
แบบ สขร.1

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

1 ซื�อขวด Vial ที�ใชก้บัเครื�อง 
GC-MS/MS

1 แพ็ค          2,503.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

          2,503.80 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

          2,503.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180672 28.04.2018

2 จา้งอบรมหลักสตูร ISO/IEC 
17025:2017

1 รายการ         24,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี�
เทรนนิ�ง แอนด ์คอนซลัติ�ง 
จํากดั

        24,610.00 บาท บรษิัท เอสพอีาร ์เซฟตี�
เทรนนิ�ง แอนด ์คอนซลัติ�ง 
จํากดั

        24,610.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180673 04.05.2018

3 ซื�อโซเดยีมไฮดรอกไซดค์วาม
เขม้ขน้ 50%

1 รายการ         22,684.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั

        22,684.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั

        22,684.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180674 01.05.2018

4 จา้งเหมาซอ่มแซมระบบบําบดั
นํ�าเสยี (Sewerage System)

1 รายการ         95,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรปิเปิล 
พ ีเซอรว์สิเซส

        93,411.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรปิเปิล 
พ ีเซอรว์สิเซส

        93,411.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180679 01.05.2018

5 จา้งแปล คูม่อืคา่ย APCG 
2018 Youth Camp

1 รายการ         20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พรียิา  พงษ์สารกินั         20,000.00 บาท นางสาว พรียิา  พงษ์สารกินั         20,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180680 01.05.2018

6 ซื�อลขิสทิธิซ̂อฟตแ์วร ์
Microsoft Visual Studio

9 License       114,597.00       114,597.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากดั       114,597.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากดั       114,597.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180681 02.05.2018

7 จา้งสอบเทยีบ EMI Test 
Receiver

1 รายการ         64,200.00    เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิ
เพื�อสถาบนัไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส์

       64,200.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิ ิ
เพื�อสถาบนัไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส์

       64,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180682 02.05.2018

8 จา้งจัดทําสื�อการเรยีนรูใ้น
รูปแบบบทเรยีนออนไลน์
หลักสตูร “iPhone Mobile 
Literacy”

1 รายการ       150,000.00       150,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บรุนิทร ์รัชนกลู       150,000.00 บาท นาย บรุนิทร ์รัชนกลู       150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180683 03.05.2018

9 จา้งจัดทําสื�อการเรยีนรูใ้น
รูปแบบบทเรยีนออนไลน์
หลักสตูร “Android Mobile 
Literacy”

1 รายการ       150,000.00       150,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พชิญศ์ณิี แขเพ็ญ
อําไพ

      150,000.00 บาท นางสาว พชิญศ์ณิี แขเพ็ญ
อําไพ

      150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180684 03.05.2018

10 จา้งผลติสื�อวดีทิศันค์วามรู ้
“การบรหิารจัดการในโรงเรอืน
คดัเลอืกแสงเพื�อ
การผลติพชืคณุภาพ”

1 รายการ       218,715.00       218,715.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวณัย ์เอื�อวงศ์       218,715.00 บาท นางสาว วลิาวณัย ์เอื�อวงศ์       218,715.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180685 03.05.2018

11 ซื�อเลเซอรพ์อยเตอร์ 4 อนั         11,898.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

        11,898.40 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

        11,898.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180686 03.05.2018

12 ซื�อ External Harddisk 1 อนั          5,564.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

          5,564.00 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

          5,564.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180687 03.05.2018

13 จา้งซกัรดีชดุเครื�องนอนบา้น
วทิยาศาสตรฯ์

1 รายการ         80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180688 03.05.2018

14 จา้งกอ่สรา้งโรงจอด
รถจักรยานยนต ์ภายในอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

1 รายการ       500,000.00       500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง
 จํากดั

      359,413.00 บาท บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง
 จํากดั

      359,413.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180689 03.05.2018

15 จา้งจัดทําบทเรยีนออนไลนส์ื�อ
ดจิทิลั ชดุ “การสรา้งสื�อ
นําเสนอที�มคีณุภาพ
ดว้ย LibreOffice : Impress”

1 รายการ       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ยทุธนา เมอืงนุช       300,000.00 บาท นาย ยทุธนา เมอืงนุช       300,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180690 04.05.2018

16 จา้งจัดทําฐานขอ้มูล และ
จัดทําแบบประเมนิ

1 รายการ         20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พรธดิา  ฉัตรชยัศกัดิ^         20,000.00 บาท นางสาว พรธดิา  ฉัตรชยัศกัดิ^         20,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180691 04.05.2018

