
ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

   1

 
1041140271 ผลติถงุพลาสตกิ 3 รายการ         

  1 งาด
         

80,624.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เซ็นทรัลเวลิด์
ไวดล์       

75,350.00 บาท 

บรษิัท เซ็นทรัลเวลิด์
ไวดล์       

75,350.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   2

 
1041140272

จา้งเปลี�ยนทอ่นํ�าดบัเพลงิ 
อาคาร UTILITY

        

  1 งวด
            

29,960 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 

แซนเ       
29,960.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 
แซนเ       

28,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   3

 
1041140273

จา้งเตรยีมแปลงทดสอบ
การศกึษาการใชปุ้๋ ย สกดัมลู

สกุร    

       

1 รายการ
          

30,000.- บาท ตกลงราคา
นาง สวุลกัษณ ์อะมะ
วลัย ์         
30,000.00 บาท 

นาง สวุลกัษณ ์อะมะ
วลัย ์         
30,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   4

 
1041140274

ซอ่มเครื�องปรับอากาศที�หอ้ง
ประชมุการเงนิ  

       

1 รายการ
            

49,220 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สปีด ไทมส ์แมเน

จเมน       
46,000.00 บาท 

บรษิัท สปีด ไทมส ์แมเน
จเมน       

46,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   5

 
1041140275

จา้งออกแบบและจัดทํา 
Pop up งาน NAC 

2014    

        

  1 งวด
          

8,078.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วองกา้ 

จํากดั               
8,078.50 บาท 

บรษิัท วองกา้ 
จํากดั               

7,550.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   6

 
1041140276

จา้งเหมาซอ่มรถกระบะ 
ทะเบยีนเลขที�บจ.8847  

       

1 รายการ
          

60,000.- บาท ตกลงราคา
รา้น ชยับรกิาร โดยนาย

ฤกษ์ช       
60,000.00 บาท 

รา้น ชยับรกิาร โดยนาย
ฤกษ์ช       

52,340.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   7

 
1041140277

เชา่ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร ์           

       

     

23 เครื�อง
          

12,305.- บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
12,305.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
11,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   8

 
1041140278

จา้งตดัตอ่วดีโีอรายงานการเขา้
ร่วม   ประชมุสดุยอด
นักวทิยาศาสตร ์     

        

  1 งาน
         

15,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว ศริอิร  

คาบสมทุร          
15,000.00 บาท 

นางสาว ศริอิร  
คาบสมทุร          
15,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

   9

 
1041140279

จา้งทําป้ายตา่งๆ, พมิพ์
ใบปลวิ และพมิพจ์ม.  

        

  1 งวด
        

247,426.80 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี

เอช.      
231,240.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.      

231,240.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  10

 
1041140281

จัดซื�ออปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์          

   

       

5 รายการ
         

18,730.35 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สปองแล็บ 

จํากดั            
17,505.00 บาท 

บรษิัท สปองแล็บ 
จํากดั            
17,505.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  11

 
1041140282

ปั8 มลมโรตารี� XM2540 พรอ้ม
สายลม

        

  1 งวด
          

5,992.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก โรงซอ่ม

เคร        5,600.00 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก โรงซอ่ม
เคร        

5,600.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  12

 
1041140283

จา้งจัดทําโครงสรา้งงาน
นทิรรศการ   การประชมุ

วชิาการ ประจําปี 
2557         

        

  1 งาน
      

1,900,000.00 บาท พเิศษ
บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ 
จําก ั   1,819,000.00 

บาท 

บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ 
จําก ั   

1,700,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  13

 
1041140284 ซื�อหลอดไฟ        

5 รายการ
         

20,854.30 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จ       20,894.30 

บาท 

บรษิัท ไทยโตชบิาไลทต์ิ�ง 
จ       19,490.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

บรษิัท ไวสไ์ลฟ์ 
จํากดั            
33,980.00 บาท 

บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนด       

29,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

บรษิัท ราชาอเีลคทรคิ แก
รนด       29,500.00 

บาท 

                   

                   

         

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  15

 
1041140286 จา้งพมิพป์้ายงาน NAC 2014         

      1

         

16,050.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี

เอช.       
15,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.       

