
ลาํดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจา้ง              จาํนวน           งบประมาณ            วธิีการ               ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ                   ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือกและราคา                   เหตุผลที�คดัเลือก           

1 1041140037  จดัซื�อหมึก Toner HP รุ่น Q2613A                 1 รายการ           5,153.12 บาท     ตกลง บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั             4,816.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั             4,816.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

2 1041140039  จา้งซ่อมอุปกรณ์ชาร์ทไฟ                              1 งวด          28,000.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต       26,800.00 บาท บริษทั ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต       25,046.73 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

3 1041140040  จา้งจดักิจกรรม มหัศจรรยเ์คมี                   64,000 บาท          64,000.00 บาท     ตกลง นาย ยทุธนา ตนัติรุ่งโรจน์ช       64,000.00 บาท นาย ยทุธนา ตนัติรุ่งโรจน์ช       64,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด             

4 1041140042  ซื�อ Yeast extract 5 ชุด                            1 งวด          52,323.00 บาท     ตกลง บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (ม       52,323.00 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (ม       48,900.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

5 1041140044  จา้งต่อท่อระบายนํ� า                                  1 งวด             30,000 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       27,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       27,600.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

6 1041140045  ซื�อจอภาพ (Monitor)                                 1 งวด           8,431.60 บาท     ตกลง บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์        7,880.00 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์        7,880.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

7 1041140046  จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน 2 รายการ                    2 รายการ          13,770.90 บาท     ตกลง ร้าน พฒันากิจ                    12,870.00 บาท ร้าน พฒันากิจ                    12,870.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

8 1041140047  จดัซื�อ Drum ของเครื�องโทรสาร                    1 รายการ              8,460 บาท     ตกลง บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั            7,906.54 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั            7,906.54 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

9 1041140048  จา้งพิมพซ์องและกระดาษ สวทช.                      4 รายการ             76,505 บาท     ตกลง บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ       71,500.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ       71,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

10 1041140049  จา้งตรวจสอบอาคารศูนยป์ระชุม,บา้นวทิย ์              1 งวด                180,300     ตกลง นาย นที  เทพสิงห์               180,300.00 บาท นาย นที  เทพสิงห์               180,300.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

11 1041140050  จา้งจบัสุนขัและเลี�ยงดูอยา่งต่อเนื�อง               1 งวด              15,500.00     ตกลง นาย ณฏัฐพชัร  บุญมีเกษมสัน       15,500.00 บาท นาย ณฏัฐพชัร  บุญมีเกษมสัน       15,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

12 1041140051  เช่าคอมพิวเตอร์ Notbook                        10 เครื�อง            5,350.- บาท     ตกลง บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดี        5,350.00 บาท บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดี        5,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

13 1041140052  ซื�อ Sodium Hydroxide 50%                           1 งวด          19,046.00 บาท     ตกลง บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ       17,800.00 บาท บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ       17,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

14 1041140053  ซื�อเครื�องสูบนํ� า EBARA                         2 เครื�อง          80,000.00 บาท                  ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       79,180.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       74,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

15 1041140054  ซื�ออุปกรณ์สาํหรับปรับปรุงพื�นที�ปฏิบตัิง         9 รายการ          21,000.-  บาท     ตกลง บริษทั อินโฟลว ์ลายน์ โปรด       20,920.11 บาท บริษทั อินโฟลว ์ลายน์ โปรด       19,551.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

16 1041140055  ซื�อเครื�อง UPS 10 เครื�อง                          1 งวด          58,379.20 บาท     ตกลง บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั            58,379.20 บาท บริษทั ยโูปรเทค จาํกดั            54,560.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

17 1041140056  ออกแบบงานโปสเตอร์ไมส้ัก                             1 งวด             12,000 บาท     ตกลง นาย คมสัน  วมิลรัตน์             12,000.00 บาท นาย คมสัน  วมิลรัตน์             12,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

18 1041140057  จา้งซ่อมแซมและเปลี�ยนอะไหล่ลิฟต ์                   1 งวด              5,564 บาท     ตกลง บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเ        5,564.00 บาท บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเ        5,200.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

19 1041140058  ออกแบบโปสเตอร์นิทรรศการ จปร.                        1 งวด             14,400 บาท     ตกลง นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล       14,400.00 บาท นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล       14,400.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

20 1041140060  โบรชวัร์หนงัสือเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ                 1 งวด             34,240 บาท     ตกลง บริษทั แอดวานซ์ พริ�นติ�ง        32,000.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ พริ�นติ�ง        32,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

21 1041140061  จา้งจดัทาํเสื�อคอกลมสกรีนลาย                         1 งวด             19,260 บาท     ตกลง บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         19,260.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

22 1041140062  จา้งพิมพ ์NSTDA STYLE                             150 ชุด          11,074.50 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์      11,074.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์      10,350.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