17 ซื�อเครื�อง RFID Reader 2 เครื�อง       154,240.50       154,240.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมทชพ์อยท ์
เทคโนโลย ีจํากดั

      154,240.50 บาท บรษิัท แมทชพ์อยท ์
เทคโนโลย ีจํากดั

      154,240.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหน

1041180692 04.05.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

สํานกังานกลาง
ระหวา่งวนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

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

18 จา้งจัดทํากระเป๋าบรรจุอปุกรณ์ฯ 1 รายการ       132,000.00       132,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนัยา ซุน่คง       132,000.00 บาท นางสาว กนัยา ซุน่คง       132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180693 04.05.2018

19 จา้งจัดทําเนื�อหา
ภาษาองักฤษหนังสอืรายงาน 
ประจําปี 2560

1 รายการ       160,000.00       160,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์       160,000.00 บาท นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์       160,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180694 04.05.2018

บรษิัท ประชมุเอ็นจเินยีริ�ง 
(1996) จํากดั

        14,284.50 บาท

บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 
เฟอรน์เิจอร ์จํากดั

        16,772.25 บาท

บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากดั

        14,926.50 บาท

21 ซื�อยาและเวชภัณฑ์  15 รายการ         29,972.84    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์จํากดั         29,972.84 บาท บรษิัท สาย4 พพีดีรักส ์จํากดั         29,972.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180699 08.05.2018

22 จา้งออกแบบโปสเตอรแ์นะนํา
ผลติภัณฑจ์ากการแปรรูปขา้ว

1 รายการ         15,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พุฒริักษ์ สวุณัณะ
สงัข์

        15,200.00 บาท นางสาว พุฒริักษ์ สวุณัณะ
สงัข์

        15,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180700 08.05.2018

23 จา้งเตรยีมขอ้มูล สรุปแบบ
ประเมนิ และจัดประชมุ 
ประจําเดอืน พค.61

1 รายการ         26,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท นางสาว อศิรารัตน ์ประกจิ         26,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180701 08.05.2018

24 จัดซื�อเซนเซอรว์ดัความชว่ง
แสงและเครื�องอา่นคา่ชว่งแสง
 (พาร)์

1 รายการ         70,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

        70,620.00 บาท บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

        70,620.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180702 08.05.2018

25 จา้งออกแบบ Motion Grahic   1 รายการ         32,100.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช         30,000.00 บาท นาย สทุธริักษ์  ใหนุ้ช         30,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180703 08.05.2018

26 ซื�ออะไหล่ระบบแจง้เหตเุพลงิ
ไหมอ้าคารสราญวทิย์

  1 รายการ         14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากดั

        13,294.75 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากดั

        13,294.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180704 09.05.2018

27 จัดซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์โสตฯ

12 รายการ         80,838.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั        80,838.50 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั        80,838.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180705 09.05.2018

28 ซื�อแบตเตอรี� 2 รายการ         49,412.60    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม
แบตเตอรี�อเิลคทรอนคิส์

        49,412.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม
แบตเตอรี�อเิลคทรอนคิส์

        49,412.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหน

1041180706 09.05.2018

29 จัดซื�อหนังสอื “โรคและแมลง
 ศตัรูพชืที�สําคญั”

  1 รายการ       105,000.00       105,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พสิทุธิ ̂เอกอํานวย       105,000.00 บาท นาย พสิทุธิ ̂เอกอํานวย       105,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหน

1041180707 10.05.2018

30 จา้งรวบรวมและนําเขา้ไฟล์
ดจิทิลัพระราชกฤษฏกีา

1,875 รายการ       150,000.00       150,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เนตรนภา 
กศุลเสรมิสขุ

     150,000.00 บาท นางสาว เนตรนภา 
กศุลเสรมิสขุ

      150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180708 10.05.2018

31 จา้งสรา้งสรรคส์ื�อรูปภาพ
พัฒนาทกัษะการเรยีนรูข้อง
เด็กปฐมวยัและประถมศกึษา
หมวดวนัสําคญั

1,000 รายการ       150,000.00       150,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธญัพสิฐิ  หมื�นไธสง      150,000.00 บาท นาย ธญัพสิฐิ  หมื�นไธสง       150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180709 10.05.2018

32 ซื�อ E-reader Book Note 
และอปุกรณ์เสรมิ

  1 รายการ         23,529.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮเท็คซ ์อนิเตอร์
แอคทฟี จํากดั

