
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อ หรอืจา้ง (ไมร่วมภาษี ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 เชา่ Notebook Lenovo V480 i7        1 รายการ 1,800.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 1,800.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 1,800.00 บาท เป็นการเชา่ต่อเนื4อง 4041160422 1/02/2016

 

2 จา้งทําอปุกรณ์ WF-P5,P12,P13,P14        2 รายการ 16,100.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 14,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 14,490.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160423 1/02/2016

จา้งทําอปุกรณ์ WF-P1,P5,P12,P13,P14  

 

3 หมกึเลเซอร ์Jet M1536dnf # CE278A           3 อัน 6,300.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 6,300.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160424 1/02/2016

 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,010.00 บาท

 

4 จา้งทํา PCB 1 งาน 3,850.00  ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,850.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,850.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160425 1/02/2016

 

5 Ethy alcohol 95% ขนาด 15.5 กก.        3 รายการ 3,420.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซัพพลายส์ 3,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซัพพลายส์ 3,420.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160426 2/02/2016

Duran bottle 1000 ml Duran bottle 500 ml  

 

6 จา้งพัฒนาซอฟตแ์วรค์วบคุม           1 งาน 50,000.00  ตกลงราคา นาย สธุรี ์โรจนวภิาต 50,000.00 บาท นาย สธุรี ์โรจนวภิาต 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160427 2/02/2016

ชดุตน้แบบเครื4องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์โดยใช ้  

X-Ray Detector แบบ CMOS

 

7 จา้งทําโบชัวร์      1,000 แผน่ 12,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 12,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160428 2/02/2016

 

8 Harddisk WD SATA 2 TB Purple series           2 ชดุ 9,100.00  ตกลงราคา บรษิัท พรกฤษ คอรป์อเรชั4น จํากัด 9,100.00 บาท บรษิัท พรกฤษ คอรป์อเรชั4น จํากัด 9,100.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160429 2/02/2016

 

9 จานเพาะเชืpอแบคทเีรยี ขนาด 90x15mm.         2 กล่อง 3,000.00  ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติpง จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติpง จํากัด 3,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160430 2/02/2016

 

10 Centrifuge Tubes 50ml,Conical,Sterilized           3 ลัง 8,400.00  ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 8,400.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 8,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160431 2/02/2016

 

11 LG MONITOR LED 21.5 " 22MP47HQ-P            4 จอ 14,800.00  ตกลงราคา บรษิัท อ ีแพลนเน็ท จํากัด 14,800.00 บาท บรษิัท อ ีแพลนเน็ท จํากัด 14,800.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160432 2/02/2016

 บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,000.00 บาท

 บรษิัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุป๊ จํากัด 15,400.00 บาท

 

12 จา้งตรวจสภาพรถจักรยานยนตเ์บืpองตน้และ          10 คัน 36,050.00  ตกลงราคา บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 36,050.00 บาท บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 36,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160433 3/02/2016

ถอดแยกชิpนสว่นรถจักรยานยนต์  

 

13 จา้งออกแบบ 3D CAD Model           1 งาน 92,000.00  ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 87,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 87,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160434 3/02/2016

 

14 Tungsten Cathode (WWR-WFT-009)        1 รายการ 14,250.00  ตกลงราคา บรษิัท ธนกร อนิเตอรซ์ัพพลาย จํากัด 14,250.00 บาท บรษิัท ธนกร อนิเตอรซ์ัพพลาย จํากัด 14,250.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160435 3/02/2016

 

15 ถงุขยะ, ถงุสชีา, กรวยนํpาดื4ม,        7 รายการ 33,700.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 33,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 33,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160436 3/02/2016

ถงุใสผ่า้อนามัย  

 

16 ตัวสง่สัญญาณถงุลมนริภัย, ถงุลมนริภัย,        4 รายการ 23,190.00  ตกลงราคา บรษิัท เอเบลิ มอเตอรส์ จํากัด 23,190.00 บาท บรษิัท เอเบลิ มอเตอรส์ จํากัด 23,190.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160437 5/02/2016

กล่องควบคุมถงุลมนริภัย, สายไฟรถยนต์  

 

17 จา้งจัดอบรมหลักสตูร : The Power of One           1 งาน 65,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ศูนยพ์ัฒนากลยทุธท์างธุรกจิ จํากัด 65,000.00 บาท บรษิัท ศูนยพ์ัฒนากลยทุธท์างธุรกจิ จํากัด 65,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160438 4/02/2016

วันที4 10 กมุภาพันธ ์2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

อาคารบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตร์  

ประเทศไทย สวทช.

