
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ลาํดบั เลขที�เอกสาร จาํนวน งบประมาณ วธิีการ ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที�คดัเลือก 

1 1041140151 ซื*ออุปกรณ์ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

2 1041140152 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

3 1041140154 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

4 1041140155 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

5 1041140156 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

6 1041140157 ซื*อไฟส่องสวา่งฉุกเฉินและแบตเตอรี�  ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

7 1041140158 จา้งซักรีดชุดเครื�องนอนบา้นวทิยาศาสตร์ฯ ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

8 1041140159 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

9 1041140160 แผน่ปลิวงานวนัเด็ก ตกลงราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

10 1041140162 ตกลงราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

11 1041140163 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

12 1041140164 จดัซื*อนํ* ามนัดีเซลหมุนเร็ว ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

13 1041140165 กระเป๋านาโน 1 167,519.20 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

14 1041140166 100,000 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

15 1041140167 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

16 1041140168 จา้งทาํกระเป๋า ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

17 1041140169 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

18 1041140171 ตกลงราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

19 1041140172 เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

20 1041140173 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

21 1041140174 จา้งกาํจดัเศษวสัดุเหลือใชจ้ากงานวจิยั ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

22 1041140175 จา้งออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

23 1041140176 ซื*อยาที�ใชใ้นห้องพยาบาล ตกลงราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

24 1041140177 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

25 1041140178 ซื*อสายคลอ้งคอพร้อมซองใส่บตัรแนวตั*ง ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

26 1041140179 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

27 1041140181 จา้งทาํกระเป๋า ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

28 1041140182 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

29 1041140183 93,518.- เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

30 1041140183 93,518.- ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

รายละเอียดจดัซื*อ/จดัจา้ง 

4 รายการ 22,352.30 บาท บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค 22,352.30 บาท บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค 20,890.00 บาท 

ป้ายไวนิล วนัเด็ก 2557 2 รายการ 7,383.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 7,383.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 6,900.00 บาท 

ซื*อรถเขน็ 2 ชั*น รุ่น HL-120 1 รายการ 4,269.30 บาท ร้าน พฒันากิจ 4,269.30 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,990.00 บาท 

พิมพห์นงัสือ NSTDA STYPE 11,074.50 บาท 1 งวด 11,074.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์11,074.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอม็ แอนด ์10,350.00 บาท 

จดหมายข่าว (News Letter) 1 งวด 46,224 บาท หา้งหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 46,224.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 43,200.00 บาท 

1 งวด 27,734.40 บาท บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 27,734.40 บาท บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 25,920.00 บาท 

1 งวด 70,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 45,933.00 บาท 

จา้งจดัสร้างบูทกิจกรรมงานวนัเด็ก 2557 1 งาน 99,082.00 บาท เค เอค็ซิท เอก็ซ์ซิบิชั�น 99,082.00 บาท เค เอ็คซิท เอ็กซ์ซิบิชั�น 92,600.00 บาท 

1 งวด 10,272.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 10,280.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 5,100.00 บาท 

ซื*อ Sodium Hydroxide 50% 1 งวด 19,046.00 บาท บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ 19,046.00 บาท บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ 17,800.00 บาท 

ซื*อ IP Phone และGateway 65 เครื�อง 149,917.70 บาท บริษทั บิลเลี�ยนเทล คสัตมั 149,917.70 บาท บริษทั บิลเลี�ยนเทล คสัตมั 140,110.00 บาท 

1 รายการ 10,500 บาท บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 10,500.00 บาท บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 10,500.00 บาท 

บริษทั บี-เดย ์จาํกดั 156,560.00 บาท บริษทั บี-เดย ์จาํกดั 60,000.00 บาท 

จา้งเหมาฝึกอบรม "Foresight" 2 วนั บริษทั โนวสิเคป คอนซัลติ*ง 100,000.00 บาท บริษทั โนวสิเคป คอนซัลติ*ง 93,457.94 บาท 