15,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  16

 
1041140287

ซื�อวสัดสุ ิ�นเปลอืงใชง้าน 
NAC 2014        

        

  1 งวด
         

19,778.95 บาท ตกลงราคา
รา้น เจรญิ

พาณชิย ์              
 19,430.25 บาท 

รา้น เจรญิ
พาณชิย ์             
  18,485.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  17

 
1041140288

จา้งพมิพห์นังสอื สวทช.
คดิคน้ชมุชน  2,000 

เลม่       

        

  1 งวด
        

177.620.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ       

177,620.00 บาท 

บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ       

166,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  18

 
1041140289

จา้งปรับถนนทางลาดขึ�น - 
ลง อาคาร

        

  1 งวด
            

30,000 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้       

30,000.00 บาท 

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้       

28,037.39 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  19

 

1041140291 

 

อปุกรณ์สาํหรับออกแบบและ
สรา้ง Cozy          

        

  1 งาด
         

65,158.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท คณาดาว  

จํากดั             
65,158.10 บาท 

บรษิัท คณาดาว  
จํากดั             
60,895.33 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  20

 

1041140292 

 

จา้งบรหิารจัดการกจิกรรมคา่ย
กา้วแรกสูเ้ส ้ 

        

  1 งวด
            

77,040 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วอีาร ์เรครเีอ
เตอร ์      

77,040.00 บาท 

บรษิัท วอีาร ์เรครเีอ
เตอร ์      

72,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

ตกลงราคา1041140285 LED TV จํานวน 3 เครื�อง  14

 

        

  1 งาด
         

36,358.60 บาท



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  21

 

1041140294 

 

จา้งเปลี�ยนชดุควบคมุเครื�อง
ทํานํ�าเย็น      

       

1 รายการ
            

48,150 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี

โวล ู      45,000.00 
บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวล ู      

45,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  22

 

1041140295 

 
จัดซื�อกลอ้งวงจรปิด         

  1 งวด
          

9,416.98 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอเอ็นเอ ซสิเต็ม 
จํา        9,416.98 

บาท 

บรษิัท เอเอ็นเอ ซสิเต็ม 
จํา        8,800.92 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  23

 

1041140296 

 
นํ�ามันเชื�อเพลงิ(ดเีซล)         

  1 งวด 19,260.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโตรเลยีม (เชยีง
รา       18,000.00 

บาท 

บรษิัท ปิโตรเลยีม (เชยีง
รา       18,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  24

 

1041140297 

 
จัดซื�อเครื�องดื�ม        

7 รายการ
          

4,560.34 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก สภุัย
พร           
4,458.69 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก สภุัย
พร           
4,167.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  25

 

1041140298 

 

เอนไซมท์ี�ใชเ้พิ�มปรมิาณดเีอ็น
เอ

        

  1 ชดุ
          

5,885.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์        
5,885.00 บาท 

บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์        
5,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  26

 

1041140300 

 

เอนไซมท์ี�ใชเ้พิ�มปรมิาณดเีอ็น
เอ

        

  1 ชดุ
          

6,420.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กบิไทย 

จํากดั               
6,420.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย 
จํากดั               

2,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  27

 

1041140300 

 

เอนไซมท์ี�ใชเ้พิ�มปรมิาณดเีอ็น
เอ 

        

  1 ชดุ
          

6,420.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กบิไทย 

จํากดั               
6,420.00 บาท 

บรษิัท กบิไทย 
จํากดั               

4,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  28

 

1041140301 

 

จา้งลงโฆษณางานประชมุ
วชิาการ 

        

  1 งาด
         

80,250.00 บาท ตกลงราคา

 The Post 

Publishing 

Publi       

75,000.00 บาท 

 The Post 

Publishing 

Publi       

75,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  29

 

1041140302 

 
สมดุบนัทกึ สวทช.         

