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สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

1 276,000.00 295,320.00 ตกลงราคา บริษัท วิงซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จำากัด 276,000.00 บาท บริษัท วิงซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จำากัด 276,000.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160113 2/11/2015

                                                                                                     310,000.00 บาท                                                                                                  

 

2 4,156.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 4,156.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 4,156.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160114 19/11/2015

 

3 จ้างทำากลอองสแตนเลส 35,700.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 35,700.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 35,700.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160115 2/11/2015

 

4 91,800.00 ตกลงราคา 91,800.00 บาท 91,800.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160116 2/11/2015

 

5 7,530.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 7,530.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 7,530.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160117 2/11/2015

 

6 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอคม อี อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 15,000.00 บาท บริษัท เอส เอคม อี อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 15,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160118 2/11/2015

 

7 จ้างซออมบำารดงปัมมสดญญากาศ 46,000.00 ตกลงราคา 46,000.00 บาท 46,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160119 2/11/2015

 

8 อดปกรณ์ไฟฟ้า                              56,445.50 ตกลงราคา บริษัท อินโฟลว์ ลายน์ โปรดักส ์จำากัด 56,445.50 บาท บริษัท อินโฟลว์ ลายน์ โปรดักส ์จำากัด 56,445.50 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160120 2/11/2015

 

9 23,800.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 23,800.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 23,800.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160121 2/11/2015

     CE413A                                                       31,196.26 บาท                                                                                                  

 

10 BATTERY CONTACT 9V VERTICAL PCB           7,810.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 7,810.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 7,810.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160122 2/11/2015

     SNAP-ON:1888429                                                                                                                                                                                                                                 

 

11 38,200.00 ตกลงราคา บริษัท ซอีี แอ้นส ์จำากัด 38,200.00 บาท บริษัท ซอีี แอ้นส ์จำากัด 38,200.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160123 2/11/2015

 

12 ไนโตรเจนเหลว 65,059.71 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 65,059.71 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 65,059.71 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160124 3/11/2015

 

13 จ้างผลิตชดดเลนสม์ิวอาย                    17,000.00 ตกลงราคา นางสาว นารีรัตน์ มีโภคา 17,000.00 บาท นางสาว นารีรัตน์ มีโภคา 17,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160125 3/11/2015

 

14 23,580.00 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จำากัด 23,580.00 บาท บริษัท เจนบรรเจิด จำากัด 23,580.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160126 3/11/2015

                                                                                                                                                                                                      

15 26,336.46 ตกลงราคา 26,336.46 บาท 26,336.46 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160127 3/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

16 กล้องวงจรปิดพร้อมเลนส ์                   68,498.00 ตกลงราคา บริษัท นัทซ ึจำากัด 68,498.00 บาท บริษัท นัทซ ึจำากัด 68,498.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160128 3/11/2015

17 จ้างฉีดโมลด์พลาสติก                       180,000.00 192,600.00 ตกลงราคา บริษัท ที แอนด์ ที พรีซชิัำน จำากัด 180,000.00 บาท บริษัท ที แอนด์ ที พรีซชิัำน จำากัด 180,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160129 3/11/2015

18 จ้างพัฒนาอัลกอริทึมการแปลงฐานข้อมูล       82,000.00 ตกลงราคา นาย อดิศักดิ์ กิำงแก้วก้านทอง 82,000.00 บาท นาย อดิศักดิ์ กิำงแก้วก้านทอง 82,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160130 3/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

19 สารเคมี 10,560.00 ตกลงราคา บริษัท ซทีีแลบอราตอรีำ จำากัด 10,560.00 บาท บริษัท ซทีีแลบอราตอรีำ จำากัด 10,560.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160131 3/11/2015

20 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท ที แอนด์ ที พรีซชิัำน จำากัด 24,000.00 บาท บริษัท ที แอนด์ ที พรีซชิัำน จำากัด 24,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160132 3/11/2015

21 จ้างจัดทำาเอกสารรายงานการวิเคราะห์ ทีำเกีำยวข้องกับ 25,000.00 ตกลงราคา นางสาว พิมลพรรณ เพียพล 25,000.00 บาท นางสาว พิมลพรรณ เพียพล 25,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160133 3/11/2015

     สนิค้ากรมสรรพามิต ในแบบเวคบไซต์วิกิ                                                                                                                                                                                                       

22 Raspberry Pi 7 Touch Screen Display with  10,035.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,035.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,035.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160134 3/11/2015

     10 Finger Capacitive Touch:2473872                                                                                                                                                                                                              

23 25,000.00 ตกลงราคา นาย บูลย์ศักดิ์ วัธนวิสติ 25,000.00 บาท นาย บูลย์ศักดิ์ วัธนวิสติ 25,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160135 4/11/2015

     งานเครืำองวัดขนาดรอบเอวอัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                                

     และเครืำองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                              

สรุ์ปผลการ์ดัำาเนทนการ์จกดัซือ้จกดัจ้างในร์อบเดืัอน พัฤศจทกายน 2558

วิกนทแ ่30 เดืัอน พัฤศจทกายน พั.ศ. 2558

วิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

จา้งซออม Turbo V301 Navigator Pump        1 งาน

บริษัท 40-30 (ประเทศไทย) จำากัด   

จา้งทำา PCB 1 งาน

       30 กลออง

แผอนกรองอากาศสำาหรับระบบ OAC                      2 รายการ บจก. เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัำนแนล (ประเทศไทย) บจก. เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัำนแนล (ประเทศไทย)

จา้งทำา PCB                                          1 งาน

Split Core Current Transformer 50 A/333mV        1 รายการ

          1 งาน บริษัท ฟลูอิด แอดวานซ ์(ประเทศไทย) จำากดั บริษัท ฟลูอิด แอดวานซ ์(ประเทศไทย) จำากัด

       6 รายการ

Toner HP รดอน CE410A, CE411A, CE412A,            4 รายการ

บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน)

       1 รายการ

จา้งประกอบ PCBA Stand2                              1 งาน

12,807.03 ลบ.ม.