จดัซื*อวสัดุสาํนกังาน 5 รายการ 5 รายการ 3,926.90 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,670.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 3,670.00 บาท 

1 งวด 21,400.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 21,400.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 20,000.00 บาท 

จา้ง MA Blade Center R Chassis 1 รายการ 20,330.00 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์20,330.00 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์19,000.00 บาท 
จา้งอบรมภาษาองักฤษหลกัสูตร English Activity : 

Getting Acquainted 
1 งวด 6,000.00 บาท บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ 6,000.00 บาท บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ 5,607.48 บาท 

ซื*อหนงัสือจาํนวน 4 รายการ 1 งวด 9,124.20 บาท บริษทั คิโนะคูนิยะ บุค๊สโต 9,124.20 บาท บริษทั คิโนะคูนิยะ บุค๊สโต 6,559.20 บาท 

จดัซื*อวสัดุสาํนกังาน 9 รายการ 9 รายการ 1,582.53 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,582.53 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,479.00 บาท 

1 งวด 5,000.00 บาท นาย เฉลิมชยั ไกรยะราส 5,000.00 บาท นาย เฉลิมชยั ไกรยะราส 5,000.00 บาท 

1 งาน 197,742.00 บาท บริษทั โนวสิเคป คอนซัลติ*ง 190,000.00 บาท บริษทั โนวสิเคป คอนซัลติ*ง 177,570.09 บาท 

1 งวด 8,675.56 บาท บริษทั สาย4 พีพีดรักส์ จาํก 8,678.00 บาท บริษทั สาย4 พีพีดรักส์ จาํก 8,108.00 บาท 
ออกแบบ Rollup ศูนยร์่วมวิจยัเครือข่ายพนั เทคโนโลย ี

(version english) เทคโนโลย ี(version english) 
1 งวด 10,800 บาท นางสาว กมลทิพย ์เกิดสมกาล 10,800.00 บาท นางสาว กมลทิพย ์เกิดสมกาล 10,800.00 บาท 

800 ชุด 18,832.- บาท บริษทั สตาร์รี�  คอร์ด จาํก ั18,832.00 บาท บริษทั สตาร์รี�  คอร์ด จาํก ั17,600.00 บาท 

จา้งพิมพห์นงัสือ Thailand Computer Hardw 1 งวด 34,240 บาท หา้งหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 34,240.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 32,000.00 บาท 

1 งวด 10,700 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 10,700.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 10,000.00 บาท 

เช่า Computer Notebook งาน ASEAN-EU STI 1 งวด 10,700 บาท บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดี 10,700.00 บาท บริษทั โฟร์เอ็ม มลัติมีเดี 10,000.00 บาท 

จา้งเหมาจดัทาํป้ายงาน ASEAN-EU STI Days 9 รายการ ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 93,518.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 52,960.00 บาท 

จา้งเหมาจดัทาํป้ายงาน ASEAN-EU STI Days 9 รายการ ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 93,518.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 30,000.00 บาท 



สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

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

31 1041140184 จดัทาํคู่มือการถ่ายทอดตวัชี* วดัระดบัผูบ้ร ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

32 1041140185 จา้งอบรมหลกัสูตรการทาํงานกบัสารเคมี อนัตราย ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

33 1041140186 เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

34 1041140187 จา้งแสดงหุ่นละครเล็ก ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

35 1041140188 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

36 1041140189 จา้งติดตั*งเครื�องเสียงและเครื�องไฟ ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

37 1041140190 จา้งจดัพิมพใ์บปกแฟ้ม และใบประกาศเกียรติบ ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

38 1041140191 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

39 1041140192 จา้งจดัทาํการ์ตูน พิเศษ เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

40 1041140193 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

42 1041140194 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

43 1041140195 จดัซื*อกระดาษเช็คมือ ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

44 1041140196 จา้งเหมาอบรมหลกัสูตรการสื�อสารอยา่งมี 122,000 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

