
ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

   1

 
1041140381  

คา่วสัดเุหลอืใชง้าก
งานวจิัยในอทุยาน
ฯ      

        

  1 งวด
          

5,000.00 บาท ตกลงราคา นาย เฉลมิชยั  ไกรยะราส 
5,000.00 บาท 

นาย เฉลมิชยั  ไกรยะราส 
5,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   2

 
1041140382  

คา่บรกิารซกัอบ
รดี บา้นวทิยฯ์  
เม.ย. 57    

        

  1 งวด
         

70,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี 
เซอรว์สิ  70,000.00 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี 
เซอรว์สิ  70,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   3

 
1041140383  

จา้งปรับปรุงแกไ้ข
ระบบ และ จัดทํา
ใบสมัคร    

        

  1 งวด
         

32,000.00 บาท ตกลงราคา นาย ชฎาย ุพุมฤทธิ2   
32,000.00 บาท 

นาย ชฎาย ุพุมฤทธิ2
32,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   4

 
1041140384  

Flash drive 

600 ชิ�น
        

  1 งวด
        

123,000.78 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซมัอพัพรี
114,954.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ซมัอพัพรี
114,954.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   5

 
1041140385  

จา้งตดิตั �งอปุกรณ์
ระบบแจง้เหตเุพลงิ
ไหม ้  

       

1 รายการ  53,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากดั 52,024.47 บาท 

บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค 
จํากดั 52,024.47 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   6

 
1041140386  

จา้งตรวจสอบ 
แกไ้ข ปรับปรุง
รายงาน
การศกึษา  

        

  1 งวด 10,000.00 บาท ตกลงราคา นาย ศกร  คณุวฒุฤิทธิ
รณ 10,000.00 บาท 

นาย ศกร  คณุวฒุฤิทธิ
รณ 10,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   7

 
1041140387  

ตูล้ําโพงและไมค์
เคลื�อนที�
อเนกประสงค ์   
  

       

1 รายการ
            

10,48600 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั�น       
10,486.00 บาท 

บรษิัท เทอรม์นิอล 
โซลชูั�น        
9,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   8

 
1041140392  

บนัทกึเทป คา่ย 
เห็ดเฮ็ดงา่ย  
จํานวน 1 ควิ  

        

  1 งวด
         

12,000.00 บาท ตกลงราคา นาย พชิญกานต ์มาสขุ  
12,000.00 บาท 

นาย พชิญกานต ์มาสขุ 
12,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

   9

 
1041140394  

ซื�อ SODIUM 
HYDROXIDE 50%

       

1 รายการ
            

19,046 บาท ตกลงราคา
บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากดั 19,046.00 
บาท 

บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากดั 19,046.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

  10

 
1041140395  

จา้งเก็บขนและ
กําจัดของเสยี
สารเคม ี       
  

        

  1 งวด
        

200,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท อคัคปีราการ จํากดั 
200,000.00 บาท 

บรษิัท อคัคปีราการ 
จํากดั  186,915.90 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

  11

 
1041140396  

หนังสอื จํานวน 
7 

รายการ        
            

        

  1 งวด
         

11,798.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดี
เดอร ์จํากดั 11,798.00 
บาท 

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดี
เดอร ์จํากดั 11,798.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

12 1041140397  

Art Annual Re

port 2013 NAN

OTEC         

   

        

  1 งวด
         

22,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ  22,000.00 บาท 

นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ  22,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

13 1041140399  

ออกแบบ Art 
work   แลวาด
ภาพประกอบ
หนังสอืการใชเ้กม
ในการเรยีน

        

  1 งวด
            

40,000 บาท ตกลงราคา นางสาว ณัฏฐา  จลุเสฏฐ
พานชิ 40,000.00 บาท 

นางสาว ณัฏฐา  จลุเสฏฐ
พานชิ 40,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

14 1041140400  

จา้งเหมาตรวจสอบ
ลฟิตอ์าคารบา้น
วทิยฯ์ และอ  

        

  1 งวด
           

112,350 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์จํากดั      
112,350.00 บาท 

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์จํากดั      
112,350.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

15 1041140402  

จา้งออกแบบ
หนังสอื 4 
เลม่           
       

        