 1 งาน

โต๊ะชอาง พ้ืนโตะ๊ป ูPV D12012214 WC-187            4 ตัว

เก้าอี้สำานกังาน สดีำา Zingular Irene และ        2 รายการ บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน) บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน)

ตูเ้อกสารบานโลอง 2 ชัน้ บชี เฟอร์ราเดค    

          2 ชดด

      3,000 ชดด

          1 งาน

พจนานดกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จากรูปแบบ

ไฟล์ HTML ใหอ้ยูอในรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

       3 รายการ

จา้งประกอบชิน้สอวนขาตัง้ DIY              1 งาน

          1 งาน

       1 รายการ

จา้งทำาวิดีโอ Animation แนะนำาวิธีการใช ้             1 งาน



แบบ สขร.1

หน้า 2 จาก 7

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

24 อดปกรณ์เครืำองพอนทราย                     27,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอไอบี เอคนจิเนียริำง จำากัด 26,125.00 บาท บริษัท เอไอบี เอคนจิเนียริำง จำากัด 26,125.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160136 4/11/2015

25 152,820.00 163,517.40 ตกลงราคา บริษัท ไดนอาทูล  จำากัด 152,820.00 บาท บริษัท ไดนอาทูล  จำากัด 152,820.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160137 4/11/2015

 

26 จ้างทำากลอองใสอชดดเลนสม์ิวอาย              114,000.00 121,980.00 ตกลงราคา 114,000.00 บาท 114,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160138 4/11/2015

27 จ้างทำาแบบเหลคก และอลูมิเนียม ตามตัวอยอาง  12,500.00 ตกลงราคา 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160139 4/11/2015

28 อะคริลิคสใีส                              9,001.00 ตกลงราคา บริษัท นวนครพลาสติก จำากัด 9,001.00 บาท บริษัท นวนครพลาสติก จำากัด 9,001.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160140 10/11/2015

29 43,300.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด วงแหวนเซอร์วิส 43,300.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด วงแหวนเซอร์วิส 43,300.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160141 4/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

30 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท โฟร์เอคม มัลติมีเดีย จำากัด 5,000.00 บาท บริษัท โฟร์เอคม มัลติมีเดีย จำากัด 5,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160142 5/11/2015

31 MPLAB ICD3 IN-CIRCUIT DEBUGGER            7,000.00 ตกลงราคา บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 7,000.00 บาท บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 7,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160143 5/11/2015

32 Transcend DDR3 PC10600 Bus 1333 16C 4GB   3,700.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 3,700.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 3,700.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160144 5/11/2015

33 วัสดดบอร์ดอิเลคกทรอนิกส ์                 6,840.00 ตกลงราคา 6,840.00 บาท 6,840.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160145 5/11/2015

34 ถดงขยะสดีำาและสขีาว 10,100.00 ตกลงราคา  ห้างหด้นสอวนจำากัด ซนัต้า มาร์เกคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 10,100.00 บาท  ห้างหด้นสอวนจำากัด ซนัต้า มาร์เกคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 10,100.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160146 5/11/2015

35 วัสดดไฟฟ้า                                6,528.04 ตกลงราคา บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชัำน จำากัด 6,528.04 บาท บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชัำน จำากัด 6,528.04 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160147 5/11/2015

36 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไมโครไลน์เซอร์คิท จำากัด 5,000.00 บาท บริษัท ไมโครไลน์เซอร์คิท จำากัด 5,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160148 5/11/2015

37 27,800.00 ตกลงราคา บริษัท สยามยูนิตี้ อินดัสทรีส ์จำากัด 27,800.00 บาท บริษัท สยามยูนิตี้ อินดัสทรีส ์จำากัด 27,800.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160150 5/11/2015

38 26,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเทเลนิกส ์จำากัด 26,500.00 บาท บริษัท อินเทเลนิกส ์จำากัด 26,500.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160151 5/11/2015

39 สารเคมี                                   5,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซทีีแลบอราตอรีำ จำากัด 5,300.00 บาท บริษัท ซทีีแลบอราตอรีำ จำากัด 5,300.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160152 5/11/2015

40 21,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซนันีำ ซานีทารีำ ซพัพลาย จำากัด 21,000.00 บาท บริษัท ซนันีำ ซานีทารีำ ซพัพลาย จำากัด 21,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160153 5/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

41 จ้างพัฒนาฟังก์ชนัขยายหน้าตอางข้อมูล       72,500.00 ตกลงราคา นาย วิชวร มัำนคง 72,500.00 บาท นาย วิชวร มัำนคง 72,500.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160154 6/11/2015

     เอกสารตอางๆสำาหรับโปรแกรมระบบสบืค้นการออาน                                                                                                                                                                                                        

และการเขียน จากหนังสอืออานอยอางไรและเขียน

และพัฒนาโปรแกรมประยดกต์พจนานดกรมเลคกซติรอน

สำาหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิิบัติการ

42 37,200.00 ตกลงราคา 37,200.00 บาท 37,200.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160155 6/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

43 วัสดดไฟฟ้า 20,750.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด ออลสตาร์ อินโนเวชัำน 20,750.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด ออลสตาร์ อินโนเวชัำน 20,750.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160156 6/11/2015

44 21,940.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 21,940.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 21,940.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160157 6/11/2015

45 Connector Anderson SB50 , SB175           52,100.00 ตกลงราคา บริษัท ไวส ์เอนเตอร์ไพรส ์จำากัด 52,100.00 บาท บริษัท ไวส ์เอนเตอร์ไพรส ์จำากัด 52,100.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160158 24/11/2015

46 Connector Anderson                        8,819.25 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอส คอมโพเนคนส ์จำากัด 8,819.25 บาท บริษัท อาร์เอส คอมโพเนคนส ์จำากัด 8,819.25 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160159 9/11/2015

47 7,890.70 ตกลงราคา บริษัท เอมเมจิน  จำากัด  7,890.70 บาท บริษัท เอมเมจิน  จำากัด 7,890.70 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160160 9/11/2015

       9 รายการ

เป้าสารเคลือบ (Pt-Pd)                              1 ชิน้

          1 งาน บริษัท พี.วาย สเตเบิล เทค จำากัด บริษัท พี.วาย สเตเบิล เทค จำากัด

          1 งาน ห้างหดน้สอวนจำากัด เอส. เจ. พี เอคนจิเนียริำง (2004) หา้งหดน้สอวนจำากัด เอส. เจ. พี เอคนจิเนยีริำง (2004)

       3 รายการ

จา้งปรับปรดงพ้ืนทีำหอ้ง 309 , 314 และ               1 งาน

หอ้ง 142 อาคาร ศอ.                    

