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สํานกังานกลาง สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง

1 1041160067 2/11/2558

2 1041160068 2/11/2558

3 1041160069 2/11/2558

4 1041160070 2/11/2558

5  1041160071 3/11/2558

6 1041160072 3/11/2558

7 1041160076 5/11/2558

สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบ พฤศจกิายน 2558

(ระหวา่งวนัท ี1 พฤศจกิายน 2558  30 พฤศจกิายน 2558)

ลําดบั
ที

วงเงนิทจีะซอืหรอื
จา้ง

วธิซีอืหรอื
จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

ซอืวสัดปุิดชอ่งวา่ง 
(Blanking Panel)           2 อนั       42,800.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท แอคเซส 
คอนซลัตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั       
42,800.00 บาท 

บรษิัท แอคเซส 
คอนซลัตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั        
42,800.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพร์ายงานผล
การดําเนนิงานของ 
สวทช.

      1 งาน       5,885.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
  5,885.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
  5,885.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งออกแบบเอกสาร
เผยแพร่ผลการศกึษา
มลูคา่ตลาดสอืสาร
ของประเทศไทยปี 
2557
และประมาณการปี 
2558

       1 งาน      20,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ            
20,000.00 บาท 

นางสาวกนษิฐา 
กลายสขุ            
20,000.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งซอ่มแซมอปุกรณ์
ควบคมุไฟแสงสวา่ง  1 งาน  299,600.00 บาท   299,577.74 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั         
299,577.74 บาท 

บรษิัท เอ็นจนิาร ์
จํากดั         
299,577.74 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด
และราคาตําสดุ

บรษิัท เวอรค์อน 
จํากดั 443,818.88 
บาท

ตอ่อายสุมาชกิฐาน
ขอ้มลู BOL : Corpus        1 งาน 50,022.50 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน)       
50,022.50 บาท 

บรษิัท บซิเินส 
ออนไลน ์จํากดั 
(มหาชน)       
50,022.50 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

ซอืวสัดงุานครัวสาํหรับ
หอ้งประชมุ                1 งาน      10,500.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั    
สภุัยพร           
8,945.20 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั    
สภุัยพร           
8,945.20 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืเครอืงปรับอากาศ
แบบแยกสว่น               3 เครอืง          

150,000.00บาท 149,992.60 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท เอ็น ลงิค ์   
ออโตเมชนั จํากดั     
 149,992.60 บาท 

บรษิัท เอ็น ลงิค ์  
ออโตเมชนั จํากดั    
  149,992.60 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

8 1041160077 5/11/2558

9 1041160078 5/11/2558

10 1041160079 5/11/2558

11 1041160080 5/11/2558

12 1041160081 5/11/2558

13 1041160083 6/11/2558

14 1041160084 5/11/2558

15 1041160085 5/11/2558

16 พเิศษ 1041160086 5/11/2558

จา้งผลติกระเป๋าหนัง
ใสน่ามบตัร             500 ใบ  222,025.00 บาท   222,025.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อสิเทนิ เวนสิ  
222,025.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อสิเทนิ เวนสิ  
222,025.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพน์ามบตัร 
เดอืน พ.ย.58            
 

       1 งวด      25,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท แอดวานซ ์
พรนิตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั        
25,000.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์
พรนิตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั        
25,000.00 บาท 

คณุสมบตัติรงตาม
ทกีําหนด            
   

ซอืกระเป๋าผา้สปันบอน 
                    9,000 ใบ 149,746.50 บาท 149,746.50 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั        
149,746.50 บาท 

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั        
149,746.50 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งอบรมกจิกรรมแลก
เปลยีนเรยีนรูส้าํหรับ   
ผูบ้รหิาร 
(Management 
Sharing)
หัวขอ้การสรา้ง Trust 
เรอืงของใคร

1 งาน     53,500.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท สลงิชอท 
กรุ๊ป จํากดั       
53,500.00 บาท 

บรษิัท สลงิชอท 
กรุ๊ป จํากดั       
53,500.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งเหมาบรกิาร
ทดสอบและวเิคราะห์
พฤตกิรรมและ
บคุลกิภาพของผูส้มัคร
เขา้รับการคดัเลอืก
เป็นผูอ้ํานวยการศนูย์
นาโนเทคโนโลยแีหง่
ชาต ิ

1 งาน 150,000.00 บาท   150,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท อนิดโิก คอน
ซลัตงิ กรุ๊ป จํากดั     
  150,000.00 บาท 