 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 29 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

หนา้ 1 จาก 8
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หรอืจา้ง

18 SF6 purity 99.999% min           1 ท่อ 135,000.00 144,450.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 135,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 135,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160439 4/02/2016

 

19 จา้งทําชิpนสว่นครื4องวัดความขุ่น           1 งาน 14,000.00  ตกลงราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 14,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160440 4/02/2016

 

20 จา้งเหมาบรกิารรถยนตพ์รอ้มพนักงานขับรถ         1 เดอืน 74,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นสามัญ เที4ยงธรรม ทรานสปอรต์ 74,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ เที4ยงธรรม ทรานสปอรต์ 74,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160441 4/02/2016

 

21 อาหารเลีpยงเชิpอ TCBS Agar           1 ขวด 2,875.00  ตกลงราคา บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากัด 2,875.00 บาท บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากัด 2,875.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160442 5/02/2016

 

22 จา้งอบรมทบทวน Internal Audit        1 รายการ 30,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ยไูนเต็ด รจีสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส์ 30,000.00 บาท บรษิัท ยไูนเต็ด รจีสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส์ 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160443 5/02/2016

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

 

23 เสืpอยดืคอกลมสแีดง         800 ตัว 132,000.00 141,240.00 ตกลงราคา บรษิัท เมจกิ ทู จํากัด 132,000.00 บาท บรษิัท เมจกิ ทู จํากัด 132,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160444 5/02/2016

 

24 วัสดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 14,170.00  ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี4 จํากัด 14,170.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี4 จํากัด 14,170.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160445 5/02/2016

 

25 Toner P2015N Q7553A  3 BOX        2 รายการ 18,500.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 18,500.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 18,500.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160446 5/02/2016

Toner 5200N   Q7516A  2 BOX  บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 22,306.54 บาท

 

26 ลขิสทิธิ}โปรแกรม     1 ลขิสทิธิ} 70,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 70,000.00 บาท บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 70,000.00 บาท คุณลักษณะฌแฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160447 5/02/2016

Nessus Professional Feed  

 

27 HDD WD 4TB 7200 rpm SATA3 WD4003FZEX        2 รายการ 20,640.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,750.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,750.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160448 5/02/2016

Ram Kingtson 8 GB Module DDR3 1600MHz  บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 24,100.00 บาท

 

28 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 13,246.53 ลบ.ม.         1 รายการ 67,292.37  ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,292.37 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,292.37 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160449 5/02/2016

 

29 กระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด A4         300 รมี 21,030.00  ตกลงราคา บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์จํากัด 21,030.00 บาท บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์จํากัด 21,030.00 บาท เป็นการจัดซืpอเพิ4มเตมิ 4041160450 5/02/2016

ชนดิ 80 แกรม  

 

30 เครื4องปรับอากาศแบบแยกสว่น (Split Type)       2 เครื4อง 153,000.00 163,710.00 ตกลงราคา บรษิัท กติ ฟังกช์ั4น ออลล ์จํากัด 246,000.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด 153,000.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160451 8/02/2016

ยี4หอ้: CARRIER  พรอ้มตดิตั pง  บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด 153,000.00 บาท

 

31 จา้งพมิพแ์ผน่พับ Nectec ภาษาอังกฤษ        1 รายการ 54,500.00  ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 54,500.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 54,500.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160452 8/02/2016

 บรษิัท แอดวานซ ์พริpนติpง เซอรว์สิ จํากัด 65,000.00 บาท

 

32 เครื4องวัดอณุหภมูแิละตรวจสอบเซลลแ์สง        2 รายการ 97,396.00  ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 97,396.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 97,396.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160453 8/02/2016

อาทติย์  

 

33 Auduino Starter Kit        4 รายการ 9,325.00  ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 9,325.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 9,325.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามตอ้งการ 4041160454 8/02/2016

37 in 1 Sensor Kit for Arduino Arduino U  

R3  

 

34 จา้งบรกิารซอ่มเครื4องปรับอากาศแยกสว่น           1 งาน 37,300.00  ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื4องเย็น 37,300.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื4องเย็น 37,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160455 10/02/2016

 

35 จา้งเขยีนโปรแกรมคน้หาระบบตรวจจับ           1 งาน 30,000.00  ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอรร์ี4 ซอฟต ์จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท มัลเบอรร์ี4 ซอฟต ์จํากัด 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160456 10/02/2016