  1 งาด
         

97,049.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ        
90,700.00 บาท 

บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ        
90,700.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  30

 

1041140303 

 

ซื�อหลอดใสส่ารละลายสาํหรับ
ปั�นเหวี�ยง

        

  1 งวด
          

7,714.70 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ

เอ็นท        
7,714.70 บาท 

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นท        
7,210.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  31

 

1041140304 

 
Hind III-HF

        

  1 ชดุ
         

14,124.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง 
จํากดั        

14,124.00 บาท 

บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง 
จํากดั        

13,200.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  32

 

1041140305 

 

ซื�อหลอดใสส่ารละลายและ
อปุกรณ์ดดูจา่ย

        

  1 งวด
         

56,442.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิ       56,442.50 

บาท 

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิ       

52,750.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  33

 

1041140306 

 

จา้งเหมาปลกูหญา้บรเิวณทาง
เทา้หนา้

       

1 รายการ
          

40,000.- บาท ตกลงราคา
นาย สทุศัน ์โต

ใหญ ่              
40,000.00 บาท 

นาย สทุศัน ์โต
ใหญ ่              

40,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  34

 

1041140307 

 
จัดซื�อวสัดสุาํนักงาน        

6 รายการ
          

8,114.88 บาท ตกลงราคา
รา้น พัฒนา

กจิ                  
   8,114.88 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                  
   7,584.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  35

 

1041140308 

 
จา้งตดัตอ่วดีโีอสารคด ีJAXA         

  1 งาด
         

38,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย ธรีวชัร ์ เชื�อวฒัน

วาณ       
38,000.00 บาท 

นาย ธรีวชัร ์ เชื�อวฒัน
วาณ       

38,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  36

 

1041140309 

 
ซื�อกระดาษเชด็มอื         

  1 งวด
             

5,778 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จ        
5,778.00 บาท 

บรษิัท แอคทฟี ทมี 
(1999) จ        
5,400.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  37

 

1041140310 

 
จา้งพมิพก์ลอ่งใสแ่กว้        

1 รายการ
         

22,341.60 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์ซน้ส ์
กราฟฟิก        
22,341.60 บาท 

บรษิัท โฟรเ์ซน้ส ์
กราฟฟิก        
20,880.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  38

 

1041140311 

 

เสื�อโปโล ตดัตอ่ดา้นขา้งสี
ชมพ-ูเทา

        

  1 งวด
         

17,500.00 บาท ตกลงราคา
 คณะบคุคล โอ.เอ็น.
ดไีซน ์โ       
17,500.00 บาท 

 คณะบคุคล โอ.เอ็น.
ดไีซน ์โ       
17,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  39

 

1041140312 

 

จา้งเหมาบรกิารรักษาความ
ปลอดภัย

        

  1 งวด
             10,

773.28
ตกลงราคา

บรษิัท มารนี แอซเซ็ท โปร
เท       10,773.28 

บาท 

บรษิัท มารนี แอซเซ็ท โปร
เท       10,068.49 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  40

 

1041140313 

 

โตะ๊พับ ขนาด 60x180x75 
ซม.    