23 1041140063  จา้งพิมพโ์ปสเตอร์ตวัชี� วดัและกลยทุธ ์            2 รายการ           6,286.25 บาท     ตกลง บริษทั นีโอ ดิจิตอล จาํกดั         5,875.00 บาท บริษทั นีโอ ดิจิตอล จาํกดั         5,875.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

24 1041140064  มาตรวดัปริมาณนํ� า AICO Water Meter               1 เครื�อง           15,000.- บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       14,445.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ       13,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

25 1041140065  คอมพิวเตอร์ PC HP Pro 6005 SFF+LCD              2 เครื�อง           8,560.00 บาท     ตกลง บริษทั ริโก ้เซอร์วสิเซส (        8,560.00 บาท บริษทั ริโก ้เซอร์วสิเซส (        8,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

26 1041140066  โครงสร้าง ITU Telecom World 2013                    1 งวด         299,600.00 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก ประดิษฐ ์เ      299,600.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ประดิษฐ ์เ      280,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

27 1041140067  จา้งอบรม Cooperative English Activities             1 งวด              6,000 บาท     ตกลง บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ        6,000.00 บาท บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ        5,607.48 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

28 1041140068  จา้งจดัเตรียมแปลงมนัสาํปะหลงั                        1 งวด          30,000.00 บาท     ตกลง นาง สวน  แผนสมบูรณ์              30,000.00 บาท นาง สวน  แผนสมบูรณ์              30,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

29 1041140069  ซื�ออุปกรณ์สาํหรับการตดัยา้ยเนื�อเยื�อพืช            1 งวด           5,221.60 บาท     ตกลง บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั        5,221.60 บาท บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั        4,880.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

30 1041140070  ถุงมือยางสาํหรับการตรวจโรค 40  กล่อง               1 งวด           6,805.20 บาท     ตกลง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัท        6,800.00 บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัท        6,355.14 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

31 1041140071  จา้งพิมพไ์ดอารี�  สวทช. ประจาํปี 2557              1 รายการ            299,600 บาท     ตกลง บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       280,000.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       280,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

32 1041140072       inkjet on photo pp+ x-        1 รายการ           4,333.50 บาท     ตกลง บริษทั อิงคอ์าร์ทดีไซน์ จาํ        4,050.00 บาท บริษทั อิงคอ์าร์ทดีไซน์ จาํ        4,050.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

33 1041140073  ซื�อขา้วกลอ้งงอกอินทรีย ์500 ถุง                    1 งวด             50,000 บาท     ตกลง  วสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑข์า้       50,000.00 บาท  วสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑข์า้       50,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ                                                                                                          
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สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ                                                                                                          

34 1041140074  ซื�อหลอดใส่สารละลายสาํหรับปั�นเหวี�ยง 2 ร            1 งวด              9,095 บาท     ตกลง บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท        9,095.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท        8,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

35 1041140075                                                      1 งวด          38,787.50 บาท     ตกลง บริษทั เจเอสที พบัลิชชิ�ง        36,250.00 บาท บริษทั เจเอสที พบัลิชชิ�ง        36,250.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

36 1041140076  ซื�อกระเบื�องยางและกาวปูกระเบื�องยาง             2 รายการ             16,585 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก ทวชียัวศิว       15,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ทวชียัวศิว       15,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

37 1041140077  จดัซื�อสารเคมี                                   3 รายการ              6,955 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก แซค ซายน์         6,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แซค ซายน์         6,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

38 1041140078  ออกแบบ X-Stand ประกวดหุ่นยนต ์                      1 งวด              6,000 บาท     ตกลง นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล        6,000.00 บาท นางสาว กมลทิพย ์ เกิดสมกาล        6,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

39 1041140079  จา้งทาํโปสเตอร์งาน ITU Telecom World 2013            1 งวด          22,277.40 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.       22,277.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.       20,820.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

40 1041140080  จา้งตรวจวเิคราะห์สารโลหะหนกัในนํ� าทิ�ง            1 รายการ           4,370.95 บาท     ตกลง บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี        4,085.00 บาท บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี        4,085.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

41 1041140081  หลอดใส่สารละลายและอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย         3 รายการ          18,992.50 บาท     ตกลง บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิค       18,992.50 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิค       17,750.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

42 1041140082  ซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิง (ดีเซล)                     1 รายการ           18,000.- บาท     ตกลง บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)         18,000.00 บาท บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)         18,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

43 1041140083  จดัซื�อเอนไซม ์                                  1 รายการ              6,420 บาท     ตกลง บริษทั กิบไทย จาํกดั               6,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั               6,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