45 1041140197 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

46 1041140198 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

47 1041140199 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

48 1041140200 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

49 1041140201 จดัซื*อวสัดุสาํนกังาน ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

50 1041140202 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

51 1041140203 จา้งพิมพแ์ผน่ปลิวคลสัเตอร์ ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

52 1041140204 จา้งเหมาบริการบริหารงานจดัการห้องประชุมแ ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

53 1041140205 ซื*อเครื�องดื�มงานบริการห้องประชุม 1 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

54 1041140206 1 ตกลงราคา เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

55 1041140207 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

56 1041140208 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

57 1041140211 จา้งบริการจดัสถานที� อาคารบา้นวทิยฯ์ ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

58 1041140212 ซื*อเครื�องบนัทึกเวลา ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

59 1041140214 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

60 1041140215 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

61 1041140216 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

62 1041140217 จา้งซ่อมคอมเพรสเซอร์ ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

63 1041140219 เช่าเตน็ทแ์ละโตะ๊งานวนัเด็ก ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ�าอยูสุ่ข เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

1 รายการ 10,486 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 10,486.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 9,800.00 บาท 

1 งาน 17,387.50 บาท สมาคม ส่งเสริมความปลอดภยัแ 17,387.50 บาท สมาคม ส่งเสริมความปลอดภยัแ 16,250.00 บาท 

ป้าย Inljet 1 รายการ 1 งวด 10,700.00 บาท บริษทั เอส พี ว ีดิจิตอล เ 10,000.00 บาท บริษทั เอส พี ว ีดิจิตอล เ 10,000.00 บาท 

1 งาน 48,150.00 บาท บริษทั โจหลุยส์ เธียร์เตอร 48,150.00 บาท บริษทั โจหลุยส์ เธียร์เตอร 45,000.00 บาท 

พิมพเ์อกสารสีประกอบการประชุม ASEAN-EU 1 งวด 70,620 บาท หา้งหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 66,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 66,000.00 บาท 

1 งาน 37,450.00 บาท บริษทั บูรพาโปรดกัชั�น จาํก 37,450.00 บาท บริษทั บูรพาโปรดกัชั�น จาํก 35,000.00 บาท 

2 รายการ 13,910 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 13,910.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 13,000.00 บาท 

จา้งเหมาเล่นดนตรีงานASEAN-EU STI Days 1 รายการ 20,000.- บาท นาย วรีะศกัดิy  เหมบุปผกะ 20,000.00 บาท นาย วรีะศกัดิy  เหมบุปผกะ 20,000.00 บาท 

1 งาน 320,000.00 บาท บริษทั เมจิกา้ เอ็นเตอร์เท 320,000.00 บาท บริษทั เมจิกา้ เอ็นเตอร์เท 320,000.00 บาท 

จา้งทาํป้ายจาํนวน 8 รายการ 2 งาน 45507.10 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 45,507.10 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 41,810.00 บาท 

จา้งติดตั*งบูธงานประชุมASEAN-EU STI DAYS 4 งาน  126,200.00 บาท เค เอ็คซิท เอ็กซ์ซิบิชั�น 126,200.00 บาท เค เอ็คซิท เอ็กซ์ซิบิชั�น 126,200.00 บาท 

1 รายการ 35,310 บาท บริษทั คงธนา เซอร์วสิ จาํก ั35,310.00 บาท บริษทั คงธนา เซอร์วสิ จาํก ั33,000.00 บาท 

1 งวด บริษทั สยาม เอ็นเนียแกรม ค 122,000.00 บาท บริษทั สยาม เอ็นเนียแกรม ค 115,000.00 บาท 

จา้งเหมาซ่อมแซมและบาํรุงรักษา Chiller 1 รายการ 197,950.- บาท บริษทั เอ็นจิเนียริ�ง ซิสเ 197,950.00 บาท บริษทั เอ็นจิเนียริ�ง ซิสเ 185,000.00 บาท 

