
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

1

ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 

ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ

รายการชุดทดสอบหน่วยควบคุมและจัดการแบตเตอรี่ 

(Battery Management System)

15,000,000.00 14,993,333.33

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อินเทลลูชั่น จํากัด 14,744,600.00 บริษัท อินเทลลูชั่น จํากัด 14,744,600.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012267 05/09/2022

2
จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

ชนิดรวมศูนย์
483,377.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 483,374.64 บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 483,374.64

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012342 06/09/2022

3 เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา Handheld Terminal 8,225.63 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซันมิ ทีเอช จํากัด

บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด

8,225.09

8,560.00
บริษัท ซันมิ ทีเอช จํากัด 8,225.09 ราคาต่ําสุด PO22012185 02/09/2022

4

จ้างทดสอบการทํางานของแพลตฟอร์มส่วนของ 

Playground ทางด้านข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนานันต์ เติมสิริสุขสิน 20,000.00 นายธนานันต์ เติมสิริสุขสิน 20,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012268 05/09/2022

5 เครื่องรับส่งสัญญาณจากสถานีฐานการสื่อสาร 5G 29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด 29,960.00 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด 29,960.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012266 05/09/2022

6 จ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ 229,836.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จํากัด

บริษัท ยูอินโฟ จํากัด

229,836.00

250,380.00
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จํากัด 229,836.00 ราคาต่ําสุด PO22012200 02/09/2022

7 จ้างบริการคราวด์จํานวน 1 vm 99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
66,340.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
66,340.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012341 06/09/2022

8 Purchasing Quartz bath for mask cleaning process 198,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง DAICO MFG CO. LTD 198,070.00 DAICO MFG CO. LTD 198,070.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012898 21/09/2022

9

จ้างดําเนินการจัดงานนิทรรศการและบริหารจัดการ

กํากับเวที “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค

ประจําปี 2565”  ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารศูนย์

ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

199,234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดู ไอดีล จํากัด

บริษัท อิน แอนด์ เอ้าท์ แอดเวอร์

ไทซิ่ง จํากัด

199,234.00

277,130.00 บริษัท ดู ไอดีล จํากัด 199,234.00 ราคาต่ําสุด PO22012184 02/09/2022

10 วัสดุสํานักงาน 16 รายการ 2,421.95 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ์
2,421.95

ร้านพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ์
2,421.95

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012347 06/09/2022

11 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ 5G CPE และ AR Router 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากัด
496,480.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากัด
496,480.00

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012291 05/09/2022

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2565

หนา้ที 1 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

12
จ้างดูแลรักษา อัพเกรด เนื้อหา และจัดการโครงการ

พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชญา อรรถพร 66,000.00 นางสาวสุพิชญา อรรถพร 66,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012346 06/09/2022

13 จ้างทดสอบการโอนย้ายข้อมูลสําหรับการติดตั้งใหม่ 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ นัยกุล 25,000.00 นายชัยรัตน์ นัยกุล 25,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012345 06/09/2022

หนา้ที 2 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

14 Purchasing of Heater Element for LPCVD System 1,040,250.00 1,040,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
Semiconductor Technologies 

Singapore Pte Ltd
1,040,250.00

Semiconductor Technologies 

Singapore Pte Ltd
1,040,250.00

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012757 16/09/2022

15 จ้างทดสอบการทํางานของแพลตฟอร์มในส่วนข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ เสาวรส 20,000.00 นายปรเมศวร์ เสาวรส 20,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012513 09/09/2022

16 เครื่องโปรเจคเตอร์ 37,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จํากัด

บริษัท ดิ อินฟินิตี้ แกรนด์จํากัด

35,500.00

35,900.00
บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จํากัด 35,500.00 ราคาต่ําสุด PO22012419 07/09/2022

17
เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับค่าแรงดันไฟฟ้า

ได้ 2 ช่อง
19,356.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากัด 19,356.30 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากัด 19,356.30

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012567 12/09/2022

18 เครื่องถ่ายเอกสาร 78,420.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาร์ท โอเอ 

เซลส์แอนด์เซอร์วิส
78,420.30

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาร์ท โอเอ 

เซลส์แอนด์เซอร์วิส
78,420.30

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012526 09/09/2022

19
จ้างทดสอบการทํางานของแพลตฟอร์มในส่วนข้อมูล

วัฒนธรรม
20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา บู่พุก 20,000.00 นางสาวนริศรา บู่พุก 20,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012524 09/09/2022

20

จ้างทดสอบการทํางานของแพลตฟอร์มในส่วน API 

และคู่มือการใช้งานรูปแบบออนไลน์สําหรับการใช้งานของ 

Software Developer

20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ 20,000.00 นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ 20,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012514 09/09/2022

21 อุปกรณ์ควบคุมระบบการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ 55,200.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จํากัด 55,200.00 บริษัท จีเจ เทค จํากัด 55,200.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012400 07/09/2022

22
จ้างศึกษางานมาตรฐานและการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานด้าน AI
80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพอฤทัย บุญสวัสดิ์ 80,000.00 นางพอฤทัย บุญสวัสดิ์ 80,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012595 13/09/2022