เชอาจอ LED Panasonic 50 นิ้ว พร้อมขาตัง้                   2 เครืำอง

       1 รายการ

       1 รายการ

       3 รายการ บริษัท พี.ซ.ีโปรเทคค จำากดั บริษัท พี.ซ.ีโปรเทคค จำากดั

       5 รายการ

      12 รายการ

จา้งทำา PCB           1 งาน

สายแบต REDLION                                   4 รายการ

อดปกรณ์ Base Station                                1 ชดด

          5 ขวด

สบูอโฟม ORANGE STAR สบูอโฟม GREEN PLANET         3 รายการ

สบูอโฟม BLUE OCEAN                        

          1 งาน

อยอางไรฉบับราชบัณฑิตยสถาน และโปรแกรม

ประยดกต์พจนานดกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

แอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏฺิิบตัิการ iOS

แบบสำาหรับ GPS Tracking แบบใชแ้บตเตอร์รีำ         2 รายการ ห้างหดน้สอวนจำากัด ซ.ีเค.แอล.โพลีเทค เอคนจิเนยีริำง หา้งหดน้สอวนจำากัด ซ.ีเค.แอล.โพลีเทค เอคนจิเนยีริำง

Battery charger พร้อมหัวตออ Connector     

14 รายการ

จา้งทำา  PCB                               1 งาน

       3 รายการ

       3 รายการ

บอร์ด aMG SQLite Database Server                   4 ชิน้



แบบ สขร.1

หน้า 3 จาก 7

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

48 วัสดดงานบ้านงานครัว 5,607.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด สดภัยพร 5,607.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด สดภัยพร 5,607.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160161 9/11/2015

49 19,500.00 ตกลงราคา บริษัท บี ที เค เทคนิเชีำยน จำากัด 19,500.00 บาท บริษัท บี ที เค เทคนิเชีำยน จำากัด 19,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160162 9/11/2015

50 3,500.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 3,500.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 3,500.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160163 10/11/2015

                                                                                                     5,476.64 บาท                                                                                                  

51 จ้างทำาบลคอคสกรีนงานพิมพ์หมึกนำาไฟฟ้า       8,140.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด ซลิค์ คัท 8,140.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด ซลิค์ คัท 8,140.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160165 10/11/2015

52 วัสดดสำานักงาน 11,764.60 ตกลงราคา ร้าน พัฒนากิจ 11,764.60 บาท ร้าน พัฒนากิจ 11,764.60 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160166 10/11/2015

53 4,800.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด เอฟยู คอมพิวเตอร์ 4,800.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด เอฟยู คอมพิวเตอร์ 4,800.00 บาท เปคนการเชอาตออเนืำอง                  4041160167 10/11/2015

54 106,843.20 114,322.22 ตกลงราคา บริษัท แกด จำากัด 106,843.20 บาท บริษัท แกด จำากัด 106,843.20 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160168 10/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

55 อดปกรณ์ชดดอดโมงค์ลมฉายแสง                 7,500.00 ตกลงราคา บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำากัด 7,500.00 บาท บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำากัด 7,500.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160169 10/11/2015

56 157,400.00 168,418.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 157,400.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 157,400.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160170 10/11/2015

     3.5 GHz                                                                                         บริษัท ไอทีโซลูชัำน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 166,000.00 บาท                                                                                                  

57 19,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด 19,000.00 บาท บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำากัด 19,000.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160171 11/11/2015

58 18,000.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 18,000.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 18,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160172 11/11/2015

59 จ้างทำาโปสเตอร์งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์         8,000.00 ตกลงราคา 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160173 11/11/2015

60 Cooling Bath with Centrifugal Pump        148,000.00 158,360.00 ตกลงราคา บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัำน จำากัด 148,000.00 บาท บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัำน จำากัด 148,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160174 12/11/2015

 

61 160,000.00 171,200.00 ตกลงราคา บริษัท ไดนอาทูล  จำากัด 160,000.00 บาท บริษัท ไดนอาทูล  จำากัด 160,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160175 12/11/2015

     2.0"dia                                                                                                                                                                                                       

62 CPU Intel Core i7-4790                    50,600.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 50,600.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด   50,600.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160176 12/11/2015

     DELL 23" FULL HD 1920x1080 LD-E2316H                                                                                                                                                                                                            

63 RFID TAG                                  38,800.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด กรูฟ อินฟอร์เมชัำน เอสเทติก 38,800.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด กรูฟ อินฟอร์เมชัำน เอสเทติก 38,800.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160177 12/11/2015

64 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                      13,325.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 13,325.00 บาท บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 13,325.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160178 12/11/2015

65 จ้างบริการจัดเกคบข้อมูล                    50,000.00 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เนคตไทย จำากัด 50,000.00 บาท บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เนคตไทย จำากัด 50,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160179 12/11/2015

66 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                      2,708.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 2,708.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 2,708.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160180 12/11/2015

67 บอร์ดอิเลคกทรอนิกส ์                      34,300.00 ตกลงราคา บริษัท อีทีที จำากัด 34,300.00 บาท บริษัท อีทีที จำากัด 34,300.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160181 13/11/2015

