
ลําดับ เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ      วิธีการ           เหตุผลที�คดัเลือก

1 1041150160
จา้งติดตั�งสายสญัญาณระบบเครือขา่ย

คอมฯ
1 รายการ 26,386.20 บาท     ตกลงราคา บริษทั ดี-ทรี คอมพวิเตอร์ 26,386.20 บาท บริษทั ดี-ทรี คอมพวิเตอร์ 26,386.20 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

2 1041150161 จา้งยา้ยบ่อสูบนํ� าเสียหมายเลข 9 1 รายการ          140,000.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
139,100.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทรงพล แซน

เซอร์วสิ
139,100.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

3 1041150162
จา้งเหมาบริการทดสอบวเิคราะห์

พฤติกรรมบุคคล
1 รายการ          150,000.00 บาท     ตกลงราคา

บริษทั อินดิโก คอนซลัติ�ง กรุ๊ป 

จาํกดั
150,000.00 บาท

บริษทั อินดิโก คอนซลัติ�ง กรุ๊ป 

จาํกดั
150,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

4 1041150163 จา้งลา้งและเปลี:ยนถ่ายนํ� ามนัเกียร์ลิฟท์ 2 รายการ             55,640.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย)
52,000.00 บาท

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย)
52,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

5 1041150164 จดัซื�อโทรทศัน์และตูเ้ยน็ 19 รายการ            199,520.00 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อสเอ็มทีว ี

โฮมอีเล็คทริค
199,520.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อสเอ็มทีว ี

โฮมอีเล็คทริค
199,520.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

6 1041150165 ซื�อไฟลเ์สียง (Sound Stock) 3 รายการ 10,141.19 บาท     ตกลงราคา บริษทั เค.ดี.เอ็ม. เทรดดิ�ง จาํกดั 10,141.19 บาท บริษทั เค.ดี.เอ็ม. เทรดดิ�ง จาํกดั 10,141.19 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

7 1041150166 ซื�อ Sodium Hydroxide 50% 1 งวด             19,046.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพรส์ 

จาํกดั
19,046.00 บาท

บริษทั กานตร์วเีอ็นเตอร์ไพรส์ 

จาํกดั
19,046.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

8 1041150167 ซื�ออุปกรณ์ประกอบเครื:องบิน Cozy 1 งวด         285,504.47 บาท     ตกลงราคา บริษทั คณาดาว  จาํกดั 285,504.47 บาท บริษทั คณาดาว  จาํกดั 285,504.47 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

9 1041150168
จา้งออกแบบและจดัพมิพแ์ผน่พบัและ

สิ:งพมิพ์
1 งวด          28,964.90 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 28,964.90 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 28,964.90 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

10 1041150170 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน 21 รายการ          28,425.62 บาท     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 28,425.62 บาท ร้าน พฒันากิจ 28,425.62 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

11 1041150175 จา้งพสิูจน์ขอ้มูลทางเทคนิคของหนงัสือ  1 รายการ             20,000.00 บาท     ตกลงราคา นาย วโิรจน์ ศรีสุรภานนท์ 20,000.00 บาท นาย วโิรจน์ ศรีสุรภานนท์ 20,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

12 1041150176 จา้งจดัทาํ VDO Presentation CCT 1 งวด             75,000.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั ตรี คฑา จกัร สงัข ์จาํกดั 75,000.00 บาท บริษทั ตรี คฑา จกัร สงัข ์จาํกดั 75,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

13 1041150177
จา้งทาํระบบสมคัรทุนออนไลท์

โครงการ TAIST-T
1 งวด             20,000.00 บาท     ตกลงราคา นางสาว อรวรรณ  หนูภกัดี 20,000.00 บาท นางสาว อรวรรณ  หนูภกัดี 20,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

14 1041150178
จา้งจดักิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์

กิจกรรมฯ
1 งวด             94,688.00 บาท     ตกลงราคา

บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคชนันั:ล 

เทคโนโลย ีจาํกดั
94,688.00 บาท

บริษทั ออเดเชียส เอ็ดดูเคชนันั:ล 

เทคโนโลย ีจาํกดั
94,688.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

15 1041150179 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน 4 รายการ           2,395.26 บาท     ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 2,395.26 บาท บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั 2,395.26 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

16 1041150180 ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือวชิาการ 1 งวด             25,000.00 บาท     ตกลงราคา นาย ศลัยวทิย ์ อภิชาตะพงศ์ 25,000.00 บาท นาย ศลัยวทิย ์ อภิชาตะพงศ์ 25,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