        23,529.00 บาท บรษิัท ไฮเท็คซ ์อนิเตอร์
แอคทฟี จํากดั

        23,529.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180710 10.05.2018

33 จัดซื�อเครื�อง Visualizer  2 เครื�อง         68,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิ
เคชั�น เอเชยี จํากดั (มหาชน)

        68,480.00 บาท บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิ
เคชั�น เอเชยี จํากดั (มหาชน)

        68,480.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180711 10.05.2018

34 จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้ค่วาม
สนุก 15 พค.61

1 รายการ         54,035.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูค
ชนันั�ล เทคโนโลย ีจํากดั

       54,035.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูค
ชนันั�ล เทคโนโลย ีจํากดั

       54,035.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180712 10.05.2018

35 ซื�อเตารดีไอนํ�า 1 รายการ         19,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั        19,795.00 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั        19,795.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180713 11.05.2018

บรษิัท ประชมุเอ็นจเินยีริ�ง 
(1996) จํากดั

        14,284.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ�าสดุ

1041180698 08.05.201820 ซื�อตูเ้อกสาร 3 ใบ         16,772.25    เฉพาะเจาะจง
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36 จา้งจัดอบรมหลักสตูร “Data 
Visualization and Business
Intelligence with Tableau 
Desktop”

1 รายการ         55,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยมหดิล         40,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยมหดิล         40,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180714 15.05.2018

37 ซื�อ CCTV 1 รายการ         99,991.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีเซ็นเตอร ์โอ 
จํากดั

        99,991.50 บาท บรษิัท พ.ีซ.ีเซ็นเตอร ์โอ 
จํากดั

        99,991.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180715 15.05.2018

38 จา้งออกแบบแผน่พับ “สานตอ่
ภูมปิัญญา ผา้ทอ และ
นวตักรรม"

1 รายการ          5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา นรากร           5,000.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร           5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180716 15.05.2018

39 จา้งเหมาประชาสมัพันธผ์า่น
สื�อหนังสอืพมิพ์

1 รายการ       499,500.00       499,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มเีดยี ออลล ์อราวด ์
จํากดั

      499,500.00 บาท บรษิัท มเีดยี ออลล ์อราวด ์
จํากดั

      499,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180717 15.05.2018

40 ซื�อ Ultrasonic Cleaning 1 รายการ         15,653.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยคัฆต์ระกลู
 จํากดั

        15,567.45 บาท บรษิัท ซเีอ็นบ ีพยคัฆต์ระกลู
 จํากดั

        15,567.45 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180718 15.05.2018

41 จา้งทํา Standy ขนาด 1x2 
เมตร

1 รายการ          3,210.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

          3,210.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

          3,210.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180719 15.05.2018

42 จา้งออกแบบคูม่อืการใชง้าน
ไวรัสเอ็นพวีี

1 รายการ         12,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชาตร ี ทบัละม่อม         12,000.00 บาท นาย ชาตร ี ทบัละม่อม         12,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180720 15.05.2018

43 ซื�อชดุควบคมุมอเตอรฯ์ 1 รายการ       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลูชั�น จํากดั

      299,600.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลูชั�น จํากดั

      299,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180721 15.05.2018

44 จา้งจัดทําสื�อการเรยีนรูว้ชิาชพี
ดา้นคหกรรม

1 รายการ         90,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว รัศม ี ศตรัตพะยนู         90,000.00 บาท นางสาว รัศม ี ศตรัตพะยนู         90,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180722 15.05.2018

45 จา้งจัดอบรมการพัฒนา
พนักงานตามสมรรถนะสาย
อาชพี (Functioal 
Competencies 
Development Program)

1 รายการ       224,700.00       224,700.00    เฉพาะเจาะจง สถาบนั การจัดการปัญญา
ภวิฒัน์

     224,700.00 บาท สถาบนั การจัดการปัญญา
ภวิฒัน์

     224,700.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180723 15.05.2018

46 จา้งทําป้ายผา้ Backdrop 
สติ�กเกอรเ์มา้ทพ์พีบีอรด์

1 รายการ         18,618.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        18,618.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        18,618.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180724 16.05.2018

47 ซื�ออปุกรณ์สํานักงาน 16 รายการ          5,172.38    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         5,172.38 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

         5,172.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180725 16.05.2018

48 ซื�อหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง
พื�นที�ทั�วไป

1 รายการ         30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จํากดั

        30,000.00 บาท บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จํากดั

        30,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180726 16.05.2018

49 ซื�ออปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย 1 รายการ          5,200.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุช ูโปรดคัท ์จํากดั           5,200.20 บาท บรษิัท บญุช ูโปรดคัท ์จํากดั           5,200.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180727 16.05.2018