บรษิัท อนิดโิก คอน
ซลัตงิ กรุ๊ป จํากดั     
  150,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

Microsoft Dynamics 
AX  Annual Support 1 งาน 234,566.47 บาท 224,381.76 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูนัส ์จํากดั      
224,381.76 บาท 

บรษิัท อนิโนวซิ 
โซลชูนัส ์จํากดั      
224,381.76 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

ซอื Sodium 
hydroxide 50%        
         

1 งาน 19,046.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากดั    
19,046.00 บาท 

บรษิัท กานตร์วเีอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากดั    
19,046.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งจัดทําป้ายไวนลิ
งาน Sci film 2015     
  

1 งาน        7,490.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
7,490.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี   
7,490.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืชดุของขวญัปีใหม ่
สวทช.                6 รายการ     518,393.60 บาท  518,393.60 บาท

บรษิัท ทรอปิคานา 
ออยล ์จํากดั   
518,393.60 บาท

บรษิัท ทรอปิคานา 
ออยล ์จํากดั   
518,393.60 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

17 1041160087 10/11/2558

18 1041160088 9/11/2558

19 จา้งพมิพโ์ปสเตอร์  1041160090 9/11/2558

20 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 1041160091 10/11/2558

21 1041160092 9/11/2558

22 1041160093 10/11/2558

23 1041160094 10/11/2558

24 1041160095 10/11/2558

25 1041160096 10/11/2558

26 1041160098 11/11/2558

จัดซอืกระดาษ A4     
80 แกรม                  1,000 รมี      77,000.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท พคีอค    
ฟอรม์ส ์แอนด ์
เปเปอร ์จํากดั    
76,933.00 บาท 

บรษิัท พคีอค   
ฟอรม์ส ์แอนด ์
เปเปอร ์จํากดั    
76,933.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

ซอืขอ้มลู Custom 
Research 
Asia/Pacific Vertical 
Markets

1 งาน     385,200.00 บาท   385,200.00 บาท     พเิศษ      
บรษิัท ไอดซี ีรเีสริซ์ 
(ไทยแลนด)์ จํากดั   
 385,200.00 บาท 

บรษิัท ไอดซี ีรเีสริซ์ 
(ไทยแลนด)์ จํากดั   
 385,200.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

2 รายการ 14,445.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
 14,445.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
 14,445.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

4,000 ใบ      19,260.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท แอดวานซ ์
พรนิตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั        
19,260.00 บาท 

บรษิัท แอดวานซ ์
พรนิตงิ เซอรว์สิ 
จํากดั        
19,260.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งผลติพวงกญุแจ
ไดโนเสารส์ายพันธุ์
ไทย     

10,000 ชนิ    171,200.00 บาท 171,200.00 บาท
 ตกลงราคา   

  

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์    
171,200.00 บาท 

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์    
171,200.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ออกแบบโปสเตอรแ์ละ
แผน่พับ 6 แผ่น       7,500.00 บาท  ตกลงราคา   

  

นางสาวกาญจนา 
นรากร               
7,500.00 บาท 

นางสาวกาญจนา 
นรากร               
7,500.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืปลกัไฟ                
               40 อนั       8,474.40 บาท  ตกลงราคา   

  
รา้นพัฒนากจิ          
       8,474.40 บาท

รา้นพัฒนากจิ          
       8,474.40 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งซอ่มแซมทอ่
ประปาหลกัอาคาร
โรงงานตน้แบบอาคาร  
BIOTEC และ MTEC  

1 งาน      90,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ       
89,997.70 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ทรงพล แซน
เซอรว์สิ       
89,997.70 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

สมดุโน๊ตไดโนเสาร์
สายพันธไ์ทย            
  

9,000 เลม่    96,300.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
 96,300.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
 96,300.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืตน้เฟืองฟ้าพรอ้ม
ดนิ และกระถางปลกู    3 รายการ      25,900.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั บ ี
เอส พ ีกรนีแอนด์
การเ์ดน้    
25,479.38 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั บ ี
เอส พ ีกรนีแอนด์
การเ์ดน้    
25,479.38 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