ความเร็วรถเฉลี4ย  
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เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

36 วัสดุสําหรับ PM CDA No.2        4 รายการ 120,400.00 128,828.00 ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี4ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด์ 120,400.00 บาท บรษิัท พรเีมี4ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด์ 120,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160457 10/02/2016

เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด

 

37 เกา้อีpสํานักงาน ขนาดกวา้ง54xยาว59xสงู115          10 ตัว 35,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี4ยนแนร ์จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี4ยนแนร ์จํากัด 35,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160458 10/02/2016

 

38 จา้งเขยีนโปรแกรมคน้หาขอ้มลูนักท่องเที4ยว           1 งาน 65,421.00  ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอรร์ี4 ซอฟต ์จํากัด 65,420.56 บาท บรษิัท มัลเบอรร์ี4 ซอฟต ์จํากัด 65,420.56 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160459 10/02/2016

สําหรับด่านควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ  

 

39 วัสดุ Knob Encoder           1 ชดุ 5,000.00  ตกลงราคา บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 5,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160460 10/02/2016

 

40 PostgreSQL Native OLEDB Provider 1.4     1 ลขิสทิธิ} 25,540.00  ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 25,540.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 25,540.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160461 11/02/2016

Server Edition  บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั4น จํากัด 26,000.00 บาท

 

41 Safety Door EGDE ดา้นซา้ยและขวา           1 ชดุ 25,000.00  ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 25,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160462 11/02/2016

 

42 Pirani Gauge Head        2 รายการ 72,800.00  ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 72,800.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 72,800.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160463 11/02/2016

 

43 จา้งทําชิpนงานตามแบบ        5 รายการ 18,540.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 18,540.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 18,540.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160464 11/02/2016

 

44 เชา่เครื4องคอมพวิเตอร ์PC Server       1 เครื4อง 9,000.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 9,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160465 11/02/2016

 

45 Ag 99.95% wire Diameter 0.2 mm x 5000 mm        2 รายการ 26,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็มออลรชิ 26,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็มออลรชิ 26,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160466 11/02/2016

Ag 99.95% sheet 30x30mm Thickness 0.4 mm  

 

46 จา้งดูแลการดาวนโ์หลดโปรแกรมวาจาแอนดรอยด์    10,000 ครั pง 250,000.00 267,500.00 ตกลงราคา บรษิัท กรูสูแควร ์ จํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท กรูสูแควร ์ จํากัด 250,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160467 11/02/2016

 

47 หมกึ Toner HP LaserJet Q6004        1 รายการ 5,300.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 5,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 5,300.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160468 11/02/2016

 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,887.86 บาท

 

48 เครื4องคอมพวิเตอร ์PC ยี4หอ้ Lenovo           1 ชดุ 32,700.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,700.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160469 12/02/2016

Monitor "Dell"  23"  บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 35,020.00 บาท

 

49 เครื4องปรับอากาศพรอ้มตดิตั pง           1 งาน 61,800.00  ตกลงราคา รา้น เอสอาร ์อเิล็กทรคิ แอร ์แอนด ์เซอรว์สิ 61,800.00 บาท รา้นเอสอาร ์อเิล็กทรคิ แอร ์แอนด ์เซอรว์สิ 61,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160470 12/02/2016

โดยนางสาวพศิมัย สขุรัตน์ โดยนางสาวพศิมัย สขุรัตน์

 

50 จา้งทําชิpนงานตามแบบ           1 งาน 35,100.00  ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 35,100.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 35,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160471 12/02/2016

 

51 หมกึ Toner Toner B1-00-055 BROTHER,        4 รายการ 20,553.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 20,553.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 20,553.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160472 15/02/2016

B1-00-052 BROTHER,B1-00-053 BROTHER,  

B1-00-054 BROTHER  

 

52 เทปพมิพอ์ักษร        2 รายการ 5,457.98  ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,457.98 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,457.98 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160473 15/02/2016

กล่องกระดาษชําระ  

 

53 จา้งบรกิารซอ่มบํารงุ Rotary Vacuum Pump           1 งาน 11,900.00  ตกลงราคา บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั4ม เทคโนโลย ีจํากัด 11,900.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั4ม เทคโนโลย ีจํากัด 11,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160474 16/02/2016
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54 Lathe Machine CJ0618AX350           1 ชดุ 27,000.00  ตกลงราคา บจก. พรซีชิั4น ซเีอ็นซ ีแอนด ์แมชชนีเนอรี4 27,000.00 บาท บจก. พรซีชิั4น ซเีอ็นซ ีแอนด ์แมชชนีเนอรี4 27,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160475 16/02/2016