       

3 รายการ
          

135,890.-บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ซ.ีว.ีเอ 
เ      135,890.00 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ซ.ีว.ีเอ 
เ      127,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  41

 

1041140314 

 

จา้งซอ่มแซมประตรูั �ว ทํา
บนัได และปรับพื�น  

        

  1 งวด
        

270,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้      

250,000.00 บาท 

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้      

233,644.86 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  42

 

1041140315 

 
จา้งลงโฆษณางาน NAC2014         

  1 งาน
        

250,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เนชั�น 

มัลตมิเีดยี       
250,000.00 บาท 

บรษิัท เนชั�น 
มัลตมิเีดยี       
233,644.86 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  43

 

1041140316 

 
จา้งทําแผน่พับนักเรยีนทนุ        

1 รายการ
            

14,445 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ซคัเซส 

พับลเิคชั�น        
13,500.00 บาท 

บรษิัท ซคัเซส 
พับลเิคชั�น        
13,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  44

 

1041140317 

 
จา้งตรวจวดัคณุภาพอากาศ         

      1

            

48,900 บาท ตกลงราคา
สาํนักงาน บรกิารเทคโนโลยี
สา       48,900.00 

บาท 

สาํนักงาน บรกิาร
เทคโนโลยสีา       
48,900.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  45

 

1041140318 

 
ซื�อนํ�าดื�ม         

      1

             

6,420 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก สภุัย
พร           
6,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก สภุัย
พร           
6,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  46

 

1041140319 

 

ซื�อแกว้เพื�อเผยแพร่ในงาน
กจิกรรม 

       

1 รายการ
        

218,500.85 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โอเชยีนกลาส 
จํากดั (      

204,206.40 บาท 

บรษิัท โอเชยีนกลาส 
จํากดั (      

204,206.40 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  47

 

1041140320 

 

จา้งเดนิทอ่ประปาเพื�อเชื�อมตอ่
ระบบประปา   

        

  1 งวด
           

297,460 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 

แซนเ      
297,460.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 
แซนเ      

278,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  48

 

1041140321 

 

เชา่คอมพวิเตอรง์าน 
Nac2014 

        

  1 งวด
         

10,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
10,700.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
10,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  49

 

1041140322 

 
จา้งพมิพค์ูม่อื สวทช.         

      1

          

9,790.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไออ ีออล ดจิติอล 
พร        9,150.00 

บาท 

บรษิัท ไออ ีออล 
ดจิติอล พร        
9,150.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  50

 

1041140323 

 

จา้งออกแบบและผลติชดุที�คั�น
หนังสอื

        

  1 งวด
           

192,600 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี

เอช.      
192,600.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.      

180,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  51

 

1041140324 

 

ถงุมอืสาํหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร

       

4 รายการ
         

13,054.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ท.ีซ.ี 

สถา       13,054.00 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ท.ีซ.ี 
สถา       

12,200.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  52

 

1041140325 

 
ซื�อใบมดีผา่ตดั        

10 กลอ่ง
          

5,243.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์

จํากดั        
5,243.00 บาท 

บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์
จํากดั        
4,900.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  53

 

1041140326 

 

จา้งถา่ยทอดเสยีงพธิเีปิด
งาน Nac 2014 

        

  1 งวด
         

48,685.00 บาท กรณีพเิศษ
 กรมประชาสมัพันธ ์(เงนิ
ราย       45,500.00 

บาท 

 กรมประชาสมัพันธ ์(เงนิ
ราย       

45,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  54

 

1041140327 

 

จา้งจัดทําโครงสรา้งป้ายงาน 
NAC 2014 

        

  1 งวด
         

10,700.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์

จํา       10,700.00 
บาท 

บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์
จํา       10,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  55

 

1041140328 

 

จา้งปรับปรุงกอ่สรา้งทางเดนิ
รถลงสูล่านจอด

        

      1

         

150,000.- บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทย เดคคอน 
จํากดั         

150,000.00 บาท 

บรษิัท ไทย เดคคอน 
จํากดั         

140,186.92 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  56

 

1041140329 

 

จา้งทําวดิโีอ ตอน แขง่ขนั
ออกแบบหุน่ยนต์

        

      1

             

12500 บาท ตกลงราคา
นาย พชิญกานต ์มา

สขุ              
12,500.00 บาท 

นาย พชิญกานต ์มา
สขุ              
12,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  57

 

