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1 1041140218 ถ่ายเอกสารหนา้เดียว 65 ชุด 9,655 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ เอ เอ เ 6,955.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ เอ เอ เ 6,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

2 1041140220 ต่ออายวุารสารภาษาองักฤษ 8 รายการ 32,589 บาท ตกลงราคา บริษทั แมกกาซีน อินเตอร์เน 32,598.00 บาท บริษทั แมกกาซีน อินเตอร์เน 32,598.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

3 1041140221 ซื�อหนงัสือจาํนวน 2 รายการ 2 รายการ 9,622 บาท ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเ 9,622.00 บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเ 9,622.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

4 1041140222 จา้งผลิตถุงผา้ดิบใชก้ิจกรรมเทคโนสัญจร 1 งวด 60,000 บาท ตกลงราคา นางสาว มนสันนัท ์ทบัพิมพแ์ 60,000.00 บาท นางสาว มนสันนัท ์ทบัพิมพแ์ 60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

5 1041140223 ซื�อ Electrode อุปกรณ์ประกอบ pH Meter 2 ชิ�น 20,372 บาท ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ป 19,040.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ป 19,040.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

6 1041140224 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีใบเสร็จรับเงิน 1 งวด 58,422.00 บาท ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด 54,600.00 บาท บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด 14,600.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

7 1041140224 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีใบเสร็จรับเงิน 1 งวด 58,422.00 บาท ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด 54,600.00 บาท บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด 40,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

8 1041140225 ซื�อเทอร์โมมิเตอร์ 1 งวด 13,642.50 บาท ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 13,642.50 บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 12,750.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

9 1041140226 จา้งทดสอบและวเิคราะห์ผูส้มคัร ผศอ. 1 งาน 214,000.00 บาท ตกลงราคา บริษทั อินดิโก คอนซัลติ�ง 200,000.00 บาท บริษทั อินดิโก คอนซัลติ�ง 186,915.88 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

10 1041140227 พิมพห์นงัสือ Nstda Stype ประจาํเดือนกุมภา 1 11074.50 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์10,350.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์10,350.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

11 1041140228 ซื�อเครื�องสาํรองไฟฟ้า (UPS) 10 อนั 40,125.- บาท ตกลงราคา บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์40,125.00 บาท บริษทั ไอที ซัพพลาย แอนด ์37,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

12 1041140229 จา้งอบรม"กา้วสู่ความเป็นเลิศดว้ยกลุยทุธ์ ดว้ย "การสื�อสารขั�นเทพ" 1 งวด 160,500.00 บาท ตกลงราคา บริษทั บอสตนัเน็ตเวริ์ค จาํ 160,500.00 บาท บริษทั บอสตนัเน็ตเวริ์ค จาํ 150,000.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด

13 1041140231 Cooperative English Activities 18 Feb 20 1 งวด 6,000 บาท ตกลงราคา บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ 6,000.00 บาท บริษทั เกท็เรียล อิงลิช จาํ 5,607.48 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

14 1041140232 จา้งจดักิจกรรมสนุกคิด สนุกทาํ กบักิจกรรม สร้างสรรคห์ุ่นยนต์ 1 งาน 53,460.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 53,460.00 บาท บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 49,962.62 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

15 1041140235 Thumbdrive -สวทช. 1 งวด 123,000.78 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก ซัมอพัพรีเ 114,954.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซัมอพัพรีเ 114,954.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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16 1041140236 จา้งทาํหนงัสือเยาวชนไทยกบัวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 37,450 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 35,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 35,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

17 1041140237 อบรมหลกัสูตร In-House Training 1 งวด 50,000 บาท ตกลงราคา สมาคม การจดัการงานบุคคลแห่ 50,000.00 บาท สมาคม การจดัการงานบุคคลแห่ 46,728.97 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

18 1041140238 อบรมหลกัสูตร Project Management 1 งวด 140,000 บาท กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั มหิดล 140,000.00 บาท มหาวทิยาลยั มหิดล 140,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

19 1041140239 ซื�ออุปกรณ์กลอ้งสาํรอง 9 รายการ 20,620 ตกลงราคา ไทยดีวชี็อป 20,620.00 บาท ไทยดีวชี็อป 3,900.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

