
ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

   1 1041150103  
จา้งพมิพโ์ปสเตอรง์านวัน
เด็ก 1 รายการ 9,630.00 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,630.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,630.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

2 1041150104  

จัดซื�อรถเข็นและถังขยะ
กลม               
  

2 รายการ 7,276.00 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 
7,276.00 บาท

รา้น พัฒนากจิ 
7,276.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

3 1041150105  

จา้งทําป้ายบอก
ทาง               
           

         

 1 งวด
            

26,750.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
26,750.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

4 1041150106  
จา้งวาดภาพประกอบชดุ
การเรยีนรูเ้รื�องดนิ   

         

 1 งวด
            

12,000.00 บาท ตกลงราคา
นางสาว ณหทัย มนู

พันธ์
12,000.00 บาท 

นางสาว ณหทัย มนู
พันธ์

12,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

5 1041150107  

จา้งพมิพเ์อกสาร 
(บทสรปุ
ผูบ้รหิาร)         

         

 1 งวด
            

99,510.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั แคน
นา กราฟฟิค     
99,510.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคน
นา กราฟฟิค     
99,510.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

6 1041150108  

จา้งปลกูหญา้และตน้ไม ้
บรเิวณสวนหยอ่ม  หนา้
อาคารโรงงานตน้แบบ 
ศอ.     

         

 1 งาน
        

132,000.00 บาท ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่
131,490.00 บาท 

นาย สทุัศน ์โตใหญ่
131,490.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

7 1041150109  

ตอ่อายฐุานขอ้มลู ACS 
Web Edition 2559  

   

         

 1 งวด
      

1,410,768.00 บาท พเิศษ

บรษิัท บุค๊เน็ท จํากดั  
(สนง.ใหญ)่

 1,410,768.00 

บาท

บรษิัท บุค๊เน็ท จํากดั  
(สนง.ใหญ)่

 1,410,768.00 

บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

8 1041150110  
พมิพป์กและเขา้เลม่คูม่อื
การถา่ยทอดตวัชี�  

         

 1 งวด
             

7,704.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
7,704.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี 
7,704.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

9 1041150111  จา้งจับสนุัขจรจัด          

 1 งวด
            

20,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย ณัฏฐพัชร  บญุมี

เกษมสนั
20,000.00 บาท 

นาย ณัฏฐพัชร  บญุมี
เกษมสนั

20,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

10 1041150112  
จา้งตรวจเช็ค พรอ้ม
เปลี�ยนถา่ยนํ�ามันเครื�  

         

 1 งวด
         

21,207.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท คมัมิ�นส ์ดเีคเอส
เอช(ประเทศไทย) 

จํากดั
21,207.40 บาท 

บรษิัท คมัมิ�นส ์ดเีคเอส
เอช(ประเทศไทย) 

จํากดั
21,207.40 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

11 1041150113  

กจิกรรมความรูคู้ค่วาม
สนุก               
  

         

 1 งวด 54,461.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันั�ล เทคโนโลย ี

จํากดั
54,461.00 บาท

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันั�ล เทคโนโลย ี

จํากดั
54,461.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

12 1041150114  

จา้งจัดทํา Package 
TWI-

VIS Lens          

  

         

 1 งวด 80,036.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท มานะ มามะ 

จํากดั
80,036.00 บาท

บรษิัท มานะ มามะ 
จํากดั

80,036.00 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

13 1041150115  
ซื�อปากกาเขยีนชิ�นงาน 
3 มติ ิ             

         

 1 งวด
            

21,900.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท โชค อนิเตอร์

เทค จํากดั
21,900.00 บาท 

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากดั

21,900.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

14 1041150116  
จัดซื�อเครื�องพมิพ ์3 
มติ ิ               1 รายการ 89,700.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากดั

89,700.00 บาท 

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากดั

89,700.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

15 1041150118  

จา้งเหมาบรกิารรักษา
ความ
ปลอดภัย            

         

 1 งวด 6,420.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
6,420.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
6,420.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

16 1041150119  

จา้งพมิพห์นังสอื
ประชาสมัพันธ์
โครงการฯ     

         

 1 งวด
          

9,095.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,095.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,095.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

17 1041150120  

จา้งผลติอปุกรณ์
ประกอบการ
ทดลอง             

4 รายการ 16,050.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ี
เอ.ท.ีโพลเีมอร ์ 
16,050.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ี
เอ.ท.ีโพลเีมอร ์ 
16,050.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

18 1041150121  

จา้งลงสตีกแตง่ 
Model ชิ�นงาน 
3D           

        

15 ชิ�น
         

16,500.00 บาท ตกลงราคา นาย สรุยิา หลํ�าโสภา
16,500.00 บาท 

นาย สรุยิา หลํ�าโสภา
16,500.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

19 1041150122  

จา้งเหมาเปลี�ยนสวทิชต์ดั
ตอนอัตโนมัต ิ  ของ
เครื�องกําเนดิไฟฟ้า
สาํรอง อาคาร สก.   