1041140330 

 
จา้งทํากระเป๋าผา้แคน        

2 รายการ
           

212,395 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั        

212,395.00 บาท 

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั        

198,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  58

 

1041140332 

 

จา้งจัดดอกไมเ้พื�อเตรยีมรับ
เสด็จฯอาคาร

        

  1 งวด
               1

30,000
ตกลงราคา

นาย บรรยง สนุยิะ
บตุร            
130,000.00 บาท 

นาย บรรยง สนุยิะ
บตุร            
130,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  59

 

1041140333 

 
จัดซื�อ Gift Set        

1 รายการ
            

12,000 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ท ีแกลเลอรี� 
กรุ๊ป        

12,000.00 บาท 

บรษิัท ท ีแกลเลอรี� 
กรุ๊ป        

11,214.95 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  60

 

1041140334 

 
ซื�อป้ายชื�อตดิหนา้อก        

1 รายการ
            

13,375 บาท ตกลงราคา
รา้น พัฒนา

กจิ                  
  12,500.00 บาท 

รา้น พัฒนา
กจิ                  
  12,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  61

 

1041140335 

 

เชา่ PC,Printer งาน 
NAC 2014

        

  1 งวด
            

65,270 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
61,000.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี      
61,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  62

 

1041140336 

 
ขา้วกลอ้งแฟนซี         

  1 งวด
         

30,000.00 บาท ตกลงราคา
 กลุม่ผูผ้ลติเกษตรอนิทรี

ดอ       30,000.00 
บาท 

 กลุม่ผูผ้ลติเกษตรอนิทรี
ดอ       

30,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  63

 

1041140337 

 

จา้งถา่ยทอดสดงาน Nac 
2014

        

  1 งวด
        

357,059.00 บาท กรณีพเิศษ
 กรมประชาสมัพันธ ์(เงนิ
ราย      357,059.00 

บาท 

 กรมประชาสมัพันธ ์(เงนิ
ราย      

333,700.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  64

 

1041140339 

 
จา้งจัดดอกไม ้         

  1 งวด
        

100,000.00 บาท
    ตกลง
ราคา     

 รา้น กชกร ฟลอรสี โดย 
นายบ      

100,000.00 บาท 

 รา้น กชกร ฟลอรสี โดย 
นายบ      

100,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  65

 

1041140340 

 

จา้งซอ่มแซมเครื�องสบูนํ�าใน
ระบบระบายนํ�า

        

  1 งวด
         

36,594.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี

โวล ู      36,465.60 
บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวล ู      

34,080.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  66

 

1041140341 

 
ซื�อฮอรโ์มนและวติามนิ        

4 รายการ
          

5,992.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํา        5,992.00 

บาท 

บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํา        5,600.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  67

 

1041140343 

 

จา้งทําราวบนัไดสแตนเลส 
4 ชดุ ภายในอทุยานฯ  

        

  1 งวด
            

40,000 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้       

40,000.00 บาท 

บรษิัท สนิสมทรัพย ์
กอ่สรา้       

37,383.18 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  68

 

1041140344 

 

จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์
X-Banner 

        

  1 งวด
          

9,073.60 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส 

เอท        8,480.00 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส 
เอท        

8,480.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  69

 

1041140345 

 
จา้งออกแบบผลงานวจิัย         

  1 งวด
          

20400.00 บาท ตกลงราคา
นาย องอาจ ผวิมั�น
กจิ             
20,400.00 บาท 

นาย องอาจ ผวิมั�น
กจิ             
20,400.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  70

 

1041140346 

 

จา้งเหมาออกแบบโปสเตอร ์
จํานวน 3 รายการ 

       

3 รายการ
          

52,600.- บาท ตกลงราคา
นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสม
กาล       52,600.00 

บาท 

นางสาว กมลทพิย ์ เกดิ
สมกาล       

52,600.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  71

 