27 ใบปิดสนิคา้ 1041160099 11/11/2558

28 1041160100 11/11/2558

29  2 License 1041160101 11/11/2558

30 1041160102 11/11/2558

31 1041160103 11/11/2558

32 1041160104 11/11/2558

33 1041160105 12/11/2558

34  1041160106 12/11/2558

35 1041160107 12/11/2558

36 1041160108 12/11/2558

37  1041160109 12/11/2558

10,000 ใบ       8,025.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
8,025.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
8,025.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งจัดชดุหุน่ยนต์
แปรงสฟีัน               1,000 ชดุ      69,550.00 บาท

 ตกลงราคา   
  

บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ประเทศไทย) จํากดั 
     69,550.00 บาท 

บรษิัท กราวเิทค
ไทย (ประเทศไทย) 
จํากดั      
69,550.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

ซอืซอฟแวร ์Q Form 
Extrusion                   107,000.00 บาท 107,000.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์งิ 
จํากดั     
107,000.00 บาท 

บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์งิ 
จํากดั     
107,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพห์นังสอื 
Mobile Appication 
Catalog        

5,000 เลม่     139,100.00 บาท  139,100.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
139,100.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
139,100.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งออกแบบและผลติ
ปฏทินิกนิได ้2016      
             

1,000 ใบ     101,650.00 บาท  101,650.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอร ี  
   95,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฟางไทย แฟคทอร ี  
   95,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งบรหิารจัดการคา่ย
กา้วแรกสูเ่สน้ทางนัก
วทิย์

1 งาน       44,940.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท วอีาร ์เรครเีอ
เตอร ์จํากดั       
44,940.00 บาท 

บรษิัท วอีาร ์เรครเีอ
เตอร ์จํากดั       
44,940.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งทําพวงกญุแจยาง
หยอด                     2,000 ชนิ    29,960.00 บาท  ตกลงราคา   

  

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์      
29,960.00 บาท 

อตุสาหกรรมยางรับ
เบอรแ์ลนด ์      
29,960.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

ซอืของขวญัปีใหม ่     
                   2 รายการ 62,916.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท ไทยซลิค ์
วลิเลจ จํากดั       
62,916.00 บาท 

บรษิัท ไทยซลิค ์
วลิเลจ จํากดั       
62,916.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งออกแบบโปสเตอร ์ 14 ชนิงาน       21,600.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นายองอาจ ผวิมันกจิ 
  21,600.00 บาท 

นายองอาจ ผวิมันกจิ 
  21,600.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

เชา่ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์         

  6 รายการ     223,095.00 บาท  223,095.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั      
223,095.00 บาท 

บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากดั      
223,095.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพห์นังสอื 
Nstda Stype 
(พย.58)      

150 เลม่ 10,432.50 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
10,432.50 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
10,432.50 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

38 1041160110 12/11/2558

39 1041160111 13/11/2558

40 1041160112 13/11/2558

41 1041160113 13/11/2558

42 1041160114 13/11/2558

43 1041160117 17/11/2558

44 1041160118 16/11/2558

45 1041160119 16/11/2558

46 1041160120 17/11/2558

47 1041160121 18/11/2558

48 1041160122 18/11/2558

49 1041160123 18/11/2558

จา้งเหมาซอ่มแซมชดุ
ควบคมุการตดักระแส
ไฟฟ้า อาคารบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร  

1 งาน      81,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท สกาย คอมเม
อเชยีล จํากดั      
80,250.00 บาท 

บรษิัท สกาย คอมเม
อเชยีล จํากดั      
80,250.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

เชา่เครอืงพมิพส์ามมติ ิ
INOPRINTER A4    1 รายการ         6,350.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากดั       
6,350.00 บาท 

บรษิัท โชค อนิเตอร์
เทค จํากดั       
6,350.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพเ์อกสาร
ประชาสมัพันธร์ับสมัคร 
JSTP รุ่นท ี19 ประจํา
ปี 2559     

  4 รายการ     56,710.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค     
    56,710.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แคนนา กราฟฟิค     
    56,710.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งพมิพห์ัวจดหมาย
และซองเอกสาร         
   

  2 รายการ      19,634.50 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั       
19,634.50 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั       
19,634.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จัดซอืหมกึ HP           
                   2 รายการ       8,000.39 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             
8,000.39 บาท 

บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากดั             
8,000.39 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งผลติโปสเตอร ์
และ Standy             
  

  2 รายการ        8,774.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
8,774.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
8,774.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งพมิพโ์ปสเตอรว์นั
เด็ก 2559             1,200 ใบ        8,988.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
8,988.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
8,988.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอือปุกรณ์ระบบแจง้
เหตเุพลงิไหม ้           1 รายการ        1,348.20 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั       
  1,348.20 บาท 

บรษิัท เอเซยีตกิ 
ไฟร ์เทค จํากดั       
  1,348.20 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งผลติกระเป๋าผา้ร่ม
กนันํา               1,000 ใบ          44,940.00 

บาท
 ตกลงราคา   

  

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         
44,940.00 บาท 

บรษิัท ทโูอเวอรด์ ู
จํากดั         
44,940.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จัดซอืเครอืงดมืบรกิาร
งานหอ้งประชมุ        5 รายการ     14,705.01 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั    
สภุัยพร          
14,705.01 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
สภุัยพร          
14,705.01 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งทําโบวช์วัร ์          
                3,000 แผ่น        9,630.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
9,630.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
9,630.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งทําสมดุบนัทกึการ
วจิัย                  1,000 เลม่       94,695.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท ซกิมา       
กราฟฟิคส ์จํากดั      
94,695.00 บาท

บรษิัท ซกิมา      
กราฟฟิคส ์จํากดั     
 94,695.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

50 1041160124 19/11/2558

51 1041160125 19/11/2558

52 1041160126 19/11/2558

53 1041160127 20/11/2558

54 1041160128 20/11/2558

55 1041160129 23/11/2558

56  1041160130 20/11/2558

57 1041160131 23/11/2558

58  1041160132 23/11/2558

59 1041160133 23/11/2558

60 1041160134 23/11/2558

ซอืป้ายทางออกฉุก
เฉนิและเเบตเตอรไีฟ
สอ่ง  

  7 รายการ      146,000.00 บาท 142,673.80 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท ไดโน่ อเีล็ค
ทรคิ จํากดั      
142,673.80 บาท 

บรษิัท ไดโน่ อเีล็ค
ทรคิ จํากดั      
142,673.80 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

ซอืดนิผสมปลกูตน้ไม ้ 
                    5 ชดุ        4,815.00 บาท

 ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
บ ีเอส พ ีกรนีแอนด์
การเ์ดน้      
4,815.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั     
บ ีเอส พ ีกรนีแอนด์
การเ์ดน้      
4,815.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืตน้ชมพูพันธุท์พิย ์
ตน้สาทร ดนิใบกา้ม     3 รายการ       12,200.00 บาท  ตกลงราคา   

  
นายสทุศัน ์โตใหญ ่  
  12,200.00 บาท 

นายสทุศัน ์โตใหญ ่  
 12,200.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

รองนําเกษตร ชนดิกร
องสแตนเลส 3 นวิ 1 ชดุ       7,366.95 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ณัฐปรชีา          
7,366.95 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ณัฐปรชีา          
7,366.95 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งวาดภาพประกอบ
การด์                     1 งาน       6,000.00 บาท  ตกลงราคา   

  

นางสาวชาวณิี ประ
เสรฐิพงษ์        
6,000.00 บาท 

นางสาวชาวณิี ประ
เสรฐิพงษ์        
6,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งปรับปรุงตอ่เตมิโรง
เรอืน ทตีงัโรงสขีา้ว
บา้นสามขา               
 

1 งาน 140,000.00 บาท 140,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นายพนม ใจใส        
            
140,000.00 บาท 

นายพนม ใจใส        
            
140,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งจัดกจิกรรมหุน่ยนต์
สาํหรับกจิกรรมหุน่
ยนตแ์สนสนุก ประลอง
ความรู ้
ประลองความคดิ 

1 งาน 36,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นายวทิวสั           
บญุลลีากลุ           
 36,000.00 บาท 

นายวทิวสั              
 บญุลลีากลุ            
36,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งทําสมดุบนัทกึ 
สวทช. ประจําปี 2559  
     

15,000 
เลม่ 1,425,892.70 บาท 1,393,621.50 บาท     พเิศษ      

บรษิัท ซกิมา        
กราฟฟิคส ์จํากดั    
1,393,621.50 บาท

บรษิัท ซกิมา      
กราฟฟิคส ์จํากดั   
1,393,621.50 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จัดซอือปุกรณ์
ซอ่มแซมเครอืงปรับ
อากาศ     

1 งาน 14,000.00 บาท
 ตกลงราคา   

  

บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั   
    13,528.01 บาท 

บรษิัท ชยัดํารง 
อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั   
    13,528.01 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

ซอืพลาสตกิสค์ลมุโรง
เรอืนปลกูผัก          1 ชดุ       6,900.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท วลัยด์ี
พาณชิยอ์ตุสาหกรรม 
จํากดั      6,900.00 
บาท

บรษิัท วลัยด์ี
พาณชิย์
อตุสาหกรรม จํากดั   
   6,900.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งบรกิารบํารุงรักษา 
Network Storage             1 งวด     299,600.00 บาท  299,600.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท เก็ต ออน 
เทคโนโลย ีจํากดั 
299,600.00 บาท 

บรษิัท เก็ต ออน 
เทคโนโลย ีจํากดั 
299,600.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

61 1041160135 24/11/2558

62 1041160136 24/11/2558

63 1041160138 24/11/2558

64 1041160139 24/11/2558

65 1041160140 24/11/2558

66 1041160141 25/11/2558

67 1041160142 26/11/2558

68 1041160143 25/11/2558

69 1041160144 27/11/2558

70  1041160145 26/11/2558

71 1041160146 27/11/2558

จา้งทํากระดาษและ
ซองเอกสาร สวทช.    
        

3 รายการ      70,085.00 บาท   ตกลงราคา  
   

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั      
70,085.00 บาท

บรษิัท ศวิา โกลด ์
มเีดยี จํากดั      
70,085.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

จา้งพมิพผ์ลงานเดน่
เมล็ดพันธุ ์            2 รายการ      17,120.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
17,120.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
17,120.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ตรงกบัขอ้กําหนด  
        

ป้ายงาน Opening 
Ceremony               
   

1 งาน        6,420.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
6,420.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี    
6,420.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งเปลยีนอะไหลห่ัว
อา่นประตแูมเ่หล็ก     1 งาน       4,100.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท 
เอ็ม.ซพัพลาย 
อนิเตอร ์จํากดั        
4,066.00 บาท 

บรษิัท 
เอ็ม.ซพัพลาย 
อนิเตอร ์จํากดั        
4,066.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

ป้ายงานแถลงขา่วเรอืง
ไขเ้ลอืดออก          1 งาน       6,634.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
6,634.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี     
6,634.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ลา้งถังเก็บนําประปา    
                   1 งาน       68,700.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท ราชเทว ีอ็นจิ
เนยีรงิ จํากดั      
68,642.64 บาท 

บรษิัท ราชเทว ีอ็นจิ
เนยีรงิ จํากดั      
68,642.64 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

ซอ่มแซมรอยรัวโครง
เหล็กแผงรับโซลา่
เซลล์

1 งาน    250,000.00 บาท   250,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

บรษิัท เดน่ ดไีซน ์น 
ดไีซน ์แอนด ์คอน
สตรัคชนั จํากดั    
234,865.00 บาท 

บรษิัท เดน่ ดไีซน ์น 
ดไีซน ์แอนด ์คอน
สตรัคชนั จํากดั    
234,865.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จัดพมิพ ์ส.ค.ส. 2559 3,000 ใบ     41,730.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
41,730.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
41,730.00 บาท

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งซกัรดีชดุเครอืง
นอน ธค.58             1 งาน       80,000.00 บาท  ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ      
 80,000.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ซนัคลนี เซอรว์สิ      
 80,000.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

ซอืวสัดอุปุกรณ์และ
สารเคมสีาํหรับการ
เพาะเนอืเยอื     

5 รายการ 18,992.50 บาท
 ตกลงราคา   

  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น      
  18,992.50 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
แซค ซายน ์เอ็น      
  18,992.50 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งจัดทํานทิรรศการ
งานสปัดาห์
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   

1 งาน   1,888,900.00 บาท  1,888,900.00 บาท     พเิศษ      
บรษิัท ปิโก (ไทย
แลนด)์ จํากดั    
1,888,900.00 บาท 

บรษิัท ปิโก (ไทย
แลนด)์ จํากดั    
1,888,900.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      



แบบ สขร.1

Page 8 of 11

งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

72 1041160147 27/11/2558

73 1041160148 27/11/2558

74  1041160149 27/11/2558

75 1041160150 27/11/2558

76 1041160151 27/11/2558

77 1041160152 30/11/2558

78  กรณีพเิศษ  1052160009 2/11/2558

79 1052160010 11/11/2558

80 กรณีพเิศษ  1052160012 13/11/2558

81  1052160014 16/11/2558

จา้งเหมาตดิตงัพรอ้ม
เปลยีนอะไหลล่ฟิต์
และตดิตงัสงิอํานวย
ความสะดวก สาํหรับผู ้
พกิารภายในลฟิต ์
อาคารโยธ ี

1 งาน   1,485,500.00 บาท 1,485,500.00 บาท     พเิศษ      
บรษิัท สยาม ฮติาช ิ
เอลลเิวเตอร ์จํากดั   
1,485,500.00 บาท 

บรษิัท สยาม ฮติาช ิ
เอลลเิวเตอร ์จํากดั   
1,485,500.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งอบควนักําจัดยงุ
และใสท่รายอะเบทใน
ทอ่ระบายนํา         

1 งาน       22,470.00 บาท
 ตกลงราคา   

  

บรษิัท บคั บ ีกอน 
จํากดั         
22,470.00 บาท 

บรษิัท บคั บ ีกอน 
จํากดั         
22,470.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จัดซอืเชรัมนํามันรํา
ขา้ว                 1 ชดุ 9,800.00 บาท  ตกลงราคา   

  

มลูนธิโิรงพยาบาล
เจา้พระยาอภัย        
ภเูบศร          
9,800.00 บาท 

มลูนธิโิรงพยาบาล
เจา้พระยาอภัย      
ภเูบศร        
9,800.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งเปลยีนอะไหลป่ัม
นําเย็น              1 งาน      126,500.00 บาท     126,500.00 บาท  ตกลงราคา   

  

บรษิัท เอ็นจเินยีรงิ 
ซสิเต็ม เซอรว์สิ 
จํากดั    
126,046.00 บาท 

บรษิัท เอ็นจเินยีรงิ 
ซสิเต็ม เซอรว์สิ 
จํากดั    
126,046.00 บาท 

คณุสมบตัถิกูตอ้ง
ตรงตามกําหนด    
       

จา้งทําป้ายวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาฯ        
    

1 งาน       9,095.00 บาท  ตกลงราคา   
  

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
  9,095.00 บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
วาย.ซเีอช.มเีดยี      
  9,095.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งเหมาทําระบบนํา
โรงเรอืนและเเคร่ปลกู
ผัก  

1 งาน       50,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นายถวลัย ์ถรีะทนั    
   50,000.00 บาท 

นายถวลัย ์ถรีะทนั    
   50,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งจัดทําคูม่อืระบบ
รับรองผลติภัณฑ ์    
อพัไซเคลิคารบ์อนฟตุ
พรนิท ์ 

1 งาน     480,000.00 บาท   480,000.00 บาท
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์        
480,000.00 บาท

มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์        
480,000.00 บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งโครงการวเิคราะห์
และจัดลําดบัชนิสว่น
ระบบราง

1 งาน      880,000.00 บาท     880,000.00 บาท  กรณีพเิศษ   
 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี    
 880,000.00 บาท 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี   
  880,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งเหมาบรกิารผู ้
อํานวยการหลกัสตูร 
(Program Director) 
สาขาวศิวกรรมยาน
ยนต์

1 งาน     240,000.00 บาท   240,000.00 บาท

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั    
240,000.00 บาท 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั    
240,000.00 บาท 

คณุสมบตัติรงตาม
ทกีําหนด            
   

จา้งตดัตอ่วดิโีอ
รายการพลงัวทิยค์ดิ
เพอืคนไทย

12 เดอืน 100,000.00 บาท   ตกลงราคา  
   

นายเกรยีงศกัด ิ 
พจนก์า้นตรง      
100,000.00 บาท 

นายเกรยีงศกัด ิ 
พจนก์า้นตรง      
100,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

82 1052160015 16/11/2558

83 พเิศษ 1052160016 16/11/2558

84 กรณีพเิศษ  1052160017 16/11/2558

85 1052160019 26/11/2558

86 1052160020 26/11/2558

87 1052160021 27/11/2558

จา้งเจา้หนา้ทตีดัตอ่
รายการ 12 เดอืน 125,000.00 บาท 125,000.00 บาท   ตกลงราคา  

   
นายวชัรยทุธ ดวงศร ี
 125,000.00 บาท 

นายวชัรยทุธ ดวงศร ี
 125,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งจัดทํา Animation 
20 วนิาท ี            138 ตอน     959,790.00 บาท   959,790.00 บาท บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 

   959,790.00 บาท 
บรษิัท ดจิเิดยี จํากดั 
  959,790.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งประชาสมัพันธ์
โครงการ “สง่เสรมิ
ความรูท้างดา้น
วทิยาศาสตร ์ประจํา
ปีงบประมาณ      
2559 2560”

1 งาน  30,000,000.00 
บาท

22,000,000.00 
บาท

บรษิัท อสมท จํากดั 
(มหาชน)    
22,000,000.00 
บาท 

บรษิัท อสมท จํากดั 
(มหาชน)    
22,000,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งเหมาบรกิาร
ทําความสะอาด  10 เดอืน 190,000.00 บาท 190,000.00 บาท   ตกลงราคา  

   

บรษิัท เบสท ์อนิเว
สตเิกชนั จํากดั     
190,000.00 บาท 

บรษิัท เบสท ์อนิเว
สตเิกชนั จํากดั     
190,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งดําเนนิกจิกรรมการ
ใชเ้ชอืบวิเวอเรยี 3 เดอืน   45,000.00 บาท   ตกลงราคา  

   

นางสาววรัญญา      
ตนัด ี             
45,000.00 บาท 

นางสาววรัญญา      
ตนัด ี             
45,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      

จา้งดําเนนิการจัดการ
ดา้นเอกสารและ
กจิกรรมของฝ่าย
พัฒนาบณัฑติและ    
นักวจิัย

11 เดอืน     220,000.00 บาท     220,000.00 บาท  ตกลงราคา   
  

นางสาวนารรีัตน ์
เมอืงมศีร ี     
220,000.00 บาท 

นางสาวนารรีัตน ์
เมอืงมศีร ี     
220,000.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

88 จา้งทปีรกึษา 1053160004 16/11/2558

89 e Auction 1055160001 6/11/2558

จา้งทปีรกึษาสาํหรับ
โปรแกรมการปฏบิตั ิ
การเพอืการรักษา 
สขุภาพ และวสัดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

1 งาน  735,000.00 บาท     735,000.00 บาท
 มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์        
735,000.00 บาท 

 มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์        
735,000.00 บาท 

เสนอราคาถกูตอ้ง
ตามขอ้กําหนด     
       

จา้งกอ่สรา้งลานจอด
รถกลางแจง้ ภายใน
อทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย              

1 งาน  13,700,000.00 
บาท

13,700,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ด.ีเค.ดไีซน ์แอนด ์
เฟอรน์ชิงิ   
13,620,000.00 
บาท 

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
ด.ีเค.ดไีซน ์แอนด ์
เฟอรน์ชิงิ   
13,620,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนดและราคา
ตําสดุ      

บรษิัท ฟอรค์อน 
จํากดั 
13,680,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั   
สดุคณา 
13,680,000.00 
บาท

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เอ็น.เค.สถาปัตย ์
13,680,000.00 
บาท
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งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง
ลําดบั

ที
วงเงนิทจีะซอืหรอื

จา้ง
วธิซีอืหรอื

จา้ง  

รายชอืผูเ้สนอ
ราคา และราคาที

เสนอ

ผูท้ไีดร้บัการคดั
เลอืกและราคาที
ตกลงซอืหรอืจา้ง

เหตผุลทคีดั
เลอืกโดยสรุป

วนัทแีละเลขทขีอง
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง

90 1056160001 6/11/2558

91 พเิศษ 1057160001 20/11/2558

บรษิัท ช.กจิร่วมมติร 
จํากดั 
13,680,000.00 
บาท

จา้งควบคมุงาน
กอ่สรา้งลานจอดรถ
กลางแจง้ ภายใน
อทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย              
    

1 งาน       264,750.00 
บาท     264,750.00 บาท ประกวดราคา 

 

บรษิัท พรวเิศษ วศิว ์
จํากดั      
264,750.00 บาท 

บรษิัท พรวเิศษ วศิว ์
จํากดั      
264,750.00 บาท 

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตาม
เงอืนไขทกีําหนด
ไวแ้ละมคีวาม
เหมาะสมทสีดุ

บรษิัท เอส อ ีเอ็ม 
ซปุเปอรว์ชินั จํากดั   
 264,750.00 บาท

เชา่ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร ์            
      

2 รายการ 14,094,000.00 บาท 14,094,000.00 
บาท

บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากดั        
14,091,745.31 
บาท

บรษิัท เอ็นทพี ี
จํากดั        
14,091,745.31 
บาท

เสนอรายละเอยีด
ถกูตอ้งตามขอ้
กําหนด      


