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สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
ศูนย์บริหารจดัการเทคโนโลยี

ลาํดบั เลขที�เอกสาร      จาํนวน        งบประมาณ      วิธีการ           ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ         ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที�คดัเลือก

   1 5041150066 230,000.00     ตกลงราคา นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 230,000.00 บาท นาย สุทศัน์ โตใหญ่       230,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   2 5041150067 ซื8อถุงขยะและกรวยนํ8าดื�ม 10,530.00     ตกลงราคา บริษทั เพิ�มมิตรกรุ๊ป จาํกดั 10,530.00 บาท บริษทั เพิ�มมิตรกรุ๊ป จาํกดั        10,530.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   3 5041150068 เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 9,200.00     ตกลงราคา บริษทั บี จี กรุ๊ป จาํกดั 9,200.00 บาท บริษทั บี จี กรุ๊ป จาํกดั         9,200.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   4 5041150069 จา้งทดสอบและตรวจสอบสถานีก๊าซหุงตม้ 15,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จาํกดั 15,000.00 บาท บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จาํกดั        15,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   5 5041150070 ซื8อดินสอไม้ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทีทีเอม็ อินดสัเตรียม จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ทีทีเอม็ อินดสัเตรียม จาํกดั        20,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   6 5041150071 81,800.00     ตกลงราคา บริษทั มิสเตอร์ อิ@งค ์คอมพิวเตอร์ จาํกดั 81,800.00 บาท บริษทั มิสเตอร์ อิ@งค ์คอมพิวเตอร์ จาํกดั        81,800.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   7 5041150072 จา้งทาํกระเป๋าเอกสาร 26,169.50     ตกลงราคา บริษทั สหพลการกระเป๋า จาํกดั 26,169.50 บาท บริษทั สหพลการกระเป๋า จาํกดั        26,169.50 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   8 5041150073 จา้งเหมายา้ยประตูกระจกบานเปลือย 12,305.00     ตกลงราคา บริษทั เบก็แซมเพิล จาํกดั 12,305.00 บาท บริษทั เบก็แซมเพิล จาํกดั        12,305.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   9 5041150074 ซื8อวสัดุปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 39,850.00     ตกลงราคา บริษทั วีเจวิน โปรดกัส์ จาํกดั 39,850.00 บาท บริษทั วีเจวิน โปรดกัส์ จาํกดั        39,850.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   10 5041150075 104,009.35     ตกลงราคา บริษทั เทอร์มินอล โซลูชั�น จาํกดั 104,009.35 บาท บริษทั เทอร์มินอล โซลูชั�น จาํกดั 104,009.35 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   11 5041150076 28,890.00     ตกลงราคา บริษทั เตียวฮงสีลม จาํกดั 28,890.00 บาท บริษทั เตียวฮงสีลม จาํกดั        27,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   12 5041150077 ซื8อชุดเครื�องมือวดัคลื�นสัญญาณแรงดนัไฟฟ้าเกินชั�นครู่แบบรวดเร็ว 799,397.00       พิเศษ บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรี จาํกดั 799,397.00 บาท บริษทั ไทร์เนอร์ยี� อินสทรี จาํกดั       735,876.63 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   13 5041150078 เช่าเกา้อี8พลาสติก 8,000.00     ตกลงราคา นาย อารมย ์กล ํ�าอยูสุ่ข 8,000.00 บาท นาย อารมย ์กล ํ�าอยูสุ่ข         8,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   14 5041150079 เช่าปลั@กไฟพร้อมอุปกรณ์ 36,600.00     ตกลงราคา บริษทั เค เอค็ซิท เอก็ซ์ซิบิชั�น จาํกดั 36,600.00 บาท บริษทั เค เอค็ซิท เอก็ซ์ซิบิชั�น จาํกดั        36,600.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   15 5041150080 จา้งเหมาเปลี�ยนสลิงและเปลี�ยนถ่ายนํ8ามนัเกียร์ลิฟต ์ณ อาคารศูนยป์ระชุมฯ 850,000.00     ตกลงราคา 850,000.00 บาท       294,340.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด

   16 5041150081 จา้งผูป้ระสานงานโครงการฯ 15,000.00     ตกลงราคา นางสาว จริยา  ปามูล 15,000.00 บาท นางสาว จริยา  ปามูล        15,000.00 บาท จดัจา้งต่อเนื�อง