20 1041140240 จดัทาํ Art Annual Report 2013 BIOTEC 1 16000 บาท ตกลงราคา นางสาว กนิษฐา กลายสุข 16,000.00 บาท นางสาว กนิษฐา กลายสุข 16,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

21 1041140241 จดัซื�อ Toner HP Q2612C 1 รายการ 4,429.80 บาท ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,140.00 บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,140.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

22 1041140242 จดัซื�อเขม็เจาะกระดาษ CARL 1 รายการ 1,198.40 บาท ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,120.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,120.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

23 1041140243 เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 1 งาน 27,820.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 27,820.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 26,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

24 1041140244 ซ่อมปัnมฉีดนํ� ารถบรรทุกนํ� าเอนกประสงค์ 1 10,000 บาท ตกลงราคา นาง พยอม บุญประสม 10,000.00 บาท นาง พยอม บุญประสม 10,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

25 1041140245 ซื�ออุปกรณ์ตรวจจบัความเคลื�อนไหว 1 งวด 21,473.30 บาท ตกลงราคา บริษทั ฮาโก ้อิเลคทริค (ปร 21,473.50 บาท บริษทั ฮาโก ้อิเลคทริค (ปร 20,068.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

26 1041140246 จา้งพิมพส์ติnกเกอร์และติดรถตูเ้พื�อประชม 1 งวด 13,910 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 13,910.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก วาย.ซีเอช. 13,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

27 1041140247 จดัซื�อหมึก Toner และ Drum เครื�องโทรสาร 2 รายการ 8,206.90 บาท ตกลงราคา บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 7,670.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั 7,670.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

28 1041140248 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน 4 รายการ 4 รายการ 4,429.80 บาท ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 4,140.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 4,140.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

29 1041140249 จา้งทาํกระดาษหัวจดหมายสวทช. มีที�อยู่ 1 รายการ 17,120 บาท ตกลงราคา บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ 16,000.00 บาท บริษทั ศิวา โกลด ์มีเดีย จ 16,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

30 1041140250
จา้งอบรมหลกัสูตรเทคนิคการตั�งคาํถาม เพื�อ (Competency Based Interviewing 

Questions
1 53500 บาท ตกลงราคา บริษทั อารี แอนด ์แอสโซซิเ 50,000.00 บาท บริษทั อารี แอนด ์แอสโซซิเ 50,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด
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31 1041140251 จดัทาํหนงัสือ NSTDA Style 1 รายการ 11,074.50 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์10,350.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก เอ็ม แอนด ์10,350.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

32 1041140252 จา้งซ่อม Compressor เครื�องปรับอากาศ 1 รายการ 22,500.- ตกลงราคา บริษทั สปีด ไทมส์ แมเนจเมน 22,470.00 บาท บริษทั สปีด ไทมส์ แมเนจเมน 21,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ 187,250.00 บาท
นาย สงดั รัตนประยรู 216,000.00 บาท

34 1041140254 บจ. คงธนา เซอร์วสิ 22,149.00 บาท 1 งวด 22,149.00 ตกลงราคา บริษทั คงธนา เซอร์วสิ จาํก ั20,700.00 บาท บริษทั คงธนา เซอร์วสิ จาํก ั20,700.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

35 1041140255 จดัซื�อเครื�องดื�มสาํหรับห้องประชุม 6 รายการ 29,990.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก สุภยัพร 29,987.82 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก สุภยัพร 28,026.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

36 1041140259 จา้งออกแบบ Rollup และทาํอาร์ตเวริ์ก 1 งวด 6,000 บาท ตกลงราคา นางสาว กมลทิพย ์เกิดสมกาล 6,000.00 บาท นางสาว กมลทิพย ์เกิดสมกาล 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

37 1041140260 1 งาน 70,000.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก ซันคลีน เซ 70,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

ห้างหุ้นส่วนจาํก ณฐัปรีชา 90,936.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ 99,724.00 บาท

40 1041140262 หนงัสือการปรับปรุงมาตรการทางภาษี 1 งวด 109,140.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ 102,000.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ 102,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

41 1041140263 จดัซื�อ SODIUM HYDROXIDE 50% 1 รายการ 19,046 บาท ตกลงราคา บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ 17,800.00 บาท บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพ 17,800.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

42 1041140264 จดักิจกรรมประดิษฐหุ่นยนต์ 1 งาด 51,290.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 47,934.58 บาท บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคช 47,934.58 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

