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สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

ลําดบั      จาํนวน            งบประมาณ       ราคากลาง      วธิกีาร               ผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ                   ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคา                   เหตุผลทคีดัเลอืก           เลขทเีอกสาร วนัทเีอกสาร
1 จัดซอืสบูเ่หลวลา้งมอืชนดิโฟม             19,500.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160075 9/12/2015

 
2 90,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160076 11/12/2015

 
3 9,600.00                           ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160077 11/12/2015

4 14,980.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160078 15/12/2015
                                                                                                                                                                                                                                 
     อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย                                                                                                                                                                                                                 

             
5 8,900.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160079 15/12/2015

 
6 จา้งพัฒนาหลักสตูรและฝิกอบรม               128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160080 30/12/2015

     Infographic                                                                                                                                                                                                                                                           
 

7 9,523.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160081 15/12/2015
 

8 จา้งทําสมดุบันทกึ และทําป้ายของขวญั         40,446.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160083 18/12/2015
 

9 89,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160084 21/12/2015
 

10 54,450.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160085 23/12/2015
 

11 จา้งพมิพห์นังสอืเรง่ดอก ออกผล ตน้ธรุกจิฯ  105,000.00 105,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160086 22/12/2015
 

13 ซอืกระดาษชําระแบบมว้นและกระดาษเช็คมอื       144,963.60 144,963.60     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160087 22/12/2015
 

14 ซอืของขวญัปีใหม ่                        70,031.50      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160088 28/12/2015
 

15 จา้งบรกิารกําจัดขยะเสยีอนัตรายไปยังภายนอก      42,990.65      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160089 29/12/2015
 

16 555,554.70 555,554.70       พเิศษ       JEOL ASIA PTE LTD                                       519,210.00 USD  JEOL ASIA PTE LTD                                       519,210.00 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5051160006 10/11/2015
 

17 ซอืกลอ้งจลุทรรศน์กําลังขยายสงู            500,000.00 500,000.00      สอบราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ     5051160008 21/12/2015
     (Microscope)                                                                                                                                                                                           

 
18 1,013,504.00 1,013,504.00 พเิศษ เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5052160015 8/12/2015

 
19 จา้งจัดทําแผน่พับประชาสัมพันธห์ลักสตูร 261,250.00 261,250.00 ตกลงราคา เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5052160016 16/12/2015
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            

 
20 962,358.00 962,358.00 พเิศษ เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5052160017 30/12/2015

 
21 จา้งทปีรกึษาดา้นกฎหมาย                   192,600.00 192,600.00 เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5053160001 16/12/2015

 
22 จัดซอืวสัดสุํานักงานและวสัดสุนิเปลอืง 35,480.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160008 8/12/2015
     เพอืใชใ้นการใหบ้รกิารและซอ่มแซมบํารงุรักษา                                                                                                                                                                                                                             
     ของ เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรพ์ารค์                                                                                                                                                                                                                                       

 
23 ซอืกญุแจประตสูํานักงานเชา่                    10,755.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160009 29/12/2015

 
24 372,360.00 372,360.00 สอบราคา เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและเสนอราคาตําสดุ        5152160002 14/12/2015

 
25 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสารพรอ้มพนักงานถา่ย  396,000.00 396,000.00 สอบราคา เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและเป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว   5152160003 16/12/2015
     เอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                

 
26 15,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160019 1/12/2015

 
27 6,300.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160020 4/12/2015

 
28 จา้งเหมาปรับปรงุบอ่ปลาสําหรับการเพาะเลยีง 60,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160021 29/12/2015

 
29 4,300.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160022 22/12/2015

 
30 7,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160023 24/12/2015

 
31 14,500.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160024 29/12/2015

 
32 จา้งทปีรกึษาวเิคราะหค์วามคุม้คา่ของการ   1,950,000.00 1,950,000.00 เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5253160001 1/12/2015
     ดําเนนิงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                      

สรุปผลการดําเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม 2558

วนัท ี31 ธนัวาคม 2558
        รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง         

     156 แกลลอน บรษิัท ด ีแคร์ โปรดักส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั         19,500.00 บาท บรษิัท ด ีแคร ์โปรดักส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั         19,500.00 บาท 

จา้งพมิพ์สตกิเกอร์ตดิรถ,โปสเตอร์,ใบปลวิ         3 รายการ บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปรนิท ์  จํากัด                      90,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์รนิท ์  จํากดั                      90,000.00 บาท 

จา้งแปลหนังสอืการดําเนนิงาน STI 5 ปี               24 หนา้ นางสาว จันตร ีศักดารณรงค ์                                9,600.00 บาท นางสาว จันตรี ศักดารณรงค ์                                9,600.00 บาท 

เชา่คอมพวิเตอร์ Notebook สําหรับอบรมเชงิปฎบิัตกิาร      35 เครอืง บ ีจ ีกรุ๊ป                                                        14,000.00 บาท บ ีจ ีกรุ๊ป                                                       14,000.00 บาท 
Infographic อยา่งมอือาชพี วันท ี17 ธค. 2559

เชา่เกา้อพีลาสตกิ สําหรับงาน BOSS         1500 ตัว นาย อารมย ์กลําอยูส่ขุ                                        8,900.00 บาท นาย อารมย ์กลําอยูส่ขุ                                        8,900.00 บาท 

1 งาน บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั                                         120,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด                                         120,000.00 บาท 