จดัจา้งทาํซองนํ* าตาลขยายขา้ง สวทช. 1 รายการ 51,360 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ 51,400.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ 48,000.00 บาท 

จา้งพิมพโ์ปสเตอร์ NAC2014 1 รายการ 21,400 บาท บริษทั ศูนยก์ารพิมพแ์ก่นจ ั21,400.00 บาท บริษทั ศูนยก์ารพิมพแ์ก่นจ ั20,000.00 บาท 

ซื*อหนงัสือวทิยใ์นอาเซียน 23,520 บาท 1 งวด 23520 บาท บริษทั นานมีบุค๊ส์ จาํกดั 23,520.00 บาท บริษทั นานมีบุค๊ส์ จาํกดั 23,520.00 บาท 

8 รายการ 10,657.20 บาท ร้าน พฒันากิจ 10,657.60 บาท ร้าน พฒันากิจ 9,960.00 บาท 

จดัซื*อหมึก HP Q2613A 1 รายการ 7,729.68 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,729.68 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,224.00 บาท 

4,500 ใบ 27,445.50 บาท หา้งหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 25,650.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แคนนา กราฟ 25,650.00 บาท 

1 รายการ 100,000 บาท บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์ว ิ100,000.00 บาท บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์ว ิ93,457.94 บาท 

25,495 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก สุภยัพร 25,495.96 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก สุภยัพร 23,828.00 บาท 

Acer Slim LED A220HQLEbd ขนาด 21.5 นิ*ว 12,647.40 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์12,647.40 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์11,820.00 บาท 

โปรชวัร์ สวทช. 1 งวด 33,170.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ 31,000.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ 31,000.00 บาท 

ถงัดบัเพลิงสารเหลวระเหย 9,202.00 บาท 1 งวด 9,202.00 บาท บริษทั ไฟร์ วนิเนอร์ แอนด ์8,600.00 บาท บริษทั ไฟร์ วนิเนอร์ แอนด ์8,600.00 บาท 

1 งวด 30,268.16 บาท บริษทั ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท 30,268.16 บาท บริษทั ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท 28,288.00 บาท 

1 เครื�อง 42800 บาท บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปั 42,800.00 บาท บริษทั ดาตา้โปรดกัส์ ทอปปั 40,000.00 บาท 

PC Interface C-Bus ระบบ Two Wire Remot 1 งาน 21,000.00 บาท บริษทั เอ็นจินาร์ จาํกดั 19,140.00 บาท บริษทั เอ็นจินาร์ จาํกดั 19,140.00 บาท 

ค่าบริการซักอบรีด กพ.57 1 งวด 70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 16,994.00 บาท 

ค่าพิมพโ์ปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ NAC 2014 1 รายการ 18,190 บาท บริษทั ศูนยก์ารพิมพแ์ก่นจ ั18,200.00 บาท บริษทั ศูนยก์ารพิมพแ์ก่นจ ั17,000.00 บาท 

138,030.00 บาท บริษทั แม็คเอนเนอย ีอีโวลู 138,030.00 บาท บริษทั แม็คเอนเนอย ีอีโวลู 129,000.00 บาท 

1 รายการ 16400 บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยูสุ่ข 16,400.00 บาท 



สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

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

64 1051140003 ซื*อยาและเวชภณัฑป์ระจาํห้องพยาบาล รายการ สอบราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

65 1051140004 ซื*อนํ* าดื�ม ตกลงราคา เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

66 1052140019 ตกลงราคา เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด 

67 1052140023 จา้งเหมาบาํรุงรักษาลิฟต ์โยธี 12 เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

68
1052140024 ค่าบริการกาํจดั ปลวก แมลง ตกลงราคา คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

1052140025 จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง วธิีพิเศษ คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด 

69 1052140026 อบรมหลกัสูตรเจด็อุปนิสัยของผู ้มีประสิทธิภาพ 5 วธิีพิเศษ เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