68 Explosion-proof electronic ballast WAROM  11,600.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด เอคน แอนด์ ที อิเลคทริค 11,600.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด เอคน แอนด์ ที อิเลคทริค 11,600.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160182 13/11/2015

69 BAP Tag (CS9010)                          10,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอฟไอดี จำากัด 10,000.00 บาท บริษัท อาร์เอฟไอดี จำากัด 10,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160183 13/11/2015

70 วาล์วขับด้วยมอเตอร์                       94,525.00 101,141.75 ตกลงราคา บริษัท แมคคเอนเนอยี อีโวลูชัำน จำากัด 94,525.00 บาท บริษัท แมคคเอนเนอยี อีโวลูชัำน จำากัด 94,525.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160184 13/11/2015

71 ไนโตรเจนเหลว 73,231.25 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 73,231.25 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 73,231.25 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160185 16/11/2015

72 91,500.00 ตกลงราคา 91,500.00 บาท 91,500.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160186 16/11/2015

                                                           บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำากัด 102,000.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                      ห้างหด้นสอวนจำากัด ซนัต้า มาร์เกคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 104,000.00 บาท                                                                                                  

       5 รายการ

จา้งตัดลวดเชืำอมอาร์กอนงานสแตนเลส 2.4มม.  1 งาน

TONER HP รดอน 505x                                1 กลออง

บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน)

          1 งาน

39 รายการ

เชอาเครืำองคอมพิวเตอร์ Notebook              1 เครืำอง

ระยะเวลา 3 เดือน

จา้งติดตัง้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380V/50A                 1 งาน

อาคารโรงงานต้นแบบ ศอ.                     

          1 ชดด

เครืำอง Mac Pro 6 Core and Dual GPU             1 เครืำอง

วัสดดข้อตออ Coupling                             2 รายการ

จา้งทำากลอองเหลคก 180x350x1210 mm          1 งาน

1 งาน ห้างหดน้สอวนจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย หา้งหดน้สอวนจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย

      2 เครืำอง

Silver Traget 99.99% Purity ขนาด 3.0"dia  และ        2 รายการ

       2 รายการ

       4 รายการ

      14 รายการ

          1 งาน

       8 รายการ

       2 รายการ

          2 อัน

         10 อัน

       2 รายการ

14,415.60 ลบ.ม.

กระดาษเชคดมือเยืำอบริสดทธิ์ลีวีำ 2 ชัน้,         2 รายการ ห้างหดน้สอวนจำากัด วี.เอคน.คอมเมอร์เชยีล หา้งหดน้สอวนจำากัด วี.เอคน.คอมเมอร์เชยีล

กระดาษชำาระเซลลอกซอ์โีคหนา 1 ชั้น          



แบบ สขร.1

หน้า 4 จาก 7

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

73 จ้างพัฒนาโมดูลการวัดบนวัตถดสามมิติ        48,000.00 ตกลงราคา นางสาว กัญญาณัฐ มี้เจริญ 48,000.00 บาท นางสาว กัญญาณัฐ มี้เจริญ 48,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160187 16/11/2015

74 จ้างผลิตและปรับปรดงสืำอวีดีทัศน์          80,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซนัชายน์ สไมล์ จำากัด 80,000.00 บาท บริษัท ซนัชายน์ สไมล์ จำากัด 80,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160188 16/11/2015

     แนะนำาผลงานวิจัยพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                           

     อิเลคกทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แหองชาติ                                                                                                                                                                                                            

75 จ้างทำาช ิน้งานพลาสติกและอลูมิเนียม         68,475.00 ตกลงราคา บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 68,475.00 บาท บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 68,475.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160189 16/11/2015

76 6,448.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 6,448.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 6,448.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160191 16/11/2015

77 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                      4,041.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 4,041.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 4,041.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160192 16/11/2015

78 วัสดดไฟฟ้าและวิทยด 23,215.00 ตกลงราคา บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 23,215.00 บาท บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 23,215.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรวความต้องการ  4041160193 17/11/2015

79 6,760.00 ตกลงราคา บริษัท วิวคอนเนค จำากัด 6,600.00 บาท บริษัท วิวคอนเนค จำากัด 6,600.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160194 17/11/2015

                                                                                                     บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 6,760.00 บาท                                                                                                  

80 58,000.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 58,000.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 58,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160195 18/11/2015

CE253A, CE505A

 

81 120,000.00 128,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกไฮแลคบ จำากัด 120,000.00 บาท บริษัท บางกอกไฮแลคบ จำากัด 120,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160196 18/11/2015

 

82 270,000.00 288,900.00 ตกลงราคา บริษัท วิงซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จำากัด 267,000.00 บาท บริษัท วิงซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จำากัด 267,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160197 18/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

83 89,250.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 89,250.00 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 89,250.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160198 18/11/2015

84 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นางสาว ฑิตยา หวานวารี 200,000.00 บาท นางสาว ฑิตยา หวานวารี 200,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160199 19/11/2015

85 Nitrogen Industrial Pack 105m3 V.580      13,860.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยสเปเชีำยลแก๊ส จำากัด 13,860.00 บาท 13,860.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160200 19/11/2015

86 4,485.00 ตกลงราคา บริษัท เอสเอคนพี ไซแอนติฟิค จำากัด 4,485.00 บาท บริษัท เอสเอคนพี ไซแอนติฟิค จำากัด 4,485.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160201 19/11/2015

87 จ้างทำากลอองเหลคก 12,000.00 ตกลงราคา ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 12,000.00 บาท ห้างหด้นสอวนจำากัด คิงซาวด์ อิเลคคทรอนิค 12,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160202 19/11/2015

88 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                      7,984.00 ตกลงราคา 7,984.00 บาท 7,984.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160203 19/11/2015

89 จ้างพัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบขนสองเลือด 40,000.00 ตกลงราคา นางสาว นิศาชล ลิ้มเจริญ 40,000.00 บาท นางสาว นิศาชล ลิ้มเจริญ 40,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160204 19/11/2015

ตามโครงการพัฒนาและยกระดับ สถาปัตยกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรการแพทย์และ

สาธารณสดข ในประเทศไทย

90 จ้างจัดทำาถอดบทเรียนโครงการแมอฮอองสอนไอที  65,000.00 ตกลงราคา นางสาว มณฑลี  เนื้อทอง 65,000.00 บาท นางสาว มณฑลี  เนื้อทอง 65,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160205 19/11/2015

     วัลเลอย์                                                                                                                                                                                                                                        

91 AMP CAT 6 UTP CABLE WITH FILLER CMR 23A 19,400.00 ตกลงราคา บริษัท อเมริกานอา คอมพิวเตอร์ ซสีเตคม จำากัด 19,400.00 บาท บริษัท อเมริกานอา คอมพิวเตอร์ ซสีเตคม จำากัด 19,400.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160206 19/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

92 จ้างติดตั้งเครืำองวัดพลังงานไฟฟ้า         93,050.00 ตกลงราคา บริษัท พีค เอคนจิเนียริำง จำากัด 93,050.00 บาท บริษัท พีค เอคนจิเนียริำง จำากัด 93,050.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160207 19/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

93 73,500.00 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ ์จำากัด 73,500.00 บาท บริษัท โฟนิกซ ์จำากัด 73,500.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160208 19/11/2015

94 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท แอ๊พสเ์คลเวอร์ จำากัด 10,700.00 บาท บริษัท แอ๊พสเ์คลเวอร์ จำากัด 10,700.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160209 20/11/2015

95 จ้างทดสอบเครืำองพิมพ์                     13,500.00 ตกลงราคา  อดตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 13,500.00 บาท  อดตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 13,500.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160210 20/11/2015

เพืำอสถาบันไฟฟ้าและอิเลคกทรอนิกส์ เพืำอสถาบันไฟฟ้าและอิเลคกทรอนิกส์

          1 งาน

          1 งาน

      48 รายการ

จา้งทำา PCB                                          1 งาน

       6 รายการ

      27 รายการ

USB-C Digital AV และ USB-C VGA                      2 อัน

Toner HP รดอน CE250X, CE251A, CE252A,        5 รายการ

เครืำองวัด Nitrate                              1 เครืำอง

เครืำองกำาเนิดความถีำวิทยด Agilent                2 รายการ

ชดดพาวเวอร์ซพัพลายควบคดมการทำางาน Agilent  

กา๊ซไฮโดรเจน 99.9996% 105 ลบ.ม.                     1 ชดด

จา้งพัฒนาคลงัข้อมูลเสยีง LOTUS - SOC                1 งาน

         6 แพคค บริษัท ไทยสเปเชีำยลแก๊ส จำา       13,860.00 บาท 

ถดงมือยาง ชนดิไมอมีแป้ง ขนาด M                   23 กลออง

1 งาน

       2 รายการ บริษัท ฮาโก ้อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำากัด

          1 งาน

       1 รายการ

       3 รายการ

AM-3006 MODULAR BOOT (ครอบหัว RJ45) AMP   

          1 งาน

เครืำอง Chiller                           

ถอาน Panasonic NEO 9V                       3,000.00 แพคค

จา้งปรับปรดง Application MyYaAndYou                 1 งาน

          1 งาน



แบบ สขร.1

หน้า 5 จาก 7

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

96 95,000.00 ตกลงราคา นาย ณรงค์ศักดิ์  อดทัยพิบูลย์ 95,000.00 บาท นาย ณรงค์ศักดิ์  อดทัยพิบูลย์ 95,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160211 23/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

97 95,000.00 ตกลงราคา นาย เกียรติพงศ ์มโนวิสดทธ์ 95,000.00 บาท นาย เกียรติพงศ ์มโนวิสดทธ์ 95,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160212 23/11/2015

     สำาหรับบริการถอายทอดการสืำอสารแบบสนทนา ข้อความ                                                                                                                                                                                                       

ในการรับแจ้งเหตดฉดกเฉิน

98 95,000.00 ตกลงราคา นาย เกษมศานต์ ชมภูวิเศษ 95,000.00 บาท นาย เกษมศานต์ ชมภูวิเศษ 95,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160213 23/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

     สำาหรับบริการถอายทอด การสืำอสารแบบสนทนาวิดีโอ                                                                                                                                                                                                       

ในการรับแจ้งเหตดฉดกเฉิน

99 90,000.00 ตกลงราคา นาย ธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์ 90,000.00 บาท นาย ธีรวัฒน์ พิริยธราเวทย์ 90,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160214 23/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

100 6,120.00 ตกลงราคา 6,120.00 บาท 6,120.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160215 23/11/2015

101 LED Par38 220V 19.7W, LED 10.7W             52,900.00 ตกลงราคา บริษัท ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส  จำากัด 52,900.00 บาท บริษัท ดีอาร์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส  จำากัด 52,900.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160216 23/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

102 246,400.00 263,648.00 ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 246,400.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 246,400.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160217 23/11/2015

                                                                                                     ห้างหด้นสอวนจำากัด จีพีเอสไอแอม 368,000.00 บาท                                                                                                  

103 12,000.00 ตกลงราคา 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160218 23/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

104 วัสดดไฟฟ้า                                26,031.80 ตกลงราคา บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 26,031.80 บาท บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 26,031.80 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160219 23/11/2015

105 5,855.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 5,855.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 5,855.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160220 23/11/2015

     CLT-M406S, CLT-M406S, CLT-Y406S                                                       บริษัท ไอทีโซลูชัำน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 6,270.00 บาท                                                                                                  

106 11,280.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 11,280.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 11,280.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160221 24/11/2015

107 12,800.00 ตกลงราคา 12,800.00 บาท 12,800.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160222 24/11/2015

108 NT-Toner LaserJet P2015N HP Q7553A        21,300.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 21,300.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 21,300.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160223 24/11/2015

                                                           26,271.03 บาท                                                                                                  

109 Filament Z-ABS Filament 800g 7,289.72 ตกลงราคา บริษัท เซปทิลเลียน จำากัด 7,289.72 บาท บริษัท เซปทิลเลียน จำากัด 7,289.72 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160224 24/11/2015

110 ไนโตรเจนเหลว 69,658.99 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 69,658.99 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 69,658.99 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160225 24/11/2015

111 สารเคมี                               7,010.00 ตกลงราคา 7,010.00 บาท 7,010.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160226 24/11/2015

112 Raspberry Pi 2 Model B 1 GB               16,500.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 16,500.00 บาท บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 16,500.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160227 24/11/2015

113 วัสดดไฟฟ้าและอิเลคกทรอนิกส ์              4,820.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 4,680.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 4,680.00 บาท คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160228 25/11/2015

114 9,500.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เทคนิคอล ซพัพลาย จำากัด 9,500.00 บาท บริษัท โกลบอล เทคนิคอล ซพัพลาย จำากัด 9,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160229 25/11/2015

115 13,702.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 13,702.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 13,702.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160230 25/11/2015

     TN-261 Cyan, TN-261 Magenta, TN-261 Yellow                                                       16,440.00 บาท                                                                                                  

จา้งปรับปรดง Web สำาหรับแสดงผลสถิติ การสรดปรวม           1 งาน

ผลการสรดปรวมของระบบของ TTRS เพืำอแสดงในสอวน

การแสดงผล Text Chat

จา้งพัฒนา Module การแสดงข้อความอัตโนมัติ            1 งาน

จา้งพัฒนา Module บริหารจดัการเสยีงผู้ประชดมสาย              1 งาน

ในห้องประชดมสายแบบสนทนา วิดีโอของ Open MCU

จา้งพัฒนา Module การเรียกดขู้อมูลของระบบ            1 งาน

บริการถอายทอดการสืำอสารแบบฉดกเฉินของ Text Chat,

Caption Service, Video Phone บนระบบ

Wall Board แบบ Real Time     

สารเคมี Polymyxin B Sulfate Salt                 1 รายการ บริษัท เอส.เอคม.เคมคีอล ซัพพลาย จำากดั บริษัท เอส.เอคม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากัด

       3 รายการ

และ LED TUBE

GPS รดอน GP-VTU-518-3G 32 ชดด

จา้งทำาเฟืองดอกจอกโค้งสไลด์ สมมาตร 1:1 M1            2 อัน ห้างหดน้สอวนจำากัด ลี้ยองเชยีง (2545) หา้งหดน้สอวนจำากัด ลี้ยองเชยีง (2545)

ขนาดความโต 10 มม.                         

       7 รายการ

Toner SAMSUNG รดอน CLT-K406S, CLT-C406S,        4 รายการ

จา้งทำา PCB           1 งาน

วัสดดอิเลคกทรอนกิส ์WF-P9, WF-P10, WF-P11        3 รายการ ห้างหดน้สอวนจำากัด เอส. เจ. พี เอคนจิเนียริำง (2004) หา้งหดน้สอวนจำากัด เอส. เจ. พี เอคนจิเนยีริำง (2004)

       2 รายการ

หมึกเลเซอร์ Jet M1536dnf HP CE278A        บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน)

       5 รายการ

13,712.40 ลบ.ม.

       2 รายการ ห้างหดน้สอวนจำากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน หา้งหดน้สอวนจำากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน

       1 รายการ

      11 รายการ

จา้งตรวจสอบระบบ gas detector (Bump test)            1 งาน

หมึกเครืำองปร้ินเตอร์ Brother รดอน TN-260 BK,           4 รายการ

บริษัท ซโีอแอล จำากดั (มหาชน)
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ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

116 GPSMap 64s, Thai                          22,897.20 ตกลงราคา 22,897.20 บาท 22,897.20 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160231 25/11/2015

117 29,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอทีโซลูชัำน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 31,900.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 29,800.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4041160232 25/11/2015

                                                                                                      บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 29,800.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                     บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 33,957.00 บาท                                                                                                  

118 วัสดดสารเคมี                              135,810.00 145,316.70 ตกลงราคา 135,810.00 บาท 135,810.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160233 25/11/2015

119 วัสดดกออสร้าง 14,574.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก ไพพ์ แอนด์ สตีล จำากัด 14,574.00 บาท บริษัท บางกอก ไพพ์ แอนด์ สตีล จำากัด 14,574.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4041160234 25/11/2015

120 จ้างทำาแบบหดอนยนต์                         23,300.00 ตกลงราคา บริษัท ริชเชซท์ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย จำากัด 23,300.00 บาท บริษัท ริชเชซท์ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย จำากัด 23,300.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160235 25/11/2015

121 จ้างแปลเอกสารข้อมูลแนะนำาการทอองเทีำยว และจดดทีำ 75,000.00 ตกลงราคา นาย สดรสทิธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 75,000.00 บาท นาย สดรสทิธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 75,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160236 26/11/2015

     นอาสนใจในจังหวัดกระบีำ จากภาษาไทยเปคนภาษาจีน                                                                                                                                                                                                       

122 10,750.00 ตกลงราคา 10,750.00 บาท 10,750.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160237 26/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

123 46,590.00 ตกลงราคา บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 46,590.00 บาท บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 46,590.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160238 26/11/2015

124 จ้างแพคคแบตเตอรีำ ชนิดลิเธีำยม ไอออน 35,100.00 ตกลงราคา 35,100.00 บาท 35,100.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160239 26/11/2015

125 จ้างพัฒนาโปรแกรมสำาหรับทดสอบระบบฯ          72,000.00 ตกลงราคา นางสาว วิภาวี นาแหยม 72,000.00 บาท นางสาว วิภาวี นาแหยม 72,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160240 27/11/2015

โดยอัตโนมัติดำาเนินการทดสอบและเกคบข้อมูลการ

ทดสอบระบบสารสนเทศด้านสดขภาพบนระบบ

126 220,400.00 235,828.00 ตกลงราคา 220,400.00 บาท 220,400.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160241 27/11/2015