 4 เลม่
            

18,000 บาท ตกลงราคา
นางสาว กมลทพิย ์ เกดิ
สมกาล       
18,000.00 บาท 

นางสาว กมลทพิย ์ เกดิ
สมกาล       
18,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

16 1041140403  

จัดซื�อพลาสตกิ
คลมุโรง
เรอีน          
      

       

1 รายการ
          

5,387.45 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วสิและบตุร 
จํากดั           
5,387.45 บาท 

บรษิัท วสิและบตุร 
จํากดั           
5,035.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

17 1041140404  

จา้งอบรมหลกัสตูร
การเสรมิสรา้ง
บคุลกิภาพ แบบ
มอือาชพี   

        

  1 งาน
         

37,450.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อมิเมจพูล  
จํากดั          
37,450.00 บาท 

บรษิัท อมิเมจพูล  
จํากดั          
35,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

18 1041140405  

จา้งตรวจวดั
สภาพแวดลอ้มใน
การ
ทํางาน         
 

        

  1 งวด 8,00000 บาท กรณีพเิศษ
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์           
8,000.00 บาท 

มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์           
8,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

19 1041140406  

ซื�อหนังสอืเผยแพร่
ใน
หอ้งสมดุ       
       

        

  1 งวด 6,78300 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเ        
6,783.00 บาท 

บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์
รดีเ        
6,783.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

20 1041140408  

อะไหลส่าํหรับ
ระบบแจง้เตอืนเหตุ
เพลงิไหม ้   

        

  1 ชดุ
         

30,816.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์
ซสิเต       
30,816.00 บาท 

บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์
ซสิเต       
28,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

21 1041140409  

จัดทํา Art 
หนังสอืคูม่อืการใช ้
งาน  4 ส ี   

        

  1 ชดุ 57,000.00 บาท ตกลงราคา
                   

                   

         

นางสาว กนษิฐา กลาย
สขุ            
57,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

22 1041140410  

จัดซื�ออะไหล่
เครื�องสบู
นํ�า           
     

        

  1 งวด 22,247.44 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เค.ท.ี แม็กซ ์
จํากดั       
22,247.44 บาท 

บรษิัท เค.ท.ี แม็กซ ์
จํากดั       
20,792.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

23 1041140412  

ซื�อ Power 
Supply 12 

ตวั           
       

        

  1 งวด 18,939.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วชิั�น แอนด ์ซี
เคยี       
17,700.00 บาท 

บรษิัท วชิั�น แอนด ์ซี
เคยี       
17,700.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

24 1041140413  

จา้งพมิพห์นังสอื 
NSTDA Style 

ประจําเดอืน   

        

  1 งวด
         

11,074.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท วชิั�น แอนด ์ซี
เคยี       
17,700.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม 
แอนด ์      
10,350.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

25 1041140414  

จา้งจัดกจิกรรมคา่ย
วทิยาศาสตร ์    
        

        

  1 งาน
         

50,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไซแอนซค์รเีอชั�น 
จํา       50,000.00 
บาท 

บรษิัท ไซแอนซค์รเีอชั�น 
จํา       50,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

26 1041140415  

จัดซื�อป้าย
จราจร         
             

    

       

2 รายการ
         

23,368.80 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สมารท์ เบสท์
บายส ์จ       
23,368.80 บาท 

บรษิัท สมารท์ เบสท์
บายส ์จ       
21,840.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

27 1041140416  

จัดซื�อแบตเตอรี�
สาํหรับระบบ
ลฟิต ์         
 

       

1 รายการ 21,82800 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํา       21,828.00 
บาท 

บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ 
จํา       20,400.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

28 1041140417  

ซื�อสารควบคมุการ
เจรฐิเตบิโต 
(ฮอรโ์มน)     

       

1 รายการ 14,76600 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จําก       
14,766.00 บาท 

บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์
จําก       
13,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

29 1041140418  

คา่จา้งถา่ยเอกสาร
และเขา้
เลม่           
   

       

2 รายการ 13,01800 บาท ตกลงราคา
รา้น ดาวซรี็อกซแ์ละ
อปุกรณ์       
13,018.00 บาท 

รา้น ดาวซรี็อกซแ์ละ
อปุกรณ์       
13,018.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

30 1041140419  

ซื�อวสัดุ
สาํนักงาน       
             

     

      

11 รายการ
         

24,344.64 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ    
22,752.00 บาท 

รา้น พัฒนากจิ 
22,752.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

31 1041140420  

จา้งวาด
ภาพประกอบ
หนังสอื        
           

        

  1 งวด
         

26,910.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว จฑุารัตน ์
คงทน            
26,910.00 บาท 

นางสาว จฑุารัตน ์
คงทน            
26,910.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

32 1041140421  

จา้งทําซอง
จดหมาย 
สวทช.        
             

