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180678 30.04.2018

65 เชา่คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
คอมพวิเตอร์

12 งวด       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทีพี จํากัด       485,352.00 บาท บรษิัท เอ็นทีพี จํากัด       485,352.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1043180124 19.04.2018

66 จา้งที0ปรกึษา/ผูเ้ชี0ยวชาญประเมนิผล
กระทบโครงการการใช ้
เอนไซมโ์ปรตเิอส

3 เดอืน       450,000.00       450,000.00 จา้งที0ปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นายปรญิญา ทองหยัด       450,000.00 บาท นายปรญิญา ทองหยัด       450,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180125 17.04.2018

67 ซื	อครภุัณฑร์ายการคา่พัฒนาขดี
ความสามารถฯ 1 ระบบ จํานวน 3 
รายการ

3 รายการ   12,168,500.00   12,168,500.00 คัดเลอืก บรษิัท เอ็มที เมโทรโลยี จํากัด   12,168,500.00 บาท บรษิัท เอ็มที เมโทรโลยี จํากัด   12,168,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1043180126 05.04.2018

68 จา้งเหมาดําเนนิการโครงการ “การ
สรา้งทายาทเกษตรกรรุน่ใหม”่

5 เดอืน         90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด         90,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด         90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180127 09.04.2018

บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิฟอร์
เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน)

  93,240,000.00 บาท

บรษิัท เอ็นอซี ีคอรป์อเรชั0น 
(ประเทศไทย) จํากัด

  93,750,000.00 บาท

69 จา้งเหมาบรกิารพรอ้มตดิตั 	งระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรฯ์

1 รายการ   95,000,000.00   95,000,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์

บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิฟอร์
เมชั0น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน)

  93,240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด
และราคาตํ0าสดุ

1043180131 18.04.2018
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แบบ สขร.1

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

บรษิัท จเีอเบลิ จํากัด   94,500,000.00 บาท
70 จา้งการเชื0อมโยงระบบ myProperty 

(Part 2)
1 รายการ       140,000.00       140,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ

เต็มส ์จํากัด
      140,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิฟอรเ์มตกิ ซสิ

เต็มส ์จํากัด
      140,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180132 19.04.2018

71 ซื	อนํ	าดื0ม อาคารบา้นวทิยฯ์ 24 เดอืน       162,000.00       162,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด       126,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด       126,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1043180133 24.04.2018

72 จา้งดแูลระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้
อาคารโยธี, อาคาร Utility, อาคาร
สํานักงานกลาง

12 เดอืน       156,947.60       156,947.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

      156,947.60 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากัด

      156,947.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180136 25.04.2018

73 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัย
อาคารอเนกประสงค์

3 เดอืน       249,999.97       249,999.97 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย 
มารนี แอซเซ็ท โปรเท็คชั0น 
จํากัด

      249,999.97 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย 
มารนี แอซเซ็ท โปรเท็คชั0น 
จํากัด

      249,999.97 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

1043180138 01.05.2018
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