 

127 154,350.00 165,154.50 ตกลงราคา บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 154,350.00 บาท บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนชัำนแนล จำากัด 154,350.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160242 27/11/2015

 

128 85,000.00 ตกลงราคา 85,000.00 บาท 85,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160243 27/11/2015

129 Software SolidWorks Premium               1,300,000.00 1,391,000.00 พิเศษ 1,300,000.00 บาท 1,300,000.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160244 30/11/2015

พัสดดทีำมีความต้องการใชเ้พิำมขึ้นในสถานการณ์

 ทีำจำาเปคน หรือเรองดอวน หรือเพืำอประโยชน์ของ

สำานักงาน และจำาเปคนต้องซือ้เพิำม

 

130 จ้างประกอบบอร์ด                            36,400.00 ตกลงราคา 36,400.00 บาท 36,400.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160245 30/11/2015

 

131 12,600.00 ตกลงราคา 12,600.00 บาท 12,600.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160246 30/11/2015

 

132 จ้างซออมเครืำองพิมพ์ 11,200.00 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ ์จำากัด 11,200.00 บาท บริษัท โฟนิกซ ์จำากัด 11,200.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4041160247 30/11/2015

 

133 37,031.02 ตกลงราคา บริษัท สตราเทจิค แมนูแฟคเจอริำง จำากัด 37,031.02 บาท บริษัท สตราเทจิค แมนูแฟคเจอริำง จำากัด 37,031.02 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160248 30/11/2015

 

134 Spare part Vacumm Pump                    26,820.00 ตกลงราคา 26,820.00 บาท 26,820.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4041160249 30/11/2015

 

135             USD 430.58 ตกลงราคา  Kamoer Fluid Tech (Shanghai) Co., Ltd. 430.58 USD  Kamoer Fluid Tech (Shanghai) Co., Ltd. 430.58 USD คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ 4042160012 4/11/2015

136 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                                  USD 182.50 ตกลงราคา  Mouser Electronics 182.50 USD  Mouser Electronics 182.50 USD คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ 4042160013 13/11/2015

137 วัสดดอิเลคกทรอนิกส ์                                  USD 385.70 ตกลงราคา  Richardson RFPD Singapore 385.70 USD  Richardson RFPD Singapore 385.70 USD คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ 4042160014 16/11/2015

138    USD 1,182.50 ตกลงราคา  Singapore Advantec Pte Ltd. 1,182.50 USD  Singapore Advantec Pte Ltd 1,182.50 USD คดณสมบัติเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ 4042160015 23/11/2015

 

      1 เครืำอง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำากัด

เครืำองปร้ินเตอร์ HP LaserJet Pro M452dn       1 เครืำอง

       8 รายการ บริษัท เอส.เอคม.เคมคีอล ซัพพลาย จำากดั บริษัท เอส.เอคม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากัด

       6 รายการ

       5 รายการ

          1 งาน

จา้งทำาแผอนพับ ขนาด 12.2x17.2 ซม.                       2 รายการ ห้างหดน้สอวนจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย หา้งหดน้สอวนจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย

สติมกเกอร์ใสพิมพ์ 4 ส ี1 ด้าน ขนาดA4      

จา้งทำา PCB                 1 งาน

         54 ชดด หจก. เทคชีำ แมคคาทรอนกิส ์แอนด์ ซัพพลาย หจก. เทคชีำ แมคคาทรอนกิส ์แอนด์ ซัพพลาย

          1 งาน

ปฏิิบัตกิาร iOS และ Android

จา้งทำา Heat Sink Box set                           58 ชดด หจก. เทคชีำ แมคคาทรอนกิส ์แอนด์ ซัพพลาย หจก. เทคชีำ แมคคาทรอนกิส ์แอนด์ ซัพพลาย

หลอดไฟ Halogen Lamp และ UV Lamp                  2 รายการ

RFID Reader 2.4GHz และ Tag                       2 รายการ บริษัท ซาโต้ ออโต้ - ไอดี (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ซาโต ้ออโต้ - ไอด ี(ประเทศไทย) จำากัด

      14 รายการ บริษัท เมโทรซสิเตคมสค์อร์ปอเรชัำน จำากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซสิเตคมสค์อร์ปอเรชัำน จำากัด (มหาชน)

และเปคนไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 22 (4) เปคน

       5 รายการ บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำากดั บริษัท อินเตอร์โฟนคิ (ประเทศไทย) จำากัด

จา้งทำากลอองลายไม้ขนาด 20.5x39x16 ซม.               120 ใบ บริษัท พี.วาย สเตเบิล เทค จำากัด บริษัท พี.วาย สเตเบิล เทค จำากัด

       2 เครืำอง

วัสดด PCB Material                       2 รายการ

       2 รายการ บริษัท ฟลูอิด แอดวานซ ์(ประเทศไทย) จำากดั บริษัท ฟลูอิด แอดวานซ ์(ประเทศไทย) จำากัด

ปัมมแบบรี รีดทออ (Peris staltic Pump)            5 รายการ

       1 รายการ

        10 ชิน้

เป้าสารเคลือบ (Zn, ZnO, V, W)                    4 รายการ



แบบ สขร.1

หน้า 7 จาก 7

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ได้ัร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ปวิงเงทนทแ่จะซือ้
หรื์อจ้าง

เลขทแ่และวิกนทแ่ของส กญญาหรื์อ
ข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

139             USD 745.50 ตกลงราคา Polysciences Asia Pacific, Inc. 745.50 USD Polysciences Asia Pacific, Inc. 745.50 USD คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ 4042160016 27/11/2015

 

140 จ้างผลิตชดดเลนสม์ิวอาย                    51,000.00 ตกลงราคา นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 51,000.00 บาท นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 51,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160013 9/11/2015

 