       

2 รายการ 54,03500 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี 
จ       50,500.00 
บาท 

บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี 
จ       50,500.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

33 1041140422  

ซื�อเมล็ดพันธุข์า้ว
หอมชล
สทิธิ2          
       

        

  1 งวด
         

26,000.00 บาท ตกลงราคา
 สหกรณ์การเกษตรผักไห ่
จําก ั      
26,000.00 บาท 

 สหกรณ์การเกษตรผักไห ่
จําก ั      
26,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

34 1041140423  

จา้งจัดกจิกรรม
ประดษิฐ์
หุน่ยนต ์       
    

       

1 รายการ 19,420.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดู
เคช       
19,420.00 บาท 

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดู
เคช       
18,149.53 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

35 1041140424  
จา้งเหมาจัดอบรม 
จป.บรหิาร

        

  1 งวด
         

28,622.00 บาท ตกลงราคา
สมาคม สง่เสรมิความ
ปลอดภัยแ       
28,662.50 บาท 

สมาคม สง่เสรมิความ
ปลอดภัยแ       
26,750.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

36 1041140425  

ซกัรดีเครื�องนอน
บา้น
วทิยาศาสตร ์ 
70,000   

1 งวด 70,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี 
เซ       65,420.56 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี 
เซ       65,420.56 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

37 1041140426  
แตง่สถานที�จัด
งาน  

        

  1 งวด 53,000.00 บาท ตกลงราคา
รา้น สยาม
ศวิไิลซ ์              
 53,000.00 บาท 

รา้น สยาม
ศวิไิลซ ์              
 53,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

38 1041140427  

จัดกจิกรรมคา่ย
วทิยาศาสตรท์ะลุ
มติ ิ        

1 งวด 69,550.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เอนซฟ์อรค์ดิส ์
จํากดั  65,000.00 บาท 

บรษิัท เอนซฟ์อรค์ดิส ์
จํากดั  65,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

คณะบคุคล โอ.เอ็น.ดไีซน ์
โดยนางสาวกรวรรณ ชยัวฒัน์
 และ/หรอืนาง อรวรรณ
289,500.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั   วาย.ซี
เอช.ม ี     
369,150.00 บาท 

40 1052140050  
ดแูลตน้ไมภ้ายใน
อทุยานฯและโยธี 1 งาน 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

41 1052140051  

จา้งบํารุงรักษา
ระบบควบคมุการ
เขา้ออกและกล ้ 

        

  4 งวด 142,310.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ชายน ์อนิทเิกรชั�น ซสิ
เต็ม จํากดั  142,310.00 
บาท 

บรษิัท ทรูวนั  จํากดั 
5,439,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

42 1052140052  

จา้งเหมางาน
บรกิารจัดการหอ้ง
ประชมุฯ        

12 งวด 1,980,000.00 บาท ตอ่สญัญา
บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ
 จํากดั 1,980,000.00 
บาท 

บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ
 จํากดั 1,980,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

43 1052140054  

จา้งฝึกอบรมการ
จัดการอาชวีอนา
มัยและ  ความ
ปลอดภัย มอก.
18001-

2554      

        

  1 งาน
        

101,650.00 บาท ตกลงราคา

อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิิ
เพื�อสถาบนั รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  
101,650.00 บาท 

อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิิ
เพื�อสถาบนั รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  
101,650.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

44 1052140055  
คา่วทิยากร 
หลกัสตูร CBI 6 งวด 321,000.00 บาท สอบราคา อาร ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์

จํากดั 321,000.00 บาท 
อาร ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์
จํากดั 321,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

45 1052140056  

จา้งบํารุงรักษาหอ้ง
เครื�องแม่
ขา่ย          

4 งวด 149,800.00 บาท ตกลงราคา
ไซท ์เพรพพาเรชั�น แมเนจ
เมนท ์จํากดั  
149,800.00 บาท 

ไซท ์เพรพพาเรชั�น แมเนจ
เมนท ์จํากดั  
149,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

ตกลงราคา

คณะบคุคล โอ.เอ็น.ดไีซน ์
โดยนางสาวกรวรรณ ชยัวฒัน์
 และ/หรอืนาง อรวรรณ
289,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กําหนด
39 1041140428  จา้งทําเสื�อยดื       

3,000 ตวั
        

289,500.00 บาท



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

46 1052140057  

จา้งจัดทําคลปิ
วดีโีอ(Stock 
Footage) 1 

งาน  

        

  4 งวด
         

60,000.00 บาท ตกลงราคา นาย ปฐมพงศ ์นาถมทอง 
60,000.00 บาท 

นาย ปฐมพงศ ์นาถมทอง 
60,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

47 1052140058  

จา้งจัดตดัตอ่วดีโีอ
รายการพลงัวทิย ์
1 งาน  

        

6 เดอืน
         

90,000.00 บาท ตกลงราคา นาย วชัรยทุธ ดวงศร ี
90,000.00 บาท 

นาย วชัรยทุธ ดวงศร ี
90,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

48 1053140005  

ที�ปรกึษาคลสัเตอร์
สขุภาพและ
การแพทย ์และง  

 4 งวด 660,000.00 บาท สอบราคา มหาวทิยาลยั มหดิล 
165,000.00 บาท 

มหาวทิยาลยั มหดิล 
165,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

49 1053140006  

จา้งที�ปรกึษา
วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการอตัรากําลงั
บคุลากร    

        

  1 งาน  1,980,000.00 บาท สอบราคา
 สถาบนัวจิัยและให ้
คําปรกึษา 
1,980,000.00 บาท 

 สถาบนัวจิัยและให ้
คําปรกึษา    
1,980,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

50 1055140002  

จา้งเหมาปรับปรุง
พื�นที�
หอ้งปฏบิตักิาร 
ทดลอง อาคาร
กลุม่นวตักรรม 
2    

        

  7 งวด  49,950,000.01 บาท e-Auction

บรษิัท ออมทอง อนิเตอรเ์ท
รด จํากดั   
47,472,759.68 บาท 

บรษิัท แอด๊วา้นซ ์เทค
โนโลย   
47,442,700.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

    

 
             

        

       

                  

    

              

   

หา้งหุน้สว่นจําก ณรงค์
ศกัด ิ  
47,560,000.00 บาท 

                   

                   

         

    

 
            

             

             

             

   

        

       

                  

    

              

   

บรษิัท แอด๊วา้นซ ์เทค
โนโลย   
47,442,700.00 บาท 

                   

                   

         

    

 
            

             

             

             

   

        

       

                  

    

              

   

บรษิัท เวลิด ์เดสคอน 
จํากดั   
47,572,759.00 บาท 

                   

                   

         



ลําดบั เลขที�เอกสาร

        

รายละเอยีด
จัดซื�อ/จัด
จา้ง         

จํานวน งบประมาณ      

วธิกีาร     ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและ
ราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิวนัที� 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

51 1056140002  

จา้งควบคมุงาน
ปรับปรุงพื�นที�
หอ้ง ปฏบิตักิาร
ทดลอง อาคาร
กลุม่นวตักรรม 
2         

        

  1 งาน
        

899,125.00 บาท คดัเลอืก
บรษิัท เอสอเีอ็ม 
ซปุเปอรว์      
899,125.00 บาท 

บรษิัท เอสอเีอ็ม 
ซปุเปอรว์      
899,125.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด

    

 
            

        

       

                  

    

              

   

บรษิัท แปลน คอนซลั
แตนทส์ จํากดั      
899,125.00 บาท 

                   

                   

         

    

 
            

             

             

             

   

        

       

                  

    

              

   

บรษิัท ทรัสตี� โปรเจค 
แมเน      
899,000.00 บาท 

                   

                   

         

52 1057140005  

เชา่เครื�องฉาย
ภาพ LCD 
Projector 

จํานวน 3   

24 งวด 577,800.00 บาท สอบราคา
บรษิัท ดาตา้โปร
คอมพวิเตอร ์ จํากดั    
112,500.00 บาท 

บรษิัท ดาตา้โปร
คอมพวิเตอร ์ จํากดั    
112,500.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กําหนด