1 รายการ           

53,500.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ซมัมทิ เอ็นจิ
เนียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิ 

จํากดั
53,500.00 บาท 

บรษิัท ซมัมทิ เอ็นจิ
เนียริ�ง แอนด ์เซอรว์สิ 

จํากดั
53,500.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

20 1041150123  
จา้งลา้งทําความสะอาดถัง
เก็บนํ�าประปา        

         

 1 งวด
           

162,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ราชเทว ีเอ็นจิ

เนียร      
162,091.09 บาท 

บรษิัท ราชเทว ีเอ็นจิ
เนียร      

162,091.09 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

21 1041150125  

ชดุโซฟา ตูเ้หล็ก ตู ้
รองเทา้ ตูว้าง
โทรทัศน ์           
  

         

 1 งวด
        

120,900.00 บาท ตกลงราคา  ไทยอดุมเฟอรน์เิจอร์
120,900.00 บาท 

 ไทยอดุมเฟอรน์เิจอร์
120,900.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

22 1041150126  

จา้งทําเข็ม
กลดั               
             

1 รายการ            

160,500.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั อสิ

เทนิ เวนสิ
150,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั อสิ
เทนิ เวนสิ

150,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

23 1041150127  
ซื�อพาทชิั�นตดิดา้นหนา้
และดา้นขา้งโตะ๊    2 รายการ           

38,520.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท  รอ้กเวธิ จํากดั

 (มหาชน)
38,520.00 บาท 

บรษิัท  รอ้กเวธิ จํากดั
 (มหาชน)

38,520.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

24 1041150128  

จัดซื�ออปุกรณ์
จราจร              
         

3 รายการ          

46,705.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท สมารท์ เบสท์

บายส ์จํากดั 
46,705.50 บาท 

บรษิัท สมารท์ เบสท์
บายส ์จํากดั 

46,705.50 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

25 1041150129  

จัดซื�อถา่นอัล
คาไลน ์            
         

3 รายการ          

11,376.24 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 
11,376.24 บาท

รา้น พัฒนากจิ 
11,376.24 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

26 1041150130  
จา้งจัดกจิกรรมความรู ้
คูค่วามสนุก One day  

         

 1 งวด
         

73,044.40 บาท ตกลงราคา

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันั�ล เทคโนโลย ี

จํากดั
73,044.40 บาท 

บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ด
ดเูคชนันั�ล เทคโนโลย ี

จํากดั
73,044.40 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

27 1041150131  

จา้งผลติชดุการ
เรยีนรู ้             
      

2 รายการ            

178,476.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท แอดวานซ ์พริ�น
ติ�ง เซอรว์สิ จํากดั

178,476.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์พริ�น
ติ�ง เซอรว์สิ จํากดั

178,476.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

28 1041150132  

ซื�อสารเคมสีาํหรับระบบ
ทําความ
เย็น           

4 รายการ 87,526.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิลั
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
87,526.00 บาท 

บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิลั
 แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
87,526.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

29 1041150133  

จา้งปรับปรงุพื�นที�
ปฏบิตังิานและหอ้ง
พยาบาล 

         

 1 งาน
         

99,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั

98,440.00 บาท 

บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง 
การโยธา จํากดั

98,440.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

30 1041150134  

จัดซื�อวัสดุ
สาํนักงาน           
           

 4 รายการ         

19,088.00 บาท ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 
19,088.80 บาท 

รา้น พัฒนากจิ 
19,088.80 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

31 1041150135  
จา้งพมิพส์ ิ�งพมิพก์จิกรรม
ฐานอนุบาลวันเด็  

         

 1 งวด
            

81,534.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

81,534.00  บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

81,534.00  บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

32 1041150136  

ซื�อขา้งกลอ้งหอมชล
สทิธิ; 200 
ถงุ          

         

 1 งวด
            

11,000.00 บาท ตกลงราคา
 สหกรณก์ารเกษตรผัก

ไห ่จํากดั
11,000.00 บาท 

 สหกรณก์ารเกษตรผัก
ไห ่จํากดั

11,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

33 1041150137  

ซื�อมาตรฐาน 
ISO/IEC 27000 

series 3 รายกา  

         