50 จา้งพมิพซ์องจดหมาย 1 รายการ          5,243.00    เฉพาะเจาะจง  สวุรรณการพมิพ ์(1999)           5,243.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999)           5,243.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180728 16.05.2018

รา้น พ.ีพ.ีเอ็นจเินยีริ�ง           9,619.30 บาท
บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

          8,859.60 บาท

52 จา้งบรกิารทดสอบ IQ/EQ 1 รายการ         50,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ

        50,000.00 บาท มหาวทิยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ

        50,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180730 16.05.2018

บรษิัท ไอท ีซพัพลาย 
แอนด ์คอนซลัติ�ง จํากดั

          8,859.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตาม
ขอ้กําหนดและ
ราคาตํ�าสดุ

1041180729 18.05.201851 เครื�องพมิพฉ์ลากยี�หอ้ 
Brother QL-820NWB

1 เครื�อง          9,619.30 เฉพาะเจาะจง
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53 จา้งจัดพมิพห์นังสอื 
scholarship programs

5,000 เล่ม         48,150.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา 
กราฟฟิค

       48,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา 
กราฟฟิค

       48,150.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180731 17.05.2018

54 จา้งบนัทกึวดีทิศัน ์ศลิปะการ
แกะภาพแม่พมิพห์นิสบู่

1 รายการ         40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธรีพงศ ์ทพิทสั         40,000.00 บาท นาย ธรีพงศ ์ทพิทสั         40,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180732 17.05.2018

55 จา้งบนัทกึวดีทิศันป์ระวตักิาร
ทําไมก้วาดตองกง

100 รายการ         45,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พงศธร  เรอืงสขุา         45,000.00 บาท นาย พงศธร  เรอืงสขุา         45,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180733 22.05.2018

56 ซื�อเครื�องกระตกุหัวใจ 1 เครื�อง         99,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากดั         99,900.00 บาท บรษิัท แอลโคเทค จํากดั         99,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180734 17.05.2018

57 จา้งจัดกจิกรรมเพื�อการพัฒนา
 Functional Competency 
จํานวน 2 รุ่น

1 รายการ       107,000.00       107,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท การจัดการธรุกจิ จํากดั       107,000.00 บาท บรษิัท การจัดการธรุกจิ จํากดั       107,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180735 18.05.2018

58 ซื�อโทรทศัน ์LED 2 เครื�อง         55,212.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนดพ์ลาซา่ จํากดั

        55,212.00 บาท บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนดพ์ลาซา่ จํากดั

        55,212.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180736 18.05.2018

59 จา้งลา้งทําความสะอาดแทงค์
เก็บนํ�าอาคารโยธี

1 รายการ         48,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ราชเทว ีเอ็นจเินยีริ�ง 
จํากดั

        48,200.00 บาท บรษิัท ราชเทว ีเอ็นจเินยีริ�ง 
จํากดั

        48,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180737 21.05.2018

60 ซื�อสารเคมใีนการทดสอบหา
คา่เอนไซน์

1 รายการ         42,372.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        42,372.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        42,372.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180738 21.05.2018

61 ซื�อไมโครเวฟดจิติอล 1 รายการ          5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนดพ์ลาซา่ จํากดั

          4,700.00 บาท บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนดพ์ลาซา่ จํากดั

          4,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180739 25.05.2018

62 ซื�อวสัดสุํานักงาน 10 รายการ         37,484.24    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

        35,032.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

        35,032.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180740 22.05.2018

63 จา้งออกแบบแผน่พับปลูกพรกิ
ใหซ้ี�ดแซบ่

1 รายการ          5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา นรากร           5,000.00 บาท นางสาว กาญจนา นรากร           5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180741 22.05.2018

64 จา้งจัดนทิรรศการบธู
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมเพื�อชมุชนงาน 
สวทช.-วทิยส์ญัจรประจําปี 
2561

1 รายการ         26,400.00    เฉพาะเจาะจง นาย วชัระ มามสีา         26,400.00 บาท นาย วชัระ มามสีา         26,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180742 23.05.2018

65 ซื�อสารมาตรฐานที�ใชใ้นหอ้ง
ปฏบิตังิาน

1 รายการ          6,099.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

          6,099.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

          6,099.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180743 23.05.2018

66 ซื�อ Pump oil สําหรับเครื�อง 
GC-MS

1 รายการ          6,848.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

          6,848.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

          6,848.00 บาท มคีณุลักษณ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180744 23.05.2018