 

55 จา้งซอ๋มเครื4องวเิคราะหแ์ถบสัญญาณ           1 งาน 72,250.00  ตกลงราคา บรษิัท ดับเบลิย ูแอนดเ์จ เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด 72,250.00 บาท บรษิัท ดับเบลิย ูแอนดเ์จ เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด 72,250.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160476 16/02/2016

ความถี4วทิย ุยี4หอ้ Rohde & Schwar  

 

56 DC Power Supply           2 ชดุ 21,500.00  ตกลงราคา บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุป๊ จํากัด 21,500.00 บาท บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุป๊ จํากัด 21,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160477 16/02/2016

 

57 วัสดุสํานักงาน           1 ชดุ 3,907.00  ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 3,907.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 3,907.00 บาท เป็นการจัดซืpอเพิ4มเตมิ 4041160478 16/02/2016

 

58 ไนโตรเจนเหลว จํานวน  14,046.42 ลบ.ม.        1 รายการ 71,355.81  ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 71,355.81 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 71,355.81 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160479 16/02/2016

 

59 แบตเตอรี4สําหรับ Two Door Controller          12 อัน 9,600.00  ตกลงราคา บรษิัท ชับบ ์(ประเทศไทย) จํากัด 18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บทีูจ ีแอนด ์ซัพพลายส์ 9,600.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160480 16/02/2016

 หา้งหุน้สว่นจํากัด บทีูจ ีแอนด ์ซัพพลายส์ 9,600.00 บาท

 

60 จา้งออกแบบและพัฒนาชดุคําสั4ง           1 งาน 36,000.00  ตกลงราคา นาย ศริวิัฒน ์กองกลุศริิ 36,000.00 บาท นาย ศริวิัฒน ์กองกลุศริิ 36,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160481 16/02/2016

(ในสว่นการนําขอ้มลูและแสดงผลการพยากรณ์)  

ภายใตโ้ครงการวจิัยและพัฒนาระบบพยากรณ์  

และจําลองเหตุการณ์เพื4อการบรหิารจัดการ

ปัญหาการรกุลํpาของนํpาเค็ม สําหรับแมน่ํpาเจา้พระยา

ตอนล่าง

 

61 CSC Wisebook 8.9" Model AU891T           1 ชดุ 5,869.00  ตกลงราคา บรษิัท คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม คอนเน็คชั4น 5,869.00 บาท บรษิัท คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม คอนเน็คชั4น 5,869.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160482 16/02/2016

OTG Data Cable for Wisebook อนิเตอรแ์นชชั4นแนล จํากัด อนิเตอรแ์นชชั4นแนล จํากัด

 บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,400.00 บาท

 บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 6,560.00 บาท

 

62 ตูเ้ย็น 2 ประตู ยี4หอ้ SHARP ขนาด 7.9 ควิ           2 ตู ้ 16,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 16,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 16,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160483 16/02/2016

 

63 จา้งทํากันสาดสําหรับเครื4องทํานํpาเย็น           1 งาน 15,000.00  ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั4น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั4น จํากัด 15,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160484 16/02/2016

 

64 จา้งทําและตดิตั pงขอ้ต่อ pigtail llP1 BF3        1 รายการ 60,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160485 16/02/2016

 

65 เครื4องสแกนเนอร ์ยี4หอ้ HP รุน่ G4050       1 เครื4อง 18,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 18,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160486 16/02/2016

 

66 จา้งจัดทํารายงานการวเิคราะหข์อ้มลู           1 งาน 46,000.00  ตกลงราคา นางสาว จรัสพัฒน ์หลา้อนิเชืpอ 46,000.00 บาท นางสาว จรัสพัฒน ์หลา้อนิเชืpอ 46,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160487 16/02/2016

ความตอ้งการภาครัฐ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพื4อใช ้  

ประโยชนใ์นการวางแผนงานบัญช ีนวัตกรรม  

 

67 วัสดุสํานักงาน        4 รายการ 7,869.14  ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 7,869.14 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 7,869.14 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160488 16/02/2016

 

68 Oil Cooler model HOW008M-06           1 ชดุ 17,295.80  ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 17,295.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 17,295.80 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160489 16/02/2016