 1 งวด
         

24,152.04 บาท ตกลงราคา

บรษิัท บเีอสไอ กรุ๊ป 
ประเทศไทย) 
จํากดั   

22,572.00 บาท 

บรษิัท บเีอสไอ กรุ๊ป 
ประเทศไทย) 
จํากดั   

22,572.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

34 1041150138  

จา้งทํา 
Standy            

                 

         

 1 งวด
             

9,416.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,416.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
9,416.00 บาท

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

35 1041150139  

จา้งออกแบบหนังสอื
รายการ
ประจําปี            

         

 1 งวด
            

19,000.00 บาท ตกลงราคา

นางสาว กนษิฐา 
กลาย

สขุ            
19,000.00 บาท 

นางสาว กนษิฐา 
กลาย

สขุ            
19,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

36 1041150140  
ซอ่มกลอ้งดจิติอล ยี�หอ้ 
NIKON             

1 รายการ           

15,600.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท นคิส ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั

8,560.00 บาท 

บรษิัท นคิส ์(ไทย
แลนด)์ จํากดั

8,560.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

37 1041150141  

จา้งถา่ยวดีโีอ และ
ภาพนิ�ง             
    

1 รายการ             

47,080.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เลลมอ่นทร ี

มเีดยี จํากดั
47,080.00 บาท 

บรษิัท เลลมอ่นทร ี
มเีดยี จํากดั

47,080.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

38 1041150142  
จา้งทําโปสเตอรร์ับสมัคร
เยาวชนเขา้รว่มโครง  

         

 1 งวด
         

26,701.85 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั แคน

นา กราฟฟิค
24,955.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั แคน
นา กราฟฟิค

24,955.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

39 1041150143  
จัดซื�ออปุกรณส์าํหรับ
ปรับปรงุพื�นที�ปฏบิ ั 1 รายการ          

54,156.89 บาท ตกลงราคา

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์
โปรดกัส ์จํากดั

 54,156.89 บาท 
บาท 

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์
โปรดกัส ์จํากดั

 54,156.89 บาท 
บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

40 1041150144  

จา้งทํากระดาษและซอง
เอกสาร 
สวทช.            

6 รายการ         

137,227.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ศวิา โกลด ์

มเีดยี จํากดั
137,227.50  บาท 

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั

137,227.50  บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

41 1041150145  

ชดุของขวัญกลอ่ง
คราฟท ์            
        

1 งวด             

59,385.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เดอะ กฟีวิ�ง ท ี

จํากดั
59,385.00 บาท 

บรษิัท เดอะ กฟีวิ�ง ท ี
จํากดั

59,385.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

42 1041150146  
จา้งเหมาซกัรดีชดุเครื�อง
นอนบา้นวทิยฯ์     1 รายการ             

70,000.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนั

คลนี เซอรว์สิ
70,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ซนั
คลนี เซอรว์สิ

70,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

43 1041150147  

จา้งประสานงานทั�วไป
โครงการสถาบนัวทิยา
ศาส ไทยและสถาบนั
เทคโนโลยแีหง่
โตเกยีว   

5 งวด             

75,000.00 บาท ตกลงราคา นาย รังสรรค ์รอดเชยีง
75,000.00 บาท 

นาย รังสรรค ์รอดเชยีง
75,000.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

44 1041150148  

อะไหลห่ว้อา่นประตรูดู
บตัร Acess 
Control   

         

 1 งวด
          

8,200.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เอ็ม.ซพัพลาย 

อนิเตอร ์จํากดั
8,132.00 บาท 

บรษิัท เอ็ม.ซพัพลาย 
อนิเตอร ์จํากดั

8,132.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

45 1041150149  
เครื�องดื�มบรกิารงานหอ้ง
ประชมุ            

         

 1 งวด
         

18,996.78 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัย

พร 
18,996.78 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัย
พร 

18,996.78 บาท
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

46 1041150151  

จา้งพมิพว์ารสาร 
NSTDA STYLE เดอืน
ธันวาคม  

         

 1 งวด
         

13,642.50 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม 
แอนด ์เอ็ม เลเซอรพ์

ริ�นต ์    
12,750.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม 
แอนด ์เอ็ม เลเซอรพ์

ริ�นต ์    
12,750.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

47 1041150152  

จา้งกําจัดของเสยี 
สารเคม ี
หลอดไฟ           

         

 1 งวด
        

200,000.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท อัคคปีราการ 
จํากดั (มหาชน)    
200,000.00 บาท 

บรษิัท อัคคปีราการ 
จํากดั (มหาชน)    
200,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

48 1041150153  

จา้งทําใบปลวิเพื�อ
ประชาสมัพันธง์าน
เผยแพร ่ 

         

 1 งวด
             

7,490.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
7,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี
7,000.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

49 1041150154  ซื�ออปุกรณว์ทิยาศาสตร์ 3 รายการ 37,990.35 บาท ตกลงราคา
บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั
37,990.35 บาท 

บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากดั
37,990.35 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

50 1041150155  
เชา่เต็นทแ์ละโตะ๊กลม
พรอ้มเกา้อี� 1 รายการ           

18,000.00 บาท ตกลงราคา
นาย อารมย ์กลํ�าอยู่

สขุ 
18,000.00 บาท 

นาย อารมย ์กลํ�าอยู่
สขุ 

18,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

51 1041150156  
จา้งพมิพแ์ผน่พับ 
Spectrometer

1 รายการ             

22,470.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

22,470.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

22,470.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

52 1041150157  

ซื�อเสากั �นทาง, 
กระดานฟลปิชารท์, 
บอรด์น ิ 

1 งวด            

129,470.00 บาท ตกลงราคา
หา้งหุน้สว่นจํากดั วคิตอ

รี� เวลิด ์วคิกรุ๊ป
129,470.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั วคิตอ
รี� เวลิด ์วคิกรุ๊ป

129,470.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

53 1041150158  
จา้งโครงสรา้งบธูเวทใีน
งานวันเด็ก  1 รายการ          

99,991.50 บาท ตกลงราคา
บรษิัท ไชน่า โรด เทรด
 คอนแทรคเตอร ์จํากดั
 99,991.50 บาท 

บรษิัท ไชน่า โรด เทรด
 คอนแทรคเตอร ์จํากดั
 99,991.50 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

54 1041150159  จา้งทําซุม้บอลลนู 1 รายการ 32,100.00 บาท ตกลงราคา
บรษิัท บอลลนูอารท์ 

จํากดั 
32,100.00 บาท 

บรษิัท บอลลนูอารท์ 
จํากดั 

32,100.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

55 1042150003  

ซื�อวารสารภาษาอังกฤษ
ฉบบัพมิพแ์ละฉบบั
ออนไ  

         

 1 งวด
         

94,326.75 บาท ตกลงราคา
 Karger Libri   

                

 2,883.70 USD 

 Karger Libri   

                

 2,883.70 USD 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

56 1042150004  

ซื�อฐานขอ้มลู 
Science Direct 

และ Scopus   

         

 3 งวด

     

41,194,375.53 

บาท
วธิพีเิศษ

 Elsevier B.V.  

                

395,976.02  USD 

 Elsevier B.V.  

                

395,976.02  USD 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

57 1052150034  

จา้งจัดทํา Animation 
เปิดรายการ จํานวน 
40   

         

     2

            

278,200.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั
260,000.00 บาท 

บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั
260,000.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

58 1052150035  
จา้งเหมากฤตภาคขา่ว
บรกิารไอควินวิสค์ลปิ    

         

    12
520,000.00 บาท วธิพีเิศษ

บรษิัท อนิโฟเควสท ์
จํากดั

520,000.00 บาท 

บรษิัท อนิโฟเควสท ์
จํากดั

520,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

59 1052150037  

จา้งเหมาบํารงุรักษา
เครื�อง 
Polycom         

         

     2

         

128,721.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท แพลนเน็ต คอม
มวินเิคชั�น เอเชยี จํากดั

 (มหาชน)
128,721.00 บาท 

บรษิัท แพลนเน็ต คอม
มวินเิคชั�น เอเชยี จํากดั

 (มหาชน)
128,721.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

60 1052150038  

จา้งบรกิารจัดเก็บขอ้มลู
จราจรทาง 
คอมพวิเตอร ์        
 

         

 1 งาน
        

577,800.00 บาท วธิพีเิศษ
บรษิัท ดอะ คอมมู

นเิคชั�น โซลชูั�น จํากดั
577,800.00 บาท 

บรษิัท ดอะ คอมมู
นเิคชั�น โซลชูั�น จํากดั
577,800.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

61 1052150039  

จา้งบํารงุรักษาระบบ 
Two Wire Remote   

     

         

     2

          

65,000.00 บาท ตกลงราคา บรษิัท เอ็นจนิาร ์จํากดั
63,558.00 บาท 

บรษิัท เอ็นจนิาร ์จํากดั
63,558.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

62 1052150040  

จา้งประสานงานทั�วไป
โครงการสถาบนัวทิยาศา
สาตร ์ไทยและสถาบนั
เทคโนโลยแีหง่โตเกยีว  

         

     5

            