67 ซื�อหมกึสําหรับเครื�องพมิพ์
ฉลากสี

2 กล่อง          5,136.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กนัเนอร ์บารโ์คด้ 
แอนด ์พริ�นติ�ง จํากดั

          5,136.00 บาท บรษิัท กนัเนอร ์บารโ์คด้ 
แอนด ์พริ�นติ�ง จํากดั

          5,136.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180745 23.05.2018

68 ซื�อสารเคมแีละวสัดอุปุกรณ์
เพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ

4 รายการ         19,092.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค 
ซายน ์เอ็นจ์

        18,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค 
ซายน ์เอ็นจ์

        18,600.00 บาท มคีณุลักษณะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180746 23.05.2018

69 ซื�อหมกึสําหรับเครื�องพมิพ์ 6 กล่อง         18,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั         15,440.10 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั         15,440.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180747 23.05.2018

70 ซื�อกอ๊กอา่งลา้งหนา้ชนดิปิด
อตัโนมัติ

28 ตวั         30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั�น จํากดั         29,630.44 บาท บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั�น จํากดั         29,630.44 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180748 23.05.2018

71 ซื�อรถเข็น 2 รายการ         17,168.15    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากดั         17,168.15 บาท บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากดั         17,168.15 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180749 24.05.2018Page 4 of 7
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ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน  งบประมาณ  ราคากลาง วธิกีาร เหตุผลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

72 จา้งยา้ยและตดิตั �งระบบไฟฟ้า 
เครื�องWDXRF

1 รายการ         27,103.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั         27,103.10 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั         27,103.10 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180750 24.05.2018

73 ซื�ออนิเด็กซก์ระดาษ 10 หยกั 1 รายการ          9,630.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

          9,630.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวมธนิ ีโพธพิลคณุรักษ์

          9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180751 24.05.2018

74 ซื�อรถเข็นแสตนเลส และถังขยะ 4 รายการ         32,474.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลนีเวลิด ์โปรดกัส ์
แอนด ์ซพัพลาย จํากดั

        32,474.50 บาท บรษิัท คลนีเวลิด ์โปรดกัส ์
แอนด ์ซพัพลาย จํากดั

        32,474.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180752 24.05.2018

75 ซื�ออะไหล่ซอ่มแซมระบบสระ
วา่ยนํ�า

1 รายการ         20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิ วนิ อ็นจเินยีวนิ วนิ
 เอ็นจเินยีริ�ง ซพัพลาย จํากดั

        18,817.02 บรษิัท วนิ วนิ อ็นจเินยีวนิ วนิ
 เอ็นจเินยีริ�ง ซพัพลาย จํากดั

        18,817.02 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180753 24.05.2018

76 ซื�อตู ้3 ลิ�นชกัลอ้เลื�อน 5 ตวั         20,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิฟินติี� ออฟฟิต 
ซพัพลาย จํากดั

        20,330.00 บาท บรษิัท อนิฟินติี� ออฟฟิต 
ซพัพลาย จํากดั

        20,330.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180754 24.05.2018

77 จา้งจัดทําขอ้เสนอแนว
ทางการบรหิารจัดการขอ้มูล
ทางพันธกุรรมของมนุษย์

120 วนั         58,850.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยมหดิล         55,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยมหดิล         55,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180755 24.05.2018

78 จา้งจัดทําสื�อการเรยีนรูใ้น
รูปแบบบทเรยีนออนไลน ์
หลักสตูร "การดดูาวเบื�องตน้"

1 รายการ       300,000.00       300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนัต ิ สวนศรี       300,000.00 บาท นาย สนัต ิ สวนศรี       300,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180756 25.05.2018

79 จา้งทํา Cabinet for test 
Light 40 set

1 รายการ         93,090.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส เซ็นเตอร ์
ซพัพลาย จํากดั

        93,090.00 บาท บรษิัท ซคัเซส เซ็นเตอร ์
ซพัพลาย จํากดั

        93,090.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180757 25.05.2018

80 ซื�อแผน่กาวดกัฝุ่ น Sticky Mat 80 แผน่         12,412.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ ีเอ็ม คอรเ์ปอเรชั�น 
จํากดั

        12,412.00 บาท บรษิัท บ ีเอ็ม คอรเ์ปอเรชั�น 
จํากดั

        12,412.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหน

1041180758 25.05.2018

81 ซื�อกอ๊กเดี�ยวอา่งลา้งหนา้ 25 อนั         27,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั�น จํากดั         26,455.75 บาท บรษิัท ท.ีพ.ีจ.ี โซลูชั�น จํากดั         26,455.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180759 25.05.2018

82 ซื�อที�คลุมรองเทา้ 1 กล่อง          8,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุช ูโปรดคัท ์จํากดั           8,025.00 บาท บรษิัท บญุช ูโปรดคัท ์จํากดั           8,025.00 บาท มคีณุลักษณ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180760 26.05.2018

83 จา้งซกัรดีชดุเครื�องนอนบา้น
วทิย ์ประจําเดอืน มถิุนายน 
2561

1 รายการ         80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 
เซอรว์สิ

        80,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180762 28.05.2018

84 จา้งออกแบบ จัดพมิพ ์แผน่
พับและโปสเตอร์

1 รายการ         23,540.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        23,540.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

        23,540.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180763 28.05.2018

85 ซื�อปั� มอตัโนมัติ 1 รายการ          7,190.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากดั

          7,190.40 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์
จํากดั

          7,190.40 บาท มคีณุลักษณะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180764 31.05.2018

86 ซื�อถาดรอบสารเคมแีบบ
พลาสตกิ PP

3 รายการ         11,556.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั         11,556.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั         11,556.00 บาท มคีณุลักษณะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180765 28.05.2018

87 จา้งสํารวจสถานะมาตรฐาน
คณุภาพวจิัยฯ

 1 รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สวุนันท ์สขุขี         13,500.00 บาท นางสาว สวุนันท ์สขุขี         13,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180766 28.05.2018

88 ซื�อกลอ้ง Canon EOS77D  1 รายการ         43,150.01    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ป 
จํากดั

        43,150.01 บาท บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ป 
จํากดั

        43,150.01 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180767 28.05.2018

89 จา้งสํารวจสถานะมาตรฐาน
คณุภาพวจิัยฯ

 1 รายการ         13,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จริาพร ยคุลพานชิกจิ         13,500.00 บาท นางสาว จริาพร ยคุลพานชิกจิ         13,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180768 28.05.2018

90 ซื�อเตารดีไฟฟ้า 3 รายการ          2,198.85    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอี
เล็คทรคิ จํากดั

          2,198.85 บาท บรษิัท เอสเอ็มทวี ีโฮมอี
เล็คทรคิ จํากดั

          2,198.85 บาท มคีณุลักษณะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

1041180769 28.05.2018

91 จา้งผูช้ว่ยเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์
นักวจิัย สวทช

 1 รายการ         13,500.00    เฉพาะเจาะจง  นางสาวมุจลนิท ์ประทมุมาศ         13,500.00 บาท  นางสาวมุจลนิท ์ประทมุมาศ         13,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180770 28.05.2018
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92 จา้งสํารวจสถานะมาตรฐาน
คณุภาพการวจิัย

1 งวด         13,500.00    เฉพาะเจาะจง  นางสาวจรีภา ศลีพงษ์         13,500.00 บาท  นางสาวจรีภา ศลีพงษ์         13,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180771 28.05.2018

บรษิัท ประชมุชา่ง จํากดั       201,160.00 บาท
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์
จํากดั

      208,650.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

      235,000.00 บาท

94 เชา่เครื�องกําเนดิไฟฟ้าพรอ้ม
นํ�ามัน

1 รายการ         37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตมารค์
(ประเทศไทศ) จํากดั

        37,450.00 บาท บรษิัท เน็ตมารค์
(ประเทศไทศ) จํากดั

        37,450.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180773 30.05.2018

95 ซื�อสารเคมโีซเดยีมไฮดรอก
ไซค์

40 ถัง         22,684.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั

        22,684.00 บาท บรษิัท เคมคิอล พานาเซยี 
จํากดั

        22,684.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180774 30.05.2018

บรษิัท วริยิะปัญญา เอ็นจิ
เนยีริ�ง เซอรว์สิเซส จํากดั

      214,000.00 บาท

บรษิัท พเีค เอ็นจเินยีรร์ ิ�ง 
โซลูชั�น เซอรว์สิ จํากดั

      260,500.00 บาท

97 จา้งบนัทกึภาพพรอ้มขอ้มูล ณ
 สวนพฤกษศาสตร ์จังหวดั
เชยีงใหม่

1 รายการ         50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษดา เหลอืงอทุยัศลิป์         50,000.00 บาท นาย กฤษดา เหลอืงอทุยัศลิป์         50,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180776 30.05.2018

98 ซื�อเครื�องสบูนํ�าพรอ้มตดิตั �ง 5 เครื�อง       159,965.00       159,965.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรงพล 
แซนเซอรว์สิ