   17 5041150082 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื�องสูบนํ8าเยน็ 22,220.00     ตกลงราคา 22,220.00 บาท        22,220.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   18 5041150083 ซื8อเกลือลา้งเรซิ�นและนํ8ายาวดัความกระดา้ 16,850.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 16,850.00 บาท บริษทั เพอร์เฟค เคมิคลั แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั        16,850.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   19 5041150084 296,240.00     ตกลงราคา ร้าน ฟอร์ริสพลสั โดยนายจเณศ ปิ� นทอง 296,240.00 บาท ร้าน ฟอร์ริสพลสั โดยนายจเณศ ปิ� นทอง       296,240.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   20 5041150085 จา้งศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 784,499.93      สอบราคา บริษทั ที สมายล ์ทราเวล จาํกดั 784,499.93 บาท บริษทั ที สมายล ์ทราเวล จาํกดั       657,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด

   21 5043150018 จา้งบาํรุงรักษาซ่อมแซมแกไ้ขระบบสัญญาณแจง้ 117,600.00     ตกลงราคา บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค จาํกดั 117,600.00 บาท บริษทั เอเซียติก ไฟร์ เทค จาํกดั       117,600.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   22 5043150019 140,000.00     ตกลงราคา บริษทั ทองไทย เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 140,000.00 บาท บริษทั ทองไทย เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั       140,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   23 5043150021 ซื8อนํ8าดื�ม อาคารศูนยป์ระชุม 133,959.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยดริ8งค ์จาํกดั 133,959.00 บาท บริษทั ไทยดริ8งค ์จาํกดั 133,959.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   24 5043150022 158,360.00     ตกลงราคา บริษทั บั@ค บี กอน จาํกดั 158,360.00 บาท บริษทั บั@ค บี กอน จาํกดั       148,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   25 5043150024 จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษารบบลิฟต์ 280,000.08     ตกลงราคา 280,000.08 บาท       280,000.08 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   26 5141150014 10,200.00     ตกลงราคา บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั 10,200.00 บาท บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั        10,200.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   27 5141150016 เช่าคอมใหลู้กคา้หอ้งอบรม 7,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 7,800.00 บาท บริษทั ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั         7,800.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   28 5141150017 จา้งจดัทาํโบวช์วัร์ประชาสัมพนัธ์ 8,500.00     ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ พริ8นติ8ง เซอร์วิส จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั แอดวานซ์ พริ8นติ8ง เซอร์วิส จาํกดั         8,500.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   29 5143150005 จา้งเหมาบาํรุงรักษาเครื�องกรองนํ8าดื�ม 60,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยวอเตอร์ 60,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยวอเตอร์        60,500.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

   30 5143150006 จา้งบริการบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศแบบ 22,200.00     ตกลงราคา ร้าน นิวาสแอร์บา้น 22,200.00 บาท ร้าน นิวาสแอร์บา้น        19,200.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสุด

   31 5143150007 จา้งเหมาบริการบาํรุงรักษาตูส้าขาโทรศพัท์ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 26,000.00 บาท บริษทั คอมเซิร์ฟ สยาม จาํกดั 26,000.00 บาท เนื�องจากเป็นผูเ้สนอราคารายเดียว

รายงานสรุปผลการดําเนินการจดัซื%อจดัจ้าง ระหว่าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015
        รายละเอียดจดัซื8อ/จดัจา้ง

จา้งปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอาคาร Garden           1 งาน

        250 กก.,1 กล่อง

      4 เครื�อง

           1งาน

    10,000 ชื8น

ซื8อหมึกปริ8นเตอร์ของ NSA  8 กล่อง

350 ใบ

1 งาน

 1 งาน

ซื8ออุปกรณ์โสตทศันุปกรณ์ จาํนวน 3 รายการ  3 รายการ

จดัซื8ออะไหล่เกา้อีห้องประชุม Auditorium 15 ชุด

 1 ชุด

 1000 เซต, 400 ตวั

133 เซต

1 เหมา บริษทั ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟท ์จาํกดั บริษทั ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟท ์จาํกดั

1 เหมา

1 งาน บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จาํกดั บริษทั ที.ซี.เอม็.เวสท์วอเตอร์ จาํกดั

 2,000 กก

จา้งจดัทาํภูมิทศัน์สวนฝั�ง North Garden INC2 1 เหมา

1 งาน

 24 เดือน

จา้งดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-ตํ�า INC1 12 เดือน

12 เดือน

จา้งกาํจดัแมลง Inc2 12 งวด

24 เดือน บริษทั ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟท ์จาํกดั บริษทั ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟท ์จาํกดั

ซื8อกระดาษ A4 150 รีม

 26 เซต

1000 เซต

 4 งวด

12 เดือน

1 เหมา