141 216,000.00 216,000.00 ตกลงราคา นางสาว ยดภาลัย ปูอชยัเคน 216,000.00 บาท นางสาว ยดภาลัย ปูอชยัเคน 216,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160014 30/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

     ระบบดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                     

142 จ้างเกคบและวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้า    216,000.00 216,000.00 ตกลงราคา นางสาว มัลลิกา แสงจันทร์ 216,000.00 บาท นางสาว มัลลิกา แสงจันทร์ 216,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160015 12/11/2015

     ตามแผนปฏิิบัติการเพืำอผลักดัน สองเสริม เรองรัด และ                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           

143 จ้างสงัเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสง         138,000.00 138,000.00 ตกลงราคา นาย เพชร ทองคำา 138,000.00 บาท นาย เพชร ทองคำา 138,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160016 12/11/2015

     และศกึษาสมบัติของสารดังกลอาว                                                                                                                                                                                                                    

144 จ้างศกึษากระบวนการเลี้ยงผลึกซงิค์ออกไซด์  110,000.00 110,000.00 ตกลงราคา นาย สดทธิรักษ์ เสลาลักษณ์ 110,000.00 บาท นาย สดทธิรักษ์ เสลาลักษณ์ 110,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160017 13/11/2015

     และทดสอบสมบัติของช ิน้งาน                                                                                                                                                                                                                        

145 จ้างวิจัยตรวจติดตามสภาวะในการเลี้ยงสตัว์  153,000.00 153,000.00 ตกลงราคา นาย กดศล  ชอวยรอด 153,000.00 บาท นาย กดศล  ชอวยรอด 153,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160018 16/11/2015

     นำ้าและการเพาะปลูก                                                                                                                                                                                                                               

146 จ้างบริการบำารดงรักษาระบบดับเพลิงห้องก๊าซ  66,000.00 ตกลงราคา 66,000.00 บาท 66,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160019 17/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

147 54,000.00 ตกลงราคา 54,000.00 บาท 54,000.00 บาท เปคนการจ้างตออเนืำอง                  4043160020 18/11/2015

                                                                                                                                                                                                      

148 115,200.00 123,264.00 ตกลงราคา บริษัท โฟร์เอคม มัลติมีเดีย จำากัด 115,200.00 บาท บริษัท โฟร์เอคม มัลติมีเดีย จำากัด 115,200.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4043160021 18/11/2015

 

149 จ้างบำารดงรักษาคดณภาพนำ้าฯ 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซสิเตคมส ์จำากัด 36,000.00 บาท บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซสิเตคมส ์จำากัด 36,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160022 19/11/2015

 

150 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำาหรับ 822,000.00 879,540.00 สอบราคา 732,000.00 บาท 732,000.00 บาท ราคาตำำาสดด                            4043160023 19/11/2015

     ศูนยฺเทคโนโลยีไมโครอิเลคกทรอนิกส์                                                       806,400.00 บาท                                                                                                  

 

151 จ้างชอวยศกึษาและพัฒนาแบบจำาลองระบบ         184,000.00 184,000.00 ตกลงราคา นางสาว สกดณา พรไตร 184,000.00 บาท นางสาว สกดณา พรไตร 184,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160024 19/11/2015

     สารสนเทศเพืำอจัดทำาประมาณการรายได้ภาษี                                                                                                                                                                                                                             

 

152 จ้างผลิตชดดเลนสม์ิวอาย                    51,000.00 ตกลงราคา นางสาว ณัฎฐณิชา ตะกรดดแจอม 51,000.00 บาท นางสาว ณัฎฐณิชา ตะกรดดแจอม 51,000.00 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160025 19/11/2015

 

153 7,200.00 ตกลงราคา บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำากัด 7,200.00 บาท บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำากัด 7,200.00 บาท คดณลักษณะเฉพาะของพัสดดตรงความต้องการ  4043160026 25/11/2015

 

154 จ้างบำารดงรักษาเครืำองจอายกระแสไฟฟ้า        233,644.87 250,000.00 ตกลงราคา 233,644.87 บาท 233,644.87 บาท เปคนผู้รับจ้างทีำมีความชำานาญพิเศษ     4043160027 27/11/2015

 

155 144,000.00 154,080.00 ตกลงราคา บริษัท เอิร์ท แลนด์สเคป จำากัด 144,000.00 บาท บริษัท เอิร์ท แลนด์สเคป จำากัด 144,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว                 4043160028 27/11/2015

 

นำ้ายา SureCount Particle Count Standard             2 ขวด

1 งาน

จา้งทำาเอกสารและประสานงานพัฒนาระบบ ISO     1 งาน

13485 สำาหรับผลงานวิจัยพัฒนาเครืำองเอกซเรย์

1 งาน

ตดิตามผลการดำาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 

1 งาน

1 งาน

1 งาน

           1 ปี บริษัท แอล พี จี เอคนจิเนยีริำง (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท แอล พี จี เอคนจเินยีริำง (ประเทศไทย) จำากัด

(CO2 Fire Protection) สำาหรับศูนย์เทคโนโลยี

ไมโครอิเลคกทรอนกิส)์

จา้งบริการบำารดงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท ์(PABX)            1 ปี บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำากดั บริษัท อินเตอร์โฟนคิ (ประเทศไทย) จำากัด

เชอาคอมพิวเตอร์แบบพกพา 6 เครืำอง                     1 ปี

       12 เดือน

           1 ปี บริษัท เจ.โอ.ซเีคียวริตี้ การ์ด จำากัด บริษัท เจ.โอ.ซเีคียวริตี้ การ์ด จำากัด

หจก. พีพี. ซเีคียวอินเตอร์กรด๊ป

          1 งาน

        3 เดอืน

เชอาคอมพิวเตอร์ MacBook                              1 ปี

1 ปี บจก. ชไนเดอร์ อิเลคคทริค ซพีีซเีอส (ประเทศไทย) บจก. ชไนเดอร์ อิเลคคทริค ซพีีซเีอส (ประเทศไทย)

จา้งบริการทำาสวน TMEC                             12 เดือน