1041140347 

 
ซื�อเครื�องสบูนํ�าแบบจุม่ใตน้ํ�า       

2 เครื�อง
           

75,000.-บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 

แซนเ       
74,900.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 
แซนเ       

70,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  72

 

1041140348 

 

Art Poster NAC 2014 

จํานวน 13 แผน่         
        

  1 งวด
         

68,880.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ            
68,880.00 บาท 

นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ            
68,880.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  73

 

1041140349 

 

จา้งเหมาปฏบิตักิจิกรรมภาค
เคม ี 13,500.00  

        

  1 งวด
         

13,500.00 บาท ตกลงราคา
นาย ยทุธนา ตนัติ
รุ่งโรจนช์       
13,500.00 บาท 

นาย ยทุธนา ตนัติ
รุ่งโรจนช์       
13,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  74

 

1041140350 

 

จา้งออกแบบหนังสอื
วทิยาศาสตร ์           

  

       

1 รายการ
            

25,680 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ        
25,680.00 บาท 

บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ        
24,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  75

 

1041140351 

 

จา้งพมิพส์จูบิตัรงานNAC 
2014              

     

4,000 

เลม่

              98

,440.-
ตกลงราคา

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์
แกน่จั       

98,440.00 บาท 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์
แกน่จั       

92,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  76

 

1041140352 

 
หนังสอืสาํเร็จ (A3) พมิพ4์         

  1 งวด
             40,

660.00
ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�น
ติ�ง        

38,000.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�น
ติ�ง        

38,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  77

 

1041140353 

 
จา้งเหมารถรางพรอ้มคนขบั        

1 รายการ
            

12,000 บาท ตกลงราคา
สาํนักงาน จัดการทรัพยส์นิ 
ม       12,000.00 

บาท 

สาํนักงาน จัดการทรัพยส์นิ 
ม       12,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  78

 

1041140354 

 

จา้งผลติแผน่ CD และแผน่ 
DVD งาน NAC2014   

      

2,000 ชดุ
         

22,737.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชตุภิา 

จํากดั              
21,250.00 บาท 

บรษิัท ชตุภิา 
จํากดั              
21,250.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  79

 

1041140356 

 
เชา่กลอ้งวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์       

3 เครื�อง
           

7,500.- บาท ตกลงราคา
นาย ภัทราวธุ คํา

จันทร ์            
7,500.00 บาท 

นาย ภัทราวธุ คํา
จันทร ์            
7,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  80

 

1041140357 

 

จา้งทํา Poster และ 
Roll Up

       

3 รายการ
          

6,013.40 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส 

เอท        6,013.40 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส 
เอท        

5,620.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  81

 

1041140359 

 

จา้งจัดทําป้ายแสดงผังอาคาร
งานประชมุ

        

      1

             

8,560 บาท ตกลงราคา
                    

                    

       

บรษิัท เอส พ ีว ีดจิติอล 
เ        8,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  82

 

1041140360 

 

จัดซื�อ Toner HP รุ่น 
Q2612A,Q2613A 

       

2 รายการ
          

7,368.02 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สหธรุกจิ 

จํากดั             
7,368.02 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             
6,886.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  83

 

1041140361 

 
จา้งจัดทําป้ายงาน NAC 2014         

  1 งวด
         

25,680.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์

จํา       25,680.00 
บาท 

บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์
จํา       24,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  84

 

1041140362 

 

Access Point 5GHz   

                    

  

       

2 รายการ
          

7,597.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ซสิเน็ต 
เซ        6,420.00 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ซสิเน็ต 
เซ        6,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  85

 

1041140363 

 
เชา่คอมพวิเตอร ์         

  1 งวด
           

5,350.- บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 

มัลตมิเีด ี       
5,350.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี       
5,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  86

 

1041140364 

 

จา้งพมิพห์นังสอืผลการสาํรวจ
มลูคา่ตลาดสื�อ  

        

      1

            

80,250 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 

กราฟ       
75,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 
กราฟ       

75,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  87

 