ซอืหลอดภาพเครืองฉายโปรเจคเตอร์ ของ TCC  1 ชดุ บรษิัท โปรเจคเตอร ์เวลิด ์ จํากดั                            8,900.00 บาท บรษิัท โปรเจคเตอร ์เวลิด ์ จํากดั                            8,900.00 บาท 

1 รายการ หา้งหุน้สว่นจํากดั เนคสเตป ดไีซน                         37,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เนคสเตป ดไีซน                         37,800.00 บาท 

จัดซอื Battery Generator อาคาร INC2      2 รายการ หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามแบตเตอรี                          89,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามแบตเตอร ี                         89,000.00 บาท 

จัดซอืสายไฟฟ้าชนดิ VCT (4x25)            150 เมตร หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เอส.เค อคิวปิเมน้ท ์              54,450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เอส.เค อคิวปิเมน้ท ์              54,450.00 บาท 

 5,000 เลม่ บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปรนิ จํากดั                         105,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์รนิ จํากดั                         105,000.00 บาท 

194 ลัง บรษิัท วนัธัชช ์โปรเฟสชนันัล จํากดั                     135,480.00 บาท บรษิัท วนัธชัช ์โปรเฟสชนันัล จํากดั                     135,480.00 บาท 

8 รายการ บรษิัท ทรอปิคานา ออยล ์จํากดั                           45,155.00 บาท บรษิัท ทรอปิคานา ออยล ์จํากดั                           45,155.00 บาท 

1 รายการ บรษิัท พีเอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจํากดั    42,990.65 บาท บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจํากดั    42,990.65 บาท 

ซอืโมโครสโคป TEM 1 เครือง

2 ชดุ บรษิัท เอส เอส เอส คอรป์อเรชนั จํากัด                    500,000.00 บาท บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอร์ชนัแนล จํากดั                     499,000.00 บาท 
บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด                  499,000.00 บาท 

จา้งบรกิารดแูลบํารุงรักษาลฟิตโ์ดยสาร INC2  12 งวด บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย)จํากัด      1,013,504.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร(์ประเทศไทย)จํากดั      1,013,504.00 บาท 

3 รายการ หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                           261,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                           261,250.00 บาท 

จา้งบํารกุรักษาเครอืงทํานําเยน็ (Chiller)  12 งวด บรษิัท แอร์โค จํากดั                                               962,358.00 บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากดั                                               962,358.00 บาท 

4 งวด ทปีรกึษา/ผูเ้ชยีวชาญ บรษิัท สํานักงานกฎหมาย แอนด ์พารท์เนอร์ส จํากดั      180,000.00 บาท บรษิัท สํานักงานกฎหมาย แอนด ์พารท์เนอรส์ จํากดั      180,000.00 บาท 

1 รายการ รา้น ส.สงวนพานชิ                                                    35,480.00 บาท รา้น ส.สงวนพานชิ                                                    35,480.00 บาท 

3 รายการ บรษิัท ซเีอซ ีแปซฟิิค จํากดั                                       10,755.00 บาท บรษิัท ซเีอซ ีแปซฟิิค จํากดั                                       10,755.00 บาท 

จา้งเหมาบรกิารพนักงานรับโทรศัพทS์WP       24 งวด บรษิัท ออล เบสท ์คอนซลัตต์งิ จํากดั                        372,360.00 บาท บรษิัท ออล เบสท ์คอนซัลตต์งิ จํากดั                        372,360.00 บาท 
บรษิัท ทติาราม คอนซัลแตนท ์                               444,264.00 บาท
บรษิัท สปีด ีแพคเกจ็ เอก็ซเ์พรส จํากดั                      455,794.32 บาท

24 งวด บรษิัท พี ซ ีไอ (1992) จํากดั                                   344,859.82 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากดั                                   344,859.82 บาท 

จา้งจนท.สนับสนุนจัดทําระบบฐานขอ้มลู ธค.58  1 เดอืน นางสาวจรยิา  ปามลู                                               15,000.00 บาท นางสาวจรยิา  ปามลู                                               15,000.00 บาท 

ซอืหมกึดํา เครืองพมิพ์ Canon, HP         2 กลอ่ง รา้นเพมิพลูปรนิตงิ                                                   5,855.14 บาท รา้นเพมิพูลปรนิตงิ                                                   5,855.14 บาท 

4 บอ่ นายจอม  วงศเ์วยีน                                                60,000.00 บาท นายจอม  วงศเ์วยีน                                                60,000.00 บาท 

คา่จัดทําหอเกยีรตยิศ สวทช.ภาคเหนือ         1 ชดุ มสิเตอร์เจมส ์                                                        4,300.00 บาท มสิเตอรเ์จมส ์                                                        4,300.00 บาท 

จา้งจนท.ทําความสะอาด,รับ สง่เอกสาร มค.59   1 เดอืน นางณภัทร  ปภาวรทิร์                                              7,000.00 บาท นางณภทัร  ปภาวรทิร ์                                             7,000.00 บาท 

จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ เดอืน มค.59 1 เดอืน บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัน จํากดั                               13,551.40 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชนั จํากดั                               13,551.40 บาท 

1 งาน ทปีรกึษา/ผูเ้ชยีวชาญ มหาวทิยาลัย หอการคา้ไทย                                 1,950,000.00 บาท มหาวทิยาลัย หอการคา้ไทย                                 1,950,000.00 บาท 