23 อุปกรณ์วัดด้วยภาพแบบสามมิติ 83,208.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 83,208.55 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จํากัด 83,208.55
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012596 13/09/2022

24
จ้างเก็บความต้องการและออกแบบระบบบริหารอุปกรณ์

ทางการแพทย์ (MediStore)
400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีพีบิซ เทคนิค แอนด์ โซลูชั่น จํากัด 395,000.00 บริษัท บีพีบิซ เทคนิค แอนด์ โซลูชั่น จํากัด 395,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012367 07/09/2022

25
ซื้อ Tablet , Apple  iPhone , Smart Phone 

และกล้อง Sony
121,017.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอจํากัด (มหาชน)

บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด

121,113.30

119,840.00
บริษัทคาริน ซอฟท์เทค จํากัด 119,840.00 ราคาต่ําสุด PO22012488 09/09/2022

26
จ้างผลิตสื่อ วิดีทัศน์ แนะนํา โครงการภาคึ

โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ e-Science
299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กราฟฟิค คอนเวอร์เซชั่น จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โกลด์ อิลิแกนท์

บริษัท เป็นกอบเป็นกํา 99 จํากัด

299,600.00

374,500.00

406,600.00

บริษัท กราฟฟิค คอนเวอร์เซชั่น จํากัด 299,600.00 ราคาต่ําสุด PO22012473 08/09/2022

27 วัสดุไฟฟ้าและสื่อสาร 14,584.31 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 14,584.31 บริษัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 14,584.31
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012588 13/09/2022

หนา้ที 3 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

28  ก๊าซ Octafluorocyclobutane (C4F8) จํานวน 1 ท่อ 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 321,000.00 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 321,000.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012867 20/09/2022

หนา้ที 4 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

29 optical components for 19 items 180,998.61 วิธีเฉพาะเจาะจง Thorlabs Inc. 180,998.61 Thorlabs Inc. 180,998.61
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012837 20/09/2022

30 จ้างซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา 9,876.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด 9,876.10 บริษัทคาริน ซอฟท์เทค จํากัด 9,876.10

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012623 14/09/2022

31
จ้างปรับปรุงแพลต์ฟอร์มข้อมูลสุขภาพเด็กไทยออนไลน์ 

KidDiary Platform
10,700,000.00 10,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
10,593,000.00

บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
10,593,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22013027 27/09/2022

32 อุปกรณ์โมดูลการถ่ายภาพภายในหุ่นยนต์ 41,942.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซตรอน เทคโนโลยีส์ จํากัด  41,942.25 บริษัท ไซตรอน เทคโนโลยีส์ จํากัด 41,942.25
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012577 12/09/2022

33
จ้างประกอบหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล

(Universal Remote Terminal Unit : URConnect)
70,898.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอิเล็คทรอนิกส์ จํากัด 70,898.20 บริษัท สยามอิเล็คทรอนิกส์ จํากัด 70,898.20

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012578 12/09/2022

34

ระบบครุภัณฑ์สําหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิต

ยั่งยืน ตําบลป่ายุบใน  อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

1 ระบบ : รายการการอัพเดท Firmware ของ

เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ

1,077,490.00 1,007,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด 1,077,490.00 บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด 1,077,490.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012569 12/09/2022

35 ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตาและแว่นครอบตานิรภัย 20,343.38 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด บีเอส โปรวิชั่น  20,343.38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บีเอส โปรวิชั่น  20,343.38
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012629 14/09/2022

36 วัสดุวิทยาศาสตร์ Formlabs 48,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 48,150.00 บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 48,150.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012614 14/09/2022

37 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิล คอม จํากัด

บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด

25,680.00

26,643.00
บริษัท ทริปเปิล คอม จํากัด 25,680.00 ราคาต่ําสุด PO22012598 13/09/2022

38 จ้างบริการทําความสะอาด ล้าง เก็บ ขนย้าย และงานอื่นๆ 200,304.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์

เทค จํากัด

200,304.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์

เทค จํากัด

200,304.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012866 20/09/2022

39 ไนโตรเจนเหลวจํานวน 28,813.62 ลบ.ม. 168,951.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จํากัด 168,951.54 บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จํากัด 168,951.54
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012719 15/09/2022

หนา้ที 5 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

40
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

สําหรับศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
770,400.00 770,400.00

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.

การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สายฟ้า จํากัด  

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.

คลีนนิ่ง จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ

จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย พี แอนด์ เจ 

การ์ด เซอร์วิส จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น

การ์ด 2009 จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส

เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดับเบิ้ล ที จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัยเคพีเอ็น แอนด์ 

เซอร์วิส จํากัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย บิ๊กโจ อินเตอร์

จํากัด

744,000.00

847,440.00

900,000.00

792,000.00

871,910.00

897,000.00

857,712.00

800,000.00

890,000.00

874,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัยที.เอ็น.เอ็น.

การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
744,000.00 ราคาต่ําสุด PO22013082 27/09/2022

41
อุปกรณ์ส่วนประมวลผลหลักและส่วนขับเคลื่อน

สําหรับจัดทํา KidBright AI Bot
1,000,000.00 978,014.65

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จํากัด 963,000.00 บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จํากัด 963,000.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22013026 27/09/2022

42 โดรน 105,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เศรษฐมงคล 2007 (ประเทศไทย) 

จํากัด
105,930.00

บริษัท เศรษฐมงคล 2007 (ประเทศไทย) 

จํากัด
105,930.00

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012969 23/09/2022

43 ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทําน้ําร้อนน้ําย็น 34,561.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส

บริษัท ลูน่าอิเลคทริค แอนด์ ซัพพลาย จํากัด

34,561.00

44,084.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 34,561.00 ราคาต่ําสุด PO22012766 16/09/2022

44 หน้ากากไอระเหย หน้ากากงานเชื่อมและบัดกรี 5,136.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 

จํากัด
5,136.00

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) 

จํากัด
5,136.00

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012823 19/09/2022

45 ถุงมือป้องกันบาดและถุงมือกันลื่น 10,336.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลพาลาเดียม จํากัด 10,336.20 บริษัท ผลพาลาเดียม จํากัด 10,336.20
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012869 20/09/2022

46 แผ่นควอทซ์ 10,101.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Novaetech S.r.l. 10,101.00 Novaetech S.r.l. 10,101.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012857 20/09/2022

47 จอคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 จอ 10,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด

บริษัทเรเวนิว เอ็กซ์เพรส จํากัด

บริษัท อี เอ อินเตอร์เทรด จํากัด

10,058.00

10,486.00

10,700.00

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด 10,058.00 ราคาต่ําสุด PO22012971 23/09/2022

หนา้ที 6 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

48
จ้างบริการเพื่อสนับสนุนโครงการ การวิจัยและพัฒนา 

Energy data analytics platform
360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ ขอมเดช 360,000.00 นายไพบูลย์ ขอมเดช 360,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012919 21/09/2022

หนา้ที 7 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

วันที่เอกสาร

49

จ้างติดตั้งชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า 630A 

ห้อง Motor Testbed 1 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 

ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

64,949.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 64,949.00 บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 64,949.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012981 23/09/2022

50 อะไหล่ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ ศอ. 37,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคไลท์ติ้ง จํากัด 37,236.00 บริษัท เทคไลท์ติ้ง จํากัด 37,236.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012980 23/09/2022

51
จ้าง ปรับปรุงห้องเก็บรวบรวมขยะอันตรายและ

ห้องเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส่วนกลาง TMEC
466,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม๊กซ์ โปรเจ็ค 

(ไทยแลนด์)
498,620.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม๊กซ์ โปรเจ็ค 

(ไทยแลนด์)
498,620.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012929 22/09/2022

52 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ 6,002.70 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ์
6,002.70

ร้านพัฒนากิจ โดยนางสาวเมธินี 

โพธิพลคุณรักษ์
6,002.70

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22012908 21/09/2022

53 จ้างประกอบงานต้นแบบเครื่องช่วยฟัง 82,069.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 82,069.00 บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จํากัด 82,069.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012949 23/09/2022

54
จ้างสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ
60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพนิดา จิระสินวรรธนะ 60,000.00 นางสาวสุพนิดา จิระสินวรรธนะ 60,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012921 22/09/2022

55 จ้างบริการบํารุงรักษาและดูแลระบบ NETPIE Platform 1,048,600.00 1,048,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์พาย จํากัด 1,048,600.00 บริษัท เน็กซ์พาย จํากัด 1,048,600.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22012947 22/09/2022

56 โปรตีนแอนติเจนและแอนติบอดี้ SARS-CoV-2 53,692.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 53,692.60 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 53,692.60
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22013139 28/09/2022

57

จ้างออกแบบหน้าจอระบบแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ 

และระบบแนะนําวารสารสําหรับระบบการจัดการ

วารสารสําหรับบรรณาธิการและนักวิชาการไทย

50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา สีสังข์ 50,000.00 นางสาวมินตรา สีสังข์ 50,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22013136 27/09/2022

58
จ้างบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

เพื่อการประมวลผล NVIDIA DGX-1
1,843,824.00 1,845,750.00

 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จํากัด 1,840,140.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จํากัด 1,840,140.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียด

ตรงตามข้อกําหนด

PO22013159 28/09/2022

59 จ้างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ HCI 209,998.20 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแอมเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัทสแตค เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 จํากัด

209,998.20

231,130.00

235,400.00 บริษัท ไอแอม เทรดดิ้ง จํากัด 209,998.20 ราคาต่ําสุด PO22013089 27/09/2022

60 Harddisk Internal จํานวน 6 ลูก 105,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จํากัด

บริษัท เทอร่า โซลูชั่น จํากัด

บริษัท ฟาด้าเทค จํากัด

105,930.00

112,350.00

110,424.00

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จํากัด 105,930.00 ราคาต่ําสุด PO22013135 27/09/2022
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