1041140365 

 

แบบประเมนิงาน NAC 
2014                

    

        

  1 งวด 5,250.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์
แกน่จั        
5,250.00 บาท 

บรษิัท ศนูยก์ารพมิพ์
แกน่จั        
5,250.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  88

 

1041140366 

 

จา้งซอ่ม
เครื�องปรับอากาศ         

         

       

4 รายการ
              6,

783.80
ตกลงราคา

บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอร์
กร ุ       6,783.80 

บาท 

บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอร์
กร ุ       6,340.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  89

 

1041140367 

 

ซื�อมเิตอรไ์ฟฟ้าและอปุกรณ์ใน
การตดิตั �ง    

        

  1 งวด
         

25,209.74 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์

โปรด       
25,209.57 บาท 

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์
โปรด       

23,560.50 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  90

 

1041140368 

 

จา้งทํากระเป๋าผา้แคน
วาส                  

  

       

1 รายการ
            

21,400 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         
20,000.00 บาท 

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         
20,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  91

 

1041140369 

 

พมิพห์นังสอื วทิยาศาสตร์
ฯ  3,000.00 เลม่  

        

  1 งวด
        

182,970.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ       

171,000.00 บาท 

บรษิัท ไทยเอฟเฟคท์
สตดูโิอ       

171,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  92

 

1041140370 

 

งานโครงสรา้งและเฟอรน์เิจอร์
งาน NAC        

        

      1

           

107,000 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ 
จําก ั     100,000.00 

บาท 

บรษิัท ปิโก(ไทยแลนด)์ 
จําก ั     

100,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  93

 

1041140371 

 

จา้งเปลี�ยนทอ่นํ�าประปา 
ภายในอาคาร Utilit  

        

  1 งวด
        

245,950.20 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 

แซนเ      
245,950.20 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 
แซนเ      

229,860.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  94

 

1041140372 

 

จา้งจัดทํา Infographic 
เผยแพร่ผลงานวจิัยข  

        

  1 งวด
            

24,610 บาท ตกลงราคา
บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์

จํา       24,610.00 
บาท 

บรษิัท องิคอ์ารท์ดไีซน ์
จํา       23,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  95

 

1041140373 

 

จา้งพมิพก์ารด์ตดิหนา้แกและ
สตกิเกอร ์NAC   

        

  1 งวด
             10,

165.00
ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 
กราฟ        
9,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก แคนนา 
กราฟ        
9,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  96

 

1041140374 

 

จา้งพมิพโ์บวช์วัร ์
GPD                 

   

     

1,000 

เลม่

            

25,680 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โชคอนันตก์ารพมิพ ์
แ       25,680.00 

บาท 

บรษิัท โชคอนันตก์ารพมิพ ์
แ       24,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

  97

 

1041140375 

 

พมิพห์นังสอื nstda 
style               

   

        

  1 งวด
         

11,074.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม 
แอนด ์      

10,350.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม 
แอนด ์      

10,350.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  98

 

1041140376 

 

จา้งจัดบธูและป้ายงาน Job 
Fair             

       

1 รายการ
           

299,386 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี

เอช.      
299,386.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซี
เอช.      

279,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

  99

 

1041140377 

 

จา้งพมิพโ์ปสเตอร ์และ 
X-Banner (ขาตั �ง)   

        

  4 ชดุ
          

5,221.60 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ส.ธนา ปริ�นทต์ิ�ง 
จ        5,221.60 

บาท 

บรษิัท ส.ธนา ปริ�นทต์ิ�ง 
จ        4,880.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

 100

 

1041140378 

 

จา้งจัดพมิพห์นังสอืวชิาการ 
NAC2014        

       

4 รายการ
         

24,909.60 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นโีอ ดจิติอล 
จํากดั         
4,380.00 บาท 

บรษิัท นโีอ ดจิติอล 
จํากดั         
4,380.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

 101

 