43 1041140265 เชื�อเพลิงแขง็ 5 รายการ 1 งวด 48,586.56 บาท ตกลงราคา บริษทั คณาดาว จาํกดั 48,586.55 บาท บริษทั คณาดาว จาํกดั 45,408.00 บาท คุณสมบตัิตรงตามที�กาํหนด

44 1041140266 ซื�อโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 1 งวด 5,820.80 บาท ตกลงราคา บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 5,820.80 บาท บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จาํ 5,440.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด

45 1041140267 ซื�อนํ� ายาเคมีสาํหรับเครื�อง Chiller 200 ลิตร 32,742.00 บาท ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลั แอ 32,742.00 บาท บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลั แอ 30,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด

46 1041140268 คา่จา้งถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม 2 รายการ 15,110 บาท ตกลงราคา ร้าน ดาวซีร็อกซ์และอุปกรณ์ 15,110.00 บาท ร้าน ดาวซีร็อกซ์และอุปกรณ์ 15,110.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

ห้างหุ้นส่วนจาํก ณฐัปรีชา 90,936.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน38 1041140261 ระบบรดนํ� าอตัโนมตัิ 1 งาด 100,000.00 บาท ตกลงราคา

33 1041140253 จา้งสูบสิ�งปฏิกูลในบ่อเกรอะ 1 งาน 194,400.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก ทรงพล แซนเ 175,000.00 บาท เสนอราคาตํ�าสุด



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

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

47 1041140269 เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด 1 งาน 10,000 บาท ตกลงราคา นาย พิชญกานต ์มาสุข 10,000.00 บาท นาย พิชญกานต ์มาสุข 10,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนด

48 1041140270 จา้งซ่อมแซมระบบไฟส่องสวา่งถนน 1 รายการ 239,859.22 บาท ตกลงราคา บริษทั ช่างแดง จาํกดั 239,859.22 บาท บริษทั ช่างแดง จาํกดั 224,167.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

49 1052140033 จา้งทาํบญัชีผลิตภณัฑม์วลรวมสีเขียวฯ 3 งวด 898,700 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 898,700.00 บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 898,700.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบ 143,390,000.00 บาท
บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนที 143,000,000.00 

บาท

51 1052140038 งาน Animation 1 งวด 171,200.00 บาท ตกลงราคา บริษทั ดิจิเดีย จาํกดั  171,200.00 บาท บริษทั ดิจิเดีย จาํกดั 171,200.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

52 1052140040 จา้งเหมาบริการรับส่งเอกสาร 1 198,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํก แฟมิลี� เซ 115,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจาํก แฟมิลี� เซ 115,500.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์ว ิ1,919,310.00 บาท
บริษทั ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท 1,292,217.60 บาท

54 1052140042 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม สวทช. 3 งวด 750,000.- บาท กรณีพิเศษ กรมประชาสัมพนัธ์ (เงินราย 750,000.00 บาท กรมประชาสัมพนัธ์ (เงินราย 750,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

55 1052140043 จา้งจดัเกบ็เอกสาร Document Storage Servi 1 รายการ 660,000 บาท พิเศษ บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต 660,000.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต 660,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

ห้างหุ้นส่วน ดี.เค.ดีไซน์ 37,300,000.00 บาท
บริษทั ชินทรัพยว์ฒันา จาํก ั37,930,000.00 บาท
บริษทั สินอุดมเอ็นจิเนียริ 37,930,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจาํก ศรีสินก่อส 37,930,000.00 บาท

บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์ว ิ1,279,540.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

56 1055140001 จา้งเหมาปรับปรุงทางเขา้และแนวเขตที�ดิน ภายในอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย 1 งาน
38,000,000.00 

บาท
e-Auction ห้างหุ้นส่วน ดี.เค.ดีไซน์ 37,300,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด และราคาตํ�าสุด

53 1052140041 จา้งเหมาบริการบริหารจดัการ การให้บริการห้องประชุมและระบบโสตทศันูปกรณ์ 12 1919310 สอบราคา

50 1052140037 จา้งเหมาติดตั�งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบตัิกา 2
163,000,000.- 

บาท
e-Auction บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนที 143,000,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด


