
เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

1041140476

  

จา้งซอมแซมระบบปรับ
อากาศ(Chiller) 
โยธี

1 งวด 125,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ จํากดั     
125,000.00 บาท 

บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ จํากดั     
125,000.00 บาท 

คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140477

  

จา้งเหมาซอ่มแซมระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 1 รายการ 300,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ชา่งแดง จํากดั 

285,414.00 บาท 
บรษิัท ชา่งแดง จํากดั 
285,414.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140478

  

จา้งทําใบ
ประกาศนยีบตัร สวทช. 1 รายการ 31,458.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ 

จํากดั 31,458 บาท
บรษิัท ไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ 
จํากดั     31,458 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140479

  

ซื�อหลอดไฟสาํหรับตู ้
ปลอดเชื�อ 2 รายการ 1 งวด 11,128.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท

 จํากดั 11,128.00 บาท 
บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากดั 11,128.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140480

  

หนังสอืรับรองการหัก
ภาษี ณ ที�จา่ย 1 งวด 36,380.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ อนิดสัตรี�

 จํากดั 36,380.00 บาท
บรษิัท มาสเตอร ์ฟอรม์ อนิดสัตรี�

 จํากดั 36,380.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140481

  

จัดซื�อสปรงิเกลอรแ์ละ
อปุกรณ์ 1 งวด 18,014.52 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ณัฐปรชีา 

18,014.52 บาท 
หา้งหุน้สว่นจํากดั ณัฐปรชีา 

18,014.52 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140483

  
จัดซื�อกลอ่งเอกสาร 1 รายการ 6,848.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี� 

พริ�นติ�ง 6,848.00 บาท
บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติี� 
พริ�นติ�ง 6,848.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140484

  

จา้งอบรม
ภาษาองักฤษ   
หลกัสตูร Research 
Presentations

1 งวด 50,000.00 บาท กรณีพเิศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
50,000.00 บาท 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
50,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140485

  

เครื�องพมิพ ์EPSON 
LQ310 จํานวน 1 
รายการ   

         

 1 งวด 8,132.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง 8,132.00 บาท

บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์
คอนซลัติ�ง 8,132.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140486

  

หมกึ รุ่น TN 3185 
(7K)

1 งวด 7,811.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั 
7,811.00 บาท

บรษิัท โฟนกิซ ์จํากดั 
7,811.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140487

  

Sodium Hydroxide 

50% 
1 งวด 19,046.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์

จํากดั 19,046.00 บาท
บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากดั 19,046.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140488

  

ซื�ออะไหลอ่ปุกรณ์ระบบ
จา่ยไฟฟ้าหลกั  อาคาร
โยธ ี       

3 รายการ 124,700.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม 124,655.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ เพาเวอร ์
วศิวกรรม 124,655.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140489

  
จา้งตเีสน้จราจร 3 รายการ 100,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ทรูวนั  จํากดั  

75,250.00 บาท
บรษิัท ทรูวนั  จํากดั  
75,250.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140490

  

ซื�อAcunetix Web 
Vulnerability Sca

nner    

1 รายการ 299,600.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท บิ6กฟิช เอ็นเตอรไ์พรส์ 
จํากดั 299,600.00 บาท 

บรษิัท บิ6กฟิช เอ็นเตอรไ์พรส์ 
จํากดั 299,600.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

รายงานผลการจัดซื�อจัดจา้ง สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ วนัที� 1 - 30 มถินุายน 2557
แบบ สขร. 1



เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

รายงานผลการจัดซื�อจัดจา้ง สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ วนัที� 1 - 30 มถินุายน 2557

1041140491

  

จา้งพมิพโ์ปสเตอร์
โครงการ GYSS  , 
โนเบล    

 1  งวด 13,910.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค 13,910.00  บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟ
ฟิค 13,910.00  บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140492

  

จัดซื�อป้ายสามเหลี�ยมตั �ง
โตะ๊             1 รายการ 6,206.00 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 6,206.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 6,206.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140494

  

จา้งพมิพโ์ปสเตอรท์นุนัก
วจิันแกนนํา         1 งวด 24,610.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากดั 24,610.00 

บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�นติ�ง 
เซอรว์สิ จํากดั 24,610.00 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140495

  

จา้งเหมาซอ่มแซมวาลว์
ควบคมุประมาณนํ�า 1 งวด 24,610.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เค.เอส.ยนูติี� เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั 24,610.00 

บาท 

บรษิัท เค.เอส.ยนูติี� เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั 24,610.00 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140497

  

จา้งยา้ยพรอ้มตดิตั �ง
เครื�องปรับอากาศ 1 งาน 18,200.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ จํากดั 18,190.00 

บาท 

บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ จํากดั 18,190.00 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140498

  
จา้งทํากระเป๋าผา้ดบิ 1 รายการ 22,470.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากดั 

21,000.00 บาท 
บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากดั
21,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140499

  

จา้งปรับปรุงพื�นที�ระเบยีง
ชั �น 2          1 งวด 141,775.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บลโูอเชี�ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากดั 141,775.00 

บาท

บรษิัท บลโูอเชี�ยน เอ็นเตอร์
ไพรส ์จํากดั 141,775.00 

บาท
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140500

  

จา้งเปลี�ยนถา่ย
นํ�ามันเครื�องกําเนดิไฟฟ้า 1 งวด 38,500.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ดชียั แอสโซซิ

เอท 36,390.70 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั ดชียั แอสโซซิ

เอท 36,390.70 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140502

  

จา้งปรับปรุงสระนํ�าหลงั
อาคารบา้นวทิยฯ์ 1 งวด 130,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ไทย เดคคอน 

จํากดั  128,490.04 บาท 
บรษิัท ไทย เดคคอน จํากดั

120,084.15 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140504

  
จัดซื�อหมกึรโิก ้SP5100 1 รายการ 6,955.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จํากดั 6,955.00 บาท 
บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากดั 6,955.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140505

  
จัดซื�อหนังสอื 3 รายการ  6,800.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์

จํากดั 6,800.00 บาท 
บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์
จํากดั 6,800.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140506

  

ตะแกรงโยกแยก
ขา้วเปลอืก 1 งวด 96,300.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป 

จํากดั96,300.00 บาท 
บรษิัท บ ีเดอะ เบสท ์กรุ๊ป 
จํากดั96,300.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140507

  
จัดซื�อวสัดสุาํนักงาน 26 รายการ          

53,812.44 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ  
53,812.44 บาท 

รา้น พัฒนากจิ  
53,812.44 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140509

  

จา้งเหมาปรับปรุงผนัง
หอ้งเครื�องจา่ยลมเย็น 1 งวด            

300,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท สปีด ไทมส ์แมเนจเมนท์
 จํากดั 299,600.00 บาท 

บรษิัท สปีด ไทมส ์แมเนจเมนท์
 จํากดั 299,600.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140510

  

จา้งปรับปรุงพื�นที�
ทางเดนิเทา้ทรุดตวั 1 รายการ 300,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 

จํากดั 298,572.80 บาท 
บรษิัท สนิสมทรัพย ์กอ่สรา้ง 
จํากดั 298,572.80 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

แบบ สขร. 1



เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
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1041140511

  

ชดุอปุกรณ์เครื�องขดั
ขา้ว 2 ชั �น 1 งวด 123,050.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ยนตผ์ลด ีจํากดั 

123,050.00  บาท 
บรษิัท ยนตผ์ลด ีจํากดั 
123,050.00  บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140512

  
จา้งจัดกจิกรรมคา่ย 1 งวด 77,040.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร ์

จํากดั 77,040.00 บาท 
บรษิัท วอีาร ์เรครเีอเตอร ์
จํากดั 77,040.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140513

  

จา้งเหมากําจัดเศษวสัดุ
เหลอืใชจ้ากงานวจิัย  1 งวด 7,490.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ทรูวนั  จํากดั    

7,000.00 บาท 
บรษิัท ทรูวนั  จํากดั    

7,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140514

  

จา้งทํากระดาษและซอง
เอกสาร สวทช. 8 รายการ 142,845.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี 

จํากดั 142,845 บาท 
บรษิัท ศวิา โกลด ์มเีดยี 
จํากดั 142,845 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140515

  

เขยีนแบบงานปรับปรุง
พื�นที� NSTDA  
CHANAL

1 งวด 10,000.00 บาท ตกลงราคา นางสาว เมธาว ีกนกวงศ ์
10,000.00 บาท 

นางสาว เมธาว ีกนก
วงศ ์           
10,000.00 บาท 

คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140516

  

จัดซื�อตูล้อย,ตูใ้สข่อง
,โซฟา 3 รายการ 37,020.00 บาท ตกลงราคา รา้น โชคทวพีาณชิย ์ 

37,020.00 บาท 
รา้น โชคทวพีาณชิย ์ 
37,020.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140517

  

พัฒนาและปรับปรุง
เครื�อง Simulator 1 งวด 16,500.00 บาท ตกลงราคา สวุทิยก์ารชา่ง โดยนายสวุทิย ์

สขุละมัย 16,500.00 บาท
สวุทิยก์ารชา่ง โดยนายสวุทิย ์
สขุละมัย 16,500.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140518

  

โถสขุภัณฑ ์+ ฝารอง
นั�งชกั
โครก           

1 งวด 55,479.50 บาท ตกลงราคา บรษิัท เอ็นด ีวสัดกุอ่สรา้ง 
จํากดั 55,479.50 บาท 

บรษิัท เอ็นด ีวสัดกุอ่สรา้ง 
จํากดั 55,479.50 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140519

  
จา้งทําซองธรุกจิตอบรับ 2 รายการ 8,881.00 บาท ตกลงราคา สวุรรณการพมิพ ์(1999)  

8,300.00 บาท 

 สวุรรณการพมิพ ์
(1999)            

8,300.00 บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140520

  

ออกแบบ Art work 
และ วาดภาพประกอบ 1 รายการ 45,000..00 บาท ตกลงราคา นาย แกน่พงศ ์บญุถาวร

45,000.00 บาท 
นาย แกน่พงศ ์บญุถาวร
45,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140522

  

พมิพห์นังสอื Nstda 
STYPE  เดอืน
กรกฎาคม 2  

1 งวด 11,074.50 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั แอนด ์เอ็ม 
เลเซอรพ์ริ�นต ์11,074.50 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แอนด ์เอ็ม 
เลเซอรพ์ริ�นต ์11,074.50 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140523

  

จา้งแปลบทบรรยาย
ภาษาไทยและฝังบท
บรรยายลงไฟ  

1 งวด 70,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย สทิธชิยั จันทร
ศลิปิน         
70,000.00 บาท 

นาย สทิธชิยั จันทร
ศลิปิน         
70,000.00 บาท 

คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140524

  
จัดซื�อสนีํ�ามัน TOA 4 รายการ 19,388.40 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิโนเวชั�น 
โปรดกัส ์เอ็นจเินยีริ�ง 
19,388.40 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิโนเวชั�น 
โปรดกัส ์เอ็นจเินยีริ�ง 
19,388.40 บาท

คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140525

  

จา้งซกัรดีชดุเครื�องนอน
บา้นวทิยาศาสตร์ 1 งวด 70,000.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 

เซอรว์สิ 70,000.00 บาท 
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนัคลนี 

เซอรว์สิ 70,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140526

  

จา้งซอ่มวาลว์ระบบสง่
จา่ยนํ�าดบัเพลงิ

         

 1 งวด
         

26,000.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 23,540.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรงพล แซน
เซอรว์สิ 23,540.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

แบบ สขร. 1



เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

รายงานผลการจัดซื�อจัดจา้ง สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ วนัที� 1 - 30 มถินุายน 2557

1041140528 จา้งทํา Poster 1 รายการ 2,568.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 2,568.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 2,568.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140529

  

จา้งทําจานรองแกว้ 
จํานวน 7 แบบ 1 งวด 299,065.00 บาท ตกลงราคา อตุสาหกรรมยางรับเบอรแ์ลนด ์

299,065.00 บาท 
อตุสาหกรรมยางรับเบอรแ์ลนด ์

299,065.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140530 จัดซื�อวสัดสุาํนักงาน 5 รายการ 6,920.76 บาท ตกลงราคา รา้นพัฒนากจิ 6,920.76 บาท รา้นพัฒนากจิ 6,920.76 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140531
ป้ายพรรณไมแ้ละระบบ
ควบคมุดนิ 126 แผน่  1 งวด 25,500.00 บาท ตกลงราคา รา้น อิ�งค-์แอม้ป์ซพัพลาย  

25,500.00 บาท 
รา้น อิ�งค-์แอม้ป์ซพัพลาย  

25,500.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140532

  

จา้งพมิพแ์ผน่ปลวิและ
ใบประกาศ โครงการ
อบรมครูวทิยาศาสตร์

2 รายการ 13,910.00 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 13,910.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.
มเีดยี 13,910.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1041140533
จัดซื�ออะไหล่
เครื�องปรับอากาศ 1 งวด 130,000.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ  จํากดั 

129,940.80 บาท 

บรษิัท เอ็นจเินยีริ�ง ซสิเต็ม 
เซอรว์สิ  จํากดั 

129,940.80 บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1052140070

  

จา้งทํา Animation 
เปิดรายการ จํานวน 
40 ตอน  

2 งวด 299,600.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 
299,600.00 บาท

บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 
299,600.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1052140071

  

จา้งบํารุงรักษาระบบแจง้
เหตเุพลงิไหม ้      4 งวด 69,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต็มส ์

จํากดั 68,758.20 บาท 
บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต็มส ์
จํากดั 68,758.20 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1052140072

  

จา้งจัดทําบญัชี
ผลติภัณฑม์วลรวมสี
เขยีว(Gre  

1 งวด 1,919,000.00 บาท กรณีพเิศษ มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่
1,919,000.00 บาท 

มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่
1,919,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1052140074

  

จา้งบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขระบบ
ควบคมุอ  

4 งวด 42,800.00 บาท ตกลงราคา บวิดิ�ง แอดวานซด ์โซลชูั�น 
จํากดั 40,000.00 บาท 

บวิดิ�ง แอดวานซด ์โซลชูั�น 
จํากดั 40,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1052140075

  

บํารุงรักษาและซอ่มแซม
แกไ้ขตูส้าขาโทรศพัท ์ 2 งวด 33,705.00 บาท ตกลงราคา อนิฟินติี� เนทเวริค์ โซลชูั�น จํากดั

33,705.00 บาท
อนิฟินติี� เนทเวริค์ โซลชูั�น จํากดั

33,705.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1053140007

  

จา้งที�ปรกึษาจัดทํากรอบ
แนวความคดิการประเม 
ศาสตรป์ระเทศไทย 
ระยะที� 1 
(ปีงบประมาณ 25 

4 งวด  2,000,000.00 

บาท วธิคีดัเลอืก อนิฟินติี� เนทเวริค์ โซลชูั�น จํากดั
33,705.00 บาท

มลูนธิสิถาบนัวจิัยเพื�อการพัฒนา
ประเทศไทย  

2,000,000.00 บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

1053140008 คา่จา้งที�ปรกึษา 12 เดอืน 600,000.00 บาท จา้งที�ปรกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี 600,000.00 

บาท 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ ี 600,000.00 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

แบบ สขร. 1



เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืกและราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

รายงานผลการจัดซื�อจัดจา้ง สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ วนัที� 1 - 30 มถินุายน 2557

1055140003

  

จา้งเหมาซอ่มแซมรอย
รา้วพื�นและผนัง อาคาร
บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร

1 งวด 800,000.00 บาท สอบราคา บรษิัท ทารซ์าน บวิดด์ิ�ง จํากดั
  604,303.90 บาท 

บรษิัท ทารซ์าน บวิดด์ิ�ง จํากดั
  604,303.90 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

                 

                 

        

         

      

                

      

           

      

บรษิัท ไทย รโีนเวท จํากดั 
679,000.00 บาท 

                      

                      

   

          

  

                 

                 

        

         

      

                

      

           

      

บรษิัท อนิรคีอนส ์จํากดั  
635,050.00 บาท 

                      

                      

   

1056140004

  

จา้งออกแบบอาคาร
เอนกประสงคเ์พื�อการจัด
แสดงประกอบเพื�อ
คณุภาพชวีติของภาครัฐ
และภาคเอกชโดยวธิี
คดัเลอืกแบบจํากดั
ขอ้กําหนด  

3 งวด 7,900,000.00 บาท
โดยวธิคีดัเลอืก
แบบจํากดั
ขอ้กําหนด 

บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั 7,900,000.00 บาท 

บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป 
จํากดั 7,900,000.00 บาท คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

          

  

         

      

                

      

บรษิัท เอ-เซเวน่ คอรป์อเรชั�น 
จํากดั 7,900,000.00 บาท 

                      

                      

   

1057140007 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ 36 งวด 10,716,000.00 

บาท E-Auction

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค 
จํากดั   10,656,000.00 

บาท 

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค 
จํากดั   10,656,000.00 

บาท 
คณุสมบตัติรงตามที�กําหนด

          

  

                 

                 

        

         

      

                

      

           

      

บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั�นแนล
โปรดกัส ์  จํากดั 

10,670,896.00 บาท 

                      

                      

   

          

  

                 

                 

        

         

      

                

      

           

      

บรษิัท เซอรว์สิเซส(ประเทศ
ไทย) จํากดั 

10,696,000.00 บาท 

                      

                      

   

แบบ สขร. 1