17 1041150181
ซ่อมแซมทางเดินบริเวณริมรั�วและ

ซ่อมแซม
1 รายการ          300,000.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั สินสมทรัพย ์ก่อสร้าง จาํกดั 299,386.00 บาท

บริษทั สินสมทรัพย ์ก่อสร้าง 

จาํกดั
299,386.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

18 1041150182 จดัซื�อแฟ้มพบั,ลิ�นแฟ้ม,ป้ายสามเหลี:ยม 3 รายการ           6,445.68 บาท     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 6,445.60 บาท ร้าน พฒันากิจ 6,445.60 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

19 1041150183
จา้งออกแบบและจดัทาํหนงัสือ

ปาฐกถาพเิศษ
1 งวด             15,000.00 บาท     ตกลงราคา นางสาว กนิษฐา กลายสุข 15,000.00 บาท นางสาว กนิษฐา กลายสุข 15,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

20 1041150184 จดัซื�อป้ายสามเหลี:ยมตั�งโตะ๊ 3"x12" 1 รายการ              1,605.00 บาท     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ 1,605.00 บาท ร้าน พฒันากิจ 1,605.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

21 1041150185 จดัซื�อกล่องเอกสาร 1 รายการ              6,848.00 บาท     ตกลงราคา
บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี�  พริ�น

ติ�ง จาํกดั (มหาชน)
6,848.00 บาท

บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี�  พริ�น

ติ�ง จาํกดั (มหาชน)
6,848.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

          ผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ         ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคา

รายงานจดัซื�อจดัจา้ง สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจาํเดือน มกราคม 2558



ลําดับ เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ      วิธีการ           เหตุผลที�คดัเลือก          ผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ         ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคา

รายงานจดัซื�อจดัจา้ง สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจาํเดือน มกราคม 2558

22 1041150186 ซื�อสายเทฟล่อนทนอุณหภูมิสูง 1 งวด          68,212.50 บาท     ตกลงราคา
บริษทั ควนิเทท อินเตอร์เนชั:น

แนล จาํกดั
68,212.50 บาท

บริษทั ควนิเทท อินเตอร์เนชั:น

แนล จาํกดั
68,212.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

23 1041150187
จา้งวาดภาพประกอบสาํหรับการทาํ

หนงัสือ
1 รายการ             28,000.00 บาท     ตกลงราคา นางสาว นนัทวนั  วาตะ 28,000.00 บาท นางสาว นนัทวนั  วาตะ 28,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

24 1041150188
จา้งทาํไวนิลแผนภูมิจาํแนกมนั

สาํปะหลงั
1 งวด 8,025.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 8,025.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 8,025.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

25 1041150189
จา้งซ่อมเครื:องเพิ:มปริมาณสาร

พนัธุกรรม
1 งวด             66,340.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 66,340.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 66,340.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

26 1041150190 ชุดแผงแสดงผลสาํหรับ ACU-301 1 งวด             25,680.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั โอเทค ซพัพลาย จาํกดั 25,680.00 บาท บริษทั โอเทค ซพัพลาย จาํกดั 25,680.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

27 1041150191 จา้งฝึกอบรม จป. ในการทาํงาน 1 งวด          28,622.50 บาท     ตกลงราคา

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยั

และอนามยัในการทาํงาน 

(ประเทศไทย)

28,622.50 บาท

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยั

และอนามยัในการทาํงาน 

(ประเทศไทย)

28,622.50 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

28 1041150192 จา้งทาํ roll up ขนาด 100x200 ซม. 1 รายการ             28,248.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 28,248.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 28,248.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

29 1041150193
ซื�ออุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด จาํนวน 3 

รายการ
3 รายการ           23,968.00 บาท     ตกลงราคา บริษทั พรกฤษ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 23,433.00 บาท บริษทั พรกฤษ คอร์ปอเรชั:น จาํกดั 23,433.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

30 1041150194 จา้งทาํหนงัสือบา้นหนองมงั 1 งวด             26,750.00 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 26,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 26,750.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

31 1041150195
จา้งซกัรีดชุดเครื:องนอนบา้น

วทิยาศาสตร์
1 งวด              70,000.00 บาท     ตกลงราคา

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซนัคลีน 

เซอร์วสิ
70,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซนัคลีน 

เซอร์วสิ
70,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

84,000.00 บาท 84,000.00 บาท

77,040.00 บาท 77,040.00 บาท

102,000.00 บาท 102,000.00 บาท

33 1041150198 จดัซื:อสีทาจราจร 5 รายการ 31,727.50 บาท     ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินโนเวชั:น 