      159,965.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรงพล 
แซนเซอรว์สิ

      159,965.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180777 30.05.2018

99 ซื�อภาพลขิสทิธิ ̂ระยะเวลา 1 ปี 1 รายการ         71,476.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรไฟล ์โฟโต ้ไลบ
รารี� จํากดั

        71,476.00 บาท บรษิัท โปรไฟล ์โฟโต ้ไลบ
รารี� จํากดั

        71,476.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180778 30.05.2018

100 ซื�อเครื�องชารจ์แบตเตอรี�
,สายไฟ

1 รายการ          7,062.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม
แบตเตอรี�อเิลคทรอนคิส์

          7,062.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม
แบตเตอรี�อเิลคทรอนคิส์

          7,062.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180779 31.05.2018

101 ซื�อเกจสําหรับตรวจสอบจุด
สมัผสัขั �วรับ

1 รายการ         19,153.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีอซ ีดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากดั

        19,153.00 บาท บรษิัท อเีอซ ีดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากดั

        19,153.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1041180780 31.05.2018

102 จา้งจัดเก็บขอ้มูลองคค์วามรู ้
จากสมาชกิผูร้่วมโครงการฯ
และนําเขา้ระบบ OER

1 รายการ         40,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ไพวรนิทร ์สบืบกุ         40,000.00 บาท นางสาว ไพวรนิทร ์สบืบกุ         40,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180782 31.05.2018

103 จา้งบนัทกึวดีทิศันป์ระวตัแิละ
การละเล่นเครื�องดนตรซีงึ เพื�อ
เผยแพร่ผา่น โครงการระบบ
สื�อสาระออนไลนฯ์

1 รายการ         70,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษดา เหลอืงอทุยัศลิป์         70,000.00 บาท นาย กฤษดา เหลอืงอทุยัศลิป์         70,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180783 31.05.2018

104 จา้งซอ่ม Standard Repair 
for FSV4 Spectrum

1 รายการ       299,600.00       299,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเอสดซีสิเต็ม เอ็นยิ
เนยีริ�ง จํากดั

      299,600.00 บาท บรษิัท เอเอสดซีสิเต็ม เอ็นยิ
เนยีริ�ง จํากดั

      299,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1041180784 31.05.2018

105 จา้งเหมาบรกิารจัดหลักสตูร 
Facilitatin

1 รายการ  USD 26,670.00  USD 26,670.00    เฉพาะเจาะจง  Knowinnovation, Inc         26,670.00 USD  Knowinnovation, Inc         26,670.00 USD มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1042180006 15.05.2018

106 จัดทําสรุปแบบประเมนิ 
จัดเตรยีมอปุกรณ์

2 งวด          44,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สลลิรัตน ์ประสพ
ฤกษ์

        44,000.00 บาท นางสาว สลลิรัตน ์ประสพ
ฤกษ์

        44,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180140 03.05.2018

107 จา้งถ่ายทําวดิโีอ รายการ
โทรทศัน ์พลังวทิย์

6 เดอืน       180,000.00       180,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปิ�นพงศ ์เนยีมมะณี       180,000.00 บาท นาย ปิ�นพงศ ์เนยีมมะณี       180,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180144 05.06.2018

บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั  79,881,938.89 บาท

บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวินิ
เคชั�นส ์(ประเทศไทย) จํากดั

 85,601,070.00 บาท

ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท วริยิะปัญญา เอ็นจิ
เนยีริ�ง เซอรว์สิเซส จํากดั

      214,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1041180775 30.05.201896 จา้งรื�อถอนศนูยข์อ้มูล สวทช.
อาคารสํานักงานกลาง

1 รายการ       214,000.00       214,000.00    เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ประชมุชา่ง จํากดั       201,160.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1041180772 28.05.201893 จา้งทําหนังสอืรายงานประจําปี
 2560

1,000 เล่ม       201,160.00    เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั  79,881,938.89 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1043180146 08.05.2018108 จา้งจัดหาบรกิารเครื�องแม่ขา่ย
กลาง

1 รายการ   96,300,000.00   96,300,000.00 
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109 จา้งออกแบบงานปรับปรุงหอ้ง
ประชมุ อาคารอเนกประสงค์

1 รายการ       618,750.00       618,750.00 จา้งออกแบบหรอืควบ บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

     618,750.00 บาท บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

     618,750.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180147 09.05.2018

110 ซื�อไดรเ์ป่าผม panasonic รุ่น 
EH-ND63PL

4 เครื�อง          4,237.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั          4,237.20 บาท บรษิัท มรกตไฮเทค จํากดั          4,237.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180148 10.05.2018