70 1052140027 กรณีพิเศษ เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

71 1052140028 เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

72 1052140029 3 วธิีพิเศษ เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

73 1052140030 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

74 1052140031 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวจิยัร่วม กรณีพิเศษ เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

75 1052140032 จา้งประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์  กรณีพิเศษ เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด 

76 1052140034 จา้งดาํเนินกิจกรรม 9 ตกลงราคา เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

77 1052140035 บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท เสนอราคาดีที�สุด 

78 1052140036 12 บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท เสนอราคาดีที�สุด 

79 1057140004 24 เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 

963,000.00บาท
บริษทั สาย4 พีพีดรักส์ จาํก 904,999.58 บาท 

บริษทั สาย4 พีพีดรักส์ จาํก 961,169.23 บาท 
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 129,943.74 บาท 

1 ปี 299,460.00 บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 299,460.00 บาท บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จาํกดั 299,460.00 บาท 

จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาที�จอดรถยนต ์DUO 1 งวด 94,913.28 บาท บริษทั พ.ีที เอ็น เค เซอร์ 94,913.28 บาท บริษทั พ.ีที เอ็น เค เซอร์ 94,999.98 บาท 

90,000.00 บาท วธิีตกลงราคา บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเ 90,000.00 บาท บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเ 90,000.00 บาท 

1 งาน 130,000.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ไทซิ�ง เซอ 130,000.00 บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ไทซิ�ง เซอ 130,000.00 บาท 

2 งาน 832032 บาท บริษทั แจแปนเร้นท ์(ประเทศ 832,032.00 บาท บริษทั แจแปนเร้นท ์(ประเทศ 832,032.00 บาท 

1,572,900 บาท บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,572,900.00 บาท บริษทั แพคริม ลีดเดอร์ชิป 1,470,000.00 บาท 

จา้งอบรมโครงการ MMRP และ FMP 
1 

โครงการ
5,920,000.00 บาท สถาบนัวจิยัและให้คาํปรึกษา 5,920,000.00 บาท สถาบนัวจิยัและให้คาํปรึกษา 5,920,000.00 บาท 

จา้ง Application Helpdesk 4 งวด 282,480.00 บาท วธิีตกลงราคา บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 282,480.00 บาท บริษทั เพียว ไอที จาํกดั 282,480.00 บาท 

จา้งเหมาดูแลปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบe-H 800000 บาท บริษทั คอมพิวเตอร์ ซายน์ จาํกดั  800,000.00 บาท บริษทั คอมพิวเตอร์ ซายน์ จ 800,000.00 บาท 

จา้งเหมาบริการปรับปรุงขอ้มูลระบบ E-Train 6 งวด 90,000 บาท นางสาว กาญจนา เกรียงเกร็ด 90,000.00 บาท นางสาว กาญจนา เกรียงเกร็ด 90,000.00 บาท 

4 งวด 1,050,000 บาท มหาวทิยาลยั มหิดล 1,036,782.00 บาท มหาวทิยาลยั มหิดล 1,036,782.00 บาท 

1 งาน
30,000,000.00 

บาท
บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 30,000,000.00 บาท บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 30,000,000.00 บาท 

135000 บาท นางสาว พชัราภรณ์ สุขใสย ์135,000.00 บาท นางสาว พชัราภรณ์ สุขใสย ์135,000.00 บาท 

จา้งบริการรักษาความปลอดภยัอาคาร สก. 12054000 บาท วธิี e-Auction บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท 6,928,600.00 บาท 

จา้งบริการรักษาความปลอดภยัอาคาร สก. 3960000 บาท วธิี e-Auction บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเท 2,121,000.00 บาท 

เช่า LCD Projector 269,640.00 บาท วธิีตกลงราคา บริษทั ดาตา้โปรคอมพิวเตอร์ 269,640.00 บาท บริษทั ดาตา้โปรคอมพิวเตอร์ 269,640.00 บาท 