โปรดกัส์ เอ็นจิเนียริ:ง
29,650.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินโนเวชั:น 

โปรดกัส์ เอ็นจิเนียริ:ง
29,650.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

34 1041150199
จา้งพมิพห์นงัสือ L.R.T. The New 

Style Tr
1 งวด 15,747.49 บาท     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,746.12 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วาย.ซีเอช.มีเดีย 15,746.12 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

35 1052150049
จา้งพฒันาระบบและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศกลาง
5 งวด            250,000.00 บาท   วธิีตกลงราคา นาย นิรุซดุดดีน มะเตะ๊ 225,000.00 บาท นาย นิรุซดุดดีน มะเตะ๊ 225,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

36 1052150050

สญัญาจา้ง Application Helpdesk 

สาํหรับแกไ้ขปัญหาระบบงาน

สารสนเทศ

12 เดือน         282,480.00 บาท   วธิีตกลงราคา บริษทั เพยีว ไอที จาํกดั 282,480.00 บาท บริษทั เพยีว ไอที จาํกดั 282,480.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

37 1052150051
จา้งเหมาร่วมดาํเนินการติดตั�ง

ส่วนประกอบเครื:องบิน
6 เดือน          90,000.00 บาท   วธิีตกลงราคา นาย ดนยั เผา่หฤหรรษ์ 90,000.00 บาท นาย ดนยั เผา่หฤหรรษ์ 90,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

38 1052150052 จา้งบาํรุงรักษาลิฟต ์โยธี 1 งวด             90,000.00 บาท   วธิีตกลงราคา
บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ 

จาํกดั
90,000.00 บาท

บริษทั สยาม ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ 

จาํกดั
90,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

39 1052150053 จา้งเหมากาํจดัแมลง 1 งวด         125,000.00 บาท   วธิีตกลงราคา
บริษทั แอ๊ดวานซ์ไทซิ:ง เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
125,000.00 บาท

บริษทั แอ๊ดวานซ์ไทซิ:ง เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั
125,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด
บริษทัแอดวานซ์ พริ�นติ�ง เซอร์วสิ

 จาํกดั

บริษทัแอดวานซ์ พริ�นติ�ง เซอร์วสิ

 จาํกดั
32 1041150196 จา้งพมิพห์นงัสือการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื:อ 1 รายการ             77,040.00 บาท     ตกลงราคา



ลําดับ เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ      วิธีการ           เหตุผลที�คดัเลือก          ผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ         ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคา

รายงานจดัซื�อจดัจา้ง สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจาํเดือน มกราคม 2558

40 1052150054

จา้งเผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ิจกรรม

การดาํเนินงานของ

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาติ 

ทางสื:อวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย

3 งวด          750,000.00 บาท   วธิีกรณีพเิศษ
 กรมประชาสมัพนัธ ์ (เงินรายได้

กรมประชาสมัพนัธ)์
750,000.00 บาท

 กรมประชาสมัพนัธ ์ (เงินรายได้

กรมประชาสมัพนัธ)์
750,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

41 1052150055
จา้งเหมาดูแลระบบคอมพวิเตอร์และ

เครือขา่ย
1 รายการ          3,000,000.00 บาท  วธิี e-Auction

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั:น จาํกดั (มหาชน)
2,991,720.00 บาท

บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์

ปอเรชั:น จาํกดั (มหาชน)
2,991,720.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

42 1052150058
จา้งรักษาความปลอดภยั อาคาร สก. 

รอบนอก,โยธี 57
24 งวด         24,076,800.00 บาท  วธิี e-Auction

บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเทค็ชั:น

 จาํกดั
23,270,400 บาท

บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปร

เทค็ชั:น จาํกดั
23,270,400 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

43 1052150059
จา้งรักษาความปลอดภยั อาคารบา้น

วทิยฯ์
24 งวด            7,524,000.00 บาท  วธิี e-Auction

บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปรเทค็ชั:น

 จาํกดั
7,272,000 บาท

บริษทั มารีน แอซเซ็ท โปร

เทค็ชั:น จาํกดั
7,272,000 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด

44 1053150009
เพื:อเป็นที:ปรึกษาของฝ่ายชุมชนและผู ้

ดอ้ย
10 งวด            300,000.00 บาท   วธิีตกลงราคา นาย ชาญชยั  ลิมปิยากร 300,000.00 บาท นาย ชาญชยั  ลิมปิยากร 300,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด


