
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ(บำท)

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือแผ่นอคลิลิคใสก้ันป้องกันการแพร่

ระบาดเช้ือ COVID 19
45,360.00 45,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. มิลเลนเนียม เบรนส์/

45,360 บาท

บจก. มิลเลนเนียม เบรนส์/

45,360 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000062

2 จ้างบ่ารุงรักษาเคร่ือง Generator 96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. บีริช อินโนเวช่ัน/

96,000 บาท

บจก. บีริช อินโนเวช่ัน/

96,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000063

3 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา 3 ปี 580,996.93 580,996.93 วิธีประกาศเชิญชวน
บจก.เอสดี พลัส กรุ๊ป/

580,996.93

บจก.เอสดี พลัส กรุ๊ป/

580,996.94

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
653000064

4
ค่าเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลา 12 เดือน
1,294,401.67 1,294,401.67 วิธีประกาศเชิญชวน

บจก. มิชช่ัน อินโฟ 

เทคโนโลยี/1,294,401.67 

บาท

บจก. มิชช่ัน อินโฟ 

เทคโนโลยี/1,294,401.67 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000066

5
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความ

เป็นไปได้และ วิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของท่ีต้ังส่านักงานใหญ่ กนอ.

1,450,000.00 1,450,000.00 วิธีคัดเลือก
บจก.เคเอสบี เอ็นเตอร์

ไพรส์/1,450,000 บาท

บจก.เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์/

1,450,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000069

6
ค่าเช่ารถยนตู้โดยสาร Hyundai 

จ่านวน 1 คัน
252,336.48 252,336.48 วิธีประกาศเชิญชวน

บจก. บีริช อินโนเวช่ัน/

252,336.48 บาท

บจก. บีริช อินโนเวช่ัน/

252,336.48 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000070

7

โครงการยกระดับการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่งเสริม นิ

คมฯ เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

1,353,435.70 1,353,435.70 วิธีคัดเลือก
บจก. เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ 

เอ็นไวรอนเมนทอล 

เซอร์วิส/1,353,435.7

บจก. เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ 

เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส/

1,353,435.8

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000072

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ(บำท)

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564

8
โครงการให้ค่าปรึกษาและสนับสนุน 

ในการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนท่าเรือ 

อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 3

4,197,196.26 4,197,196.26 วิธีคัดเลือก
บจก. เอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์/4,197,196.26

บจก. เอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์/4,197,196.27

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000073

9
ซ้ือหมึกริบบอนสี ZXP3 และบัตร 

ประจ่าตัวเจ้าหน้าท่ี Preprint บัตร 

แถบแม่เหล็กไฮโค

27,960.00 27,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เอส.ที.เจ อิเลกทริค 

โซลูช่ัน/27,960 บาท

บจก. เอส.ที.เจ อิเลกทริค 

โซลูช่ัน/27,960 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
653000074

10

จัดท่ารังวัดโฉนดท่ีดินเพ่ือสลักหลัง

เป็นพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคเพ่ือใช้ใน การ

ค่านวณเสียภาษีท่ีดินส่าหรับกนอ. นิ

คมฯ แหลมฉบัง

1,943,925.23 1,943,925.23 วิธีประกาศเชิญชวน
           บจก. ก่ิงใจ         

 /1,943,925.23 บาท

           บจก. ก่ิงใจ          /

1,943,925.23 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000075

11 จัดซ้ือแฟ้ม 3 น้ิว 3,240.00 3,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
   หจก.บรรณสารสเตช่ัน   

เนอร่ี/3,240 บาท

   หจก.บรรณสารสเตช่ัน   

เนอร่ี/3,240 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000076

12
โครงการปรับปรุงช่องทางการ ส่ือสาร

ในรูปแบบ ดิจิทัล
839,719.63 839,719.63 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. มาสเตอร์ เมกเคอ/

839,719.63 บาท

บจก. มาสเตอร์ เมกเคอ/

839,719.63 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000077

13

จ้างท่ีปรึกษาจัดท่าคลังข้อสอบและ

แนวทางการประเมินสมรรถนะในการ

ตรวจประเมินส่าหรับผู้ตรวจประเมิน

ภายนอกการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการผลิต

1,222,450.00 1,222,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยมหาลับบูรพา /

1,222,450 บาท

มหาวิทยาลัยมหาลับบูรพา /

1,222,450 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000080



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ(บำท)

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564

14

จัดท่ารังวัดโฉนดท่ีดินเพ่ือสลักหลัง

เป็นพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคเพ่ือใช้ใน การ

ค่านวณเสียภาษีท่ีดินส่าหรับกนอ. นิ

คมฯ สงขลา

700,934.58 700,934.58 วิธีประกาศเชิญชวน
        บจก. ก่ิงใจ          /

700,934.58 บาท

           บจก. ก่ิงใจ           

   /700,934.58 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

653000081

15
จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลการขอ 

อนุมัติอนุญาตท่ีเก่ียวกับการ 

ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

586,682.24 586,682.24 วิธีประกาศเชิญชวน
    บจก. เอ็นโปรเกรส       

        เทคโนโลยี           

 /586,682.24 บาท

    บจก. เอ็นโปรเกรส         

         เทคโนโลยี              

   /586,682.24 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
653000087

16 โครงการเช่าใช้ Wireless Lan 4,376,938.32 4,376,938.32 วิธีประกาศเชิญชวน
บจก. ซีเคียวร์ เซิร์ฟ/

4,376,938.32

บจก. ซีเคียวร์ เซิร์ฟ/

4,376,938.33

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
653000088