111 จา้งเหมาบรกิารบํารุงรักษา
และซอ่มแซมแกไ้ข ระบบ
ควบคมุอาคารอตัโนมัติ

1 รายการ         66,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทอนิเทลลเิจนท ์ซสิ
เท็ม แมนเน็จเมน้ท ์จํากดั

        64,200.00 บาท บรษิัทอนิเทลลเิจนท ์ซสิ
เท็ม แมนเน็จเมน้ท ์จํากดั

        64,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180149 10.05.2018

112 จา้งออกแบบโรงประลอง
ตน้แบบวศิวกรรม (Fabrication
 Lab)

1 รายการ       225,000.00       225,000.00 จา้งออกแบบหรอื
ควบคมุงาน-
เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

      225,000.00 บาท บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

      225,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180150 16.05.2018

113 ซื�อเครื�องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย
 NVIDIA DGX-1

5 รายการ   22,000,000.00   22,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวินิ
เคชั�นส ์(ประเทศไทย) จํากดั

 21,999,628.00 บาท บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวินิ
เคชั�นส ์(ประเทศไทย) จํากดั

 21,999,628.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180152 20.05.2018

114 จา้งออกแบบปรับปรุงพื�นที�
ทางเดนิหนา้ อวท

1 รายการ       225,000.00       225,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

      225,000.00 บาท บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั

      225,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180153 23.05.2018

115 เชา่ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
เสน้ที� 1

12 งวด     2,200,000.00     2,200,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั

   1,320,000.00 บาท บรษิัท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั

   1,320,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180154 23.05.2018

116 จา้งบํารุงรักษาระบบสญัญาณ
แจง้เหตเุพลงิไหม ้

12 งวด         72,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

        70,834.00 บาท บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิ
เต็มส ์จํากดั

        70,834.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหน

1043180155 28.05.2018

117 จา้งบํารุงรักษาเครื�องสํารอง
ไฟฟ้า UPS

2 งวด         41,195.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.
(ไทยแลนด)์ จํากดั

        41,195.00 บาท บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.
(ไทยแลนด)์ จํากดั

        41,195.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180156 28.05.2018

118 จา้งอบรมโครงการพัฒนา
ผูบ้รหิารระดบักลาง

2 งวด       299,600.00       299,600.00    เฉพาะเจาะจง สถาบนั การจัดการปัญญา
ภวิฒัน์

      299,600.00 บาท สถาบนั การจัดการปัญญา
ภวิฒัน์

      299,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180158 28.05.2018

119 จา้งบํารุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัย 
หอ้งเครื�องเเม่ขา่ย

12 เดอืน       142,310.00       142,310.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชายน ์อนิทเิกรชั�น 
ซสิเต็ม จํากดั

      142,310.00 บาท บรษิัท ชายน ์อนิทเิกรชั�น 
ซสิเต็ม จํากดั

      142,310.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180159 30.05.2018

120 เชา่ใชช้ดุควบคมุการประชมุ
ทางไกล

1 รายการ         80,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเทค แอดวานซ์
 โซลูชั�นส ์จํากดั

        80,000.00 บาท บรษิัท อนิโนเทค แอดวานซ์
 โซลูชั�นส ์จํากดั

        80,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

1043180160 30.05.2018

121 จา้งที�ปรกึษาโครงการศกึษา
การประเมนิผลกระ
เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
ทางทนัตกรรม และรากฟัน
เทยีม ศนูยเ์ทคโนโลยี
อเิล็กทรอนกิส์

6 เดอืน       559,013.00       559,013.00 ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ มหาวทิยาลัย ขอนแกน่       559,013.00 บาท มหาวทิยาลัย ขอนแกน่       559,013.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

1043180161 01.06.2018

บรษิัท ทดีบับลวิ ฟาซลิติี� 
เซอรว์สิ จํากดั

      467,643.50 บาท

บรษิัท ปทมุวนั 888 จํากดั       864,132.00 บาท

122 จา้งบรกิารดแูลบํารุงรักษา
เครื�องสง่ลมเย็นและ
เครื�องปรับอากาศแยกสว่น 
สก.โยธ.ีบ.วทิ

2       467,643.50       467,643.50 08.05.2018   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทดีบับลวิ ฟาซลิติี� 
เซอรว์สิ จํากดั

      467,643.50 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
และราคาตํ�าสดุ

1052180091
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