44 1041140084  จา้งกาํจดัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากงานวจิยั                1 งวด           5,000.00 บาท     ตกลง นาย เฉลิมชยั  ไกรยะราส            5,000.00 บาท นาย เฉลิมชยั  ไกรยะราส            5,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

45 1041140085  จา้งพิมพ ์ส.ค.ส. 2557                                             60,990.00 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.       60,990.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช.       57,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด             

46 1041140086  จา้งทาํกล่องกระดาษสา บรรจุถุงขา้วสาร                500 ใบ          37,450.00 บาท     ตกลง นางสาว วรางคณา สุภาวรรณ          35,000.00 นางสาว วรางคณา สุภาวรรณ          35,000.00 เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

47 1041140087  จา้งขนยา้ยเอกสาร                                 1 รายการ              2,140 บาท     ตกลง บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต        2,000.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต        2,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

48 1041140088  จา้งจดัทาํ STAGE งาน Science News และรายก            1 งวด              6,000 บาท     ตกลง นาย อาํนาจ สิทธิวรรณวทิย ์         6,000.00 บาท นาย อาํนาจ สิทธิวรรณวทิย ์         6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

49 1041140089  เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด             1 งวด          12,000.00 บาท     ตกลง  สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํก ั      12,000.00 บาท  สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํก ั      12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

50 1041140090  จา้งบาํรุงรักษาระบบ ACL Desktop                      1 ชุด          28,248.00 บาท     ตกลง บริษทั เอฟแอลเอส เซอร์วสิ(       28,248.00 บาท บริษทั เอฟแอลเอส เซอร์วสิ(       26,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

51 1041140091  ซื�อ DNA มาตรฐาน จาํนวน 6 รายการ                     1 งวด          10,486.00 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก วอร์ด เมดิ       10,486.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วอร์ด เมดิ        9,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

52 1041140093  จา้งซักรีดชุดเครื�องนอนบา้นวทิยาศาสตร์ฯ             1 งวด             70,000 บาท     ตกลง ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ       70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ       33,444.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

53 1041140094  จดัซื�อ Field Controller                                           5,885.00 บาท     ตกลง บริษทั บิวดิ�ง แอดวานซด ์โ        5,885.00 บาท บริษทั บิวดิ�ง แอดวานซด ์โ        5,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด             

54 1041140095  ฐานขอ้มูล ACS Web Edition 2557                      1 งวด       1,337,220.00 บาท                  บริษทั บุค๊เน็ท จาํกดั  (สน    1,337,220.00 บาท บริษทั บุค๊เน็ท จาํกดั  (สน    1,249,738.32 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํ

55 1041140096  จา้งอบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ                      1 งวด             32,100 บาท     ตกลง บริษทั อิมเมจพูล  จาํกดั          30,000.00 บาท บริษทั อิมเมจพูล  จาํกดั          30,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

56 1041140097  ซื�อขา้วกลอ้งแฟนซี                                  1 งวด             15,000 บาท     ตกลง  กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีดอ       15,000.00 บาท  กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรอินทรีดอ       15,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

57 1041140101  โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร ผูต้รวจประเมินภา         1 รายการ            118,770 บาท     ตกลง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพ ื     118,770.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพ ื     111,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

58 1052140009  เช่ารถประจาํตาํแหน่งพร้อมพนกังานขบัรถ 1 รายการ  15,000.00 บาท     วธิีพิเศษ    นาย อาํนาจ สิทธิวรรณวทิย ์        15,000.00 บาท บริษทั คิเนทิค คาร์ เรนทท์            1.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

59 1052140011  จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั อาคารบา้น                3 งวด            847,440 บาท ตกลงราคา บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท      847,440.00 บาท บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท      847,440.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

60 1052140013  จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคาร สก.                 3 งวด       2,773,750.00 บาท     วธิีพิเศษ    บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท    2,773,750.00 บาท บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท    2,773,750.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด             

61 1052140014  จา้งเหมาบริการไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip               12 งวด              494,340. บาท     วธิีพิเศษ    บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั        494,340.00 บาท บริษทั อินโฟเควสท ์จาํกดั        494,340.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

62 1052140015  
บุคลากรเสริมงานจดัการสตอ๊คสินคา้,การ

ขาย                                          
4 งวด 40,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว ธิติมา คุม้โต ธิติม       40,000.00 บาท นางสาว ธิติมา คุม้โต ธิติม       40,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

63 1053140002  
จา้งที�ปรึกษาโครงการยกระดบัขีดความสามารถ  

ดา้นแม่พิมพข์ึ�นรูปโลหะแผน่เพื�ออุตสาหกร  
              9 งวด       1,530,000.00 บาท จา้งที�ปรึกษา Mr. JEN-AN CHANG              1,530,000.00 บาท Mr. JEN-AN CHANG              1,530,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               