75,000.00 บาท ตกลงราคา นาย รังสรรค ์รอดเชยีง
75,000.00 บาท 

นาย รังสรรค ์รอดเชยีง
75,000.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

63 1052150041  
จา้งเหมาบรกิารรถยนต์
โดยสารปรับอากาศ

         

12 งวด

     

10,296,396.00 

บาท
วธิ ีe-Auction

หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรี
ศกัดา แทรเวล

10,167,480.00 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรี
ศกัดา แทรเวล

10,167,480.00 

บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

64 1052150042  
จา้งเหมาบรกิารรถยนตต์ู ้
โดยสารปรับอากาศ    

         

12 งวด
         

4,815,000 บาท วธิ ีe-Auction

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ชํานาญไพร ทราเวล
4,786,000.00 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ชํานาญไพร ทราเวล
4,786,000.00 

บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

65 1052150043  
จา้งเหมาบรกิารรถยนตต์ู ้
โดยสารปรับอากาศ    

         

12 งวด
         

5,720,220 บาท ตกลงราคา

หา้งหุน้สว่นจํากดั วชิติา
 ทรานสปอรต์

5,648,600.00 

บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั วชิติา
 ทรานสปอรต์

5,648,600.00 

บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

66 1052150045  

จา้งบํารงุรักษาลฟิตบ์า้น
วทิย ์และ อาคาร
สาํนักงานกลาง

1 งวด 288,900.00 บาท ตกลงราคา

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
288,900.00 บาท 

บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
288,900.00 บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

67 1052150046  
จา้งบํารงุรักษาระบบเปิด-
ปิด อัตโนมัต ิ     

         

 4 งวด
            

21,500.00 บาท ตกลงราคา
เอ็ม.ซพัพลาย อนิเตอร์

 จํากดั
21,400.00 บาท 

เอ็ม.ซพัพลาย อนิเตอร์
 จํากดั

21,400.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

68 1052150047  

โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธก์จิกรรม
ทางสื�อสถานีวทิย ุ
ส.ท.ร.FM.106 MHz

         

 4 งวด
         

1,500,000.00 บาท วธิพีเิศษ
บรษิัท วชิ 106 จํากดั
1,500,000.00 

บาท 

บรษิัท วชิ 106 จํากดั
1,500,000.00 

บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

69 1052150048  
จา้งบรกิารงานตอ้นรับและ
ประชาสมัพันธ์

         

 1 งาน
      

1,200,000.00 บาท สอบราคา

บรษิัท ฟีนกิซ ์แอสโซ
ซเิอท จํากดั

1,309,680.00 

บาท 

บรษิัท ฟีนกิซ ์แอสโซ
ซเิอท จํากดั

1,309,680.00 

บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

70 1053150008  

เพื�อกํากบัดแูลการ
ออกแบบและสรา้ง
เครื�องบนิ 1 ลํา จนถงึขั �น
เตรยีมพรอ้มใชง้านไดจ้รงิ 

         

 1 งาน
           

800,000.00 บาท
จา้งที�ปรกึษา โดย

วธิตีกลง
นาย สวัสดิ; ตนัตพิันธุว์ดี
800,000.00 บาท 

นาย สวัสดิ; ตนัตพิันธุว์ดี
800,000.00 บาท เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด

71 1055150002  
จา้งกอ่สรา้งอาคารบอ่
ทดสอบขา้วฯ

         

 5 งวด
         

9,600,000.00 บาท วธิ ีe-Auction

บรษิัท บางกอก 
ซปุเปอรล์นีเอ็นยเินียริ�ง 

จํากดั   
9,340,000.00 

บาท 

บรษิัท บางกอก 
ซปุเปอรล์นีเอ็นยเินียริ�ง 

จํากดั   
9,340,000.00 

บาท 

เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด



ลําดบั เลขที�เอกสาร  รายละเอยีดจัดซื�อ/จัด
จา้ง  จํานวน งบประมาณ วธิกีาร ผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลอืก

และราคา เหตผุลที�คดัเลอืก

สาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

 1 - 31 ธันวาคม 2558

72 1056150002  

จา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง
อาคารบอ่ทดสอบขา้ว
ภายใตส้ภาพภัยพบิตันิํ�า
ทว่มและขาดนํ�า

         

 6 งวด
        

192,000.00 บาท
จา้งออกแบบ โดย
วธิจีํากดัขอ้กําหนด

บรษิัท พรวเิศษ วศิว ์
จํากดั

192,000.00 บาท 

บรษิัท พรวเิศษ วศิว ์
จํากดั

192,000.00 บาท 
เสนอถกูตอ้งตามขอ้กําหนด