1041140379 

 

เชา่คอมพวิเตอรง์าน 
Nac2014             

   

        

  1 งวด
        

244,923.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี     

228,900.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีด ี     

228,900.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

 102

 

1041140380 

 

จัดพมิพห์นังสอืผลงาน
ดําเนนิการ 3 ปี        

       

2 รายการ
            

15,515 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นโีอ ดจิติอล 
จํากดั        

14,500.00 บาท 

บรษิัท นโีอ ดจิติอล 
จํากดั        

14,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1052140039 

 

บํารุงรักษาระบบเครื�องสบูนํ�า
ดบัเพลงิ

        

  1 งวด 140,940.40 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชนิรัช โฟรเ์ทค

เตอร ์     
140,940.40 บาท 

บรษิัท ชนิรัช โฟรเ์ทค
เตอร ์     

140,940.40 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1052140045 

 

จา้งบํารุงรักษาเครื�องทํานํ�า
เย็น Chiller    

        

 12 งวด
           

250,380 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี

โวล ู     104,325.00 
บาท 

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวล ู     

104,325.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1052140046 

 

จา้งประเมนิผลกระทบทาง
ทรัพยากรฯ            

        

  3 งวด
        

800,000.00 บาท ตกลงราคา

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่    
      800,000.00 

บาท 

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่    
      800,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1052140047 

 

จา้งบํารุงรักษาระบบทอ่นํ�า
ตา่งๆภายนอกอาคาร  

        

     12

      

1,027,200.00 บาท ตอ่สญัญา
หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 

แซนเ    
1,027,200.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล 
แซนเ    

1,027,200.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัดจา้ง         

     

จํานวน   
  

       

งบประมาณ       
     

วธิกีาร     

          ผูเ้สนอราคา 
และราคาที�

เสนอ           

        ผูท้ี�ไดร้ับการ
คดัเลอืกและ

ราคา         

          เหตผุล
ที�

คดัเลอืก          
 

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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1052140048 

 

จา้งอบรมหลกัสตูร 
English Activities  

     

        

  5 งวด
         

30,000.02 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เก็ทเรยีล องิลชิ 
จํา       30,000.00 

บาท 

บรษิัท เก็ทเรยีล องิลชิ 
จํา       30,000.00 

บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1052140049 

 

จา้งดแูลตน้ไมภ้ายในอทุยานฯ
และโยธ ี    1

5,439,000.00 

บาท e-Auction

บรษิัท ทรูวนั  
จํากดั          

5,439,000.00 บาท 

บรษิัท ทรูวนั  
จํากดั          

5,439,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1053140003 

 

จา้งที�ปรกึษาเครื�องมอืแหง่กา
เรยีนรูฯ้    

        

  1 งวด
         

50,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย จริะศกัดิB สวุรรณ
โณ          
50,000.00 บาท 

นาย จริะศกัดิB สวุรรณ
โณ          
50,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1053140004 

 

จา้งที�ปรกึษาโครงการ
เครื�องมอืแหง่การ     

        

  1 งวด
         

50,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย ฉลองชยั ธวีสทุรส

กลุ          
50,000.00 บาท 

นาย ฉลองชยั ธวีสทุรส
กลุ          

50,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด

บรษิัท เอสอเีอ็ม 
ซปุเปอรว์      

690,000.00 บาท 

บรษิัท แปลน คอนซลั
แตนทส์ จ      
690,000.00 บาท 

บรษิัท ทรัสตี� โปรเจค 
แมเน      

690,000.00 บาท 

 ONE TIME 

VENDOR              

  690,000.00 บาท 

บรษิัท เอสอเีอ็ม 
ซปุเปอรว์      

690,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
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1056140001 

 

จา้งควบคมุงานปรับปรุง
ทางเขา้     และแนวเขต

ที�ดนิ         

        

      7

        

690,000.00 บาท คดัเลอืก