 

69 กระดาษถา่ยเอกสาร A4 1 รายการ 28,040.00 สอบราคา บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์จํากัด 28,040.00 บาท บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์เปเปอร ์จํากัด 28,040.00 บาท เป็นการจัดซืpอ รวม 6 ศูนยฯ์ 4041160490 29/02/2016

 

70 จา้งทํา PCB        1 รายการ 8,650.00  ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชั4น จํากัด 8,650.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชั4น จํากัด 8,650.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160491 16/02/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อ หรอืจา้ง (ไมร่วมภาษี ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

71 วัสดุ Motor และ Gear Head        2 รายการ 66,860.00  ตกลงราคา บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิpล แอดวานซ์ 66,860.00 บาท บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิpล แอดวานซ์ 66,860.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160492 16/02/2016

เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด เอ็นจเินยีริ4ง จํากัด

 

72 เครื4องคอมพวิเตอรส์ําหรับเชื4อมโยงขอ้มลู        7 รายการ 683,944.00 731,820.08 สอบราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั4น จํากัด 639,200.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั4น จํากัด 639,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160493 18/02/2016

ADX Gateway และอปุกรณ์ จํานวน 1 ระบบ  

 

73 FLASH EMULATOR,USB,MSP430:2460068        1 รายการ 8,688.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,688.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,688.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160494 18/02/2016

 

74 วัสดุวทิยาศาสตร์       24 รายการ 39,000.00  ตกลงราคา บรษิัท บ ีเค เค เทค จํากัด 38,199.00 บาท บรษิัท บ ีเค เค เทค จํากัด 38,199.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160495 23/02/2016

 

75 จา้งผลดิอปุกรณ์ชว่ยฝึกการหายใจ           1 งาน 29,000.00  ตกลงราคา นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 29,000.00 บาท นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 29,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160496 23/02/2016

สําหรับผูป้่วยโรคความดันโลหติสงู  

 

76 จา้งทําคู่มอืจัดกจิกรรมศักยภาพดา้น           1 ชดุ 83,600.00  กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย ศรนีครนิทรวโิรฒ 83,600.00 บาท มหาวทิยาลัย ศรนีครนิทรวโิรฒ 83,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160497 23/02/2016

การเขยีนสําหรับนักเรยีนที4มคีวามบกพรอมทางดา้น  

การเรยีนรู ้

 

77 Bipv 784x1136 กระจกเคลอืบเงาสมีว่ง        2 รายการ 46,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซล่าร ์จํากัด 46,000.00 บาท บรษิัท ฟโูซล่าร ์จํากัด 46,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160498 23/02/2016

จา้งประกอบแผน่พลังงานแสงอาทติยอ์ะคลิคิ  

 

78 จา้งทํา Shaft <(>&<)> Gear (small)        2 รายการ 3,960.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 3,960.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ4ง (2004) 3,960.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160499 23/02/2016

จา้งทํา Shaft <(>&<)> Gear (Big)  

 

79 TAJD107K016RNJ         500 อัน 8,500.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,500.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160500 23/02/2016

 

80 ซอฟตแ์วร ์MATLAB     6 ลขิสทิธิ} 1,552,110.00 1,660,757.70 พเิศษ บรษิัท เทคซอรส์ ซสิเท็มส ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,551,401.00 บาท บรษิัท เทคซอรส์ ซสิเท็มส ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,551,401.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160501 23/02/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็น

พัสดุที4โดยลักษณะของการใชง้าน หรอืมขีอ้

จํากัดทางเทคนคิที4จําเป็นตอ้งระบยุี4หอ้

เป็นการเฉพาะ

 

81 ขาตัpงกลอ้ง 3m จํานวน 4 ชดุ        2 รายการ 27,460.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,460.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,460.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160502 23/02/2016

เป้ารับเลเซอรว์ัดระยะ จํานวน 1 ชดุ  

 

82 จา้งพัฒนาระบบนําเขา้ขอ้มลู Avaya           1 งาน 95,000.00  ตกลงราคา นาย ณรงคศ์ักดิ}  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท นาย ณรงคศ์ักดิ}  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160503 23/02/2016

แบบอัตโนมัตแิละนํามาแสดงผลสถติ ิโครงการ  

ความรว่มมอืพัฒนาศูนยบ์รกิาร ถา่ยทอดการสื4อสาร

แหง่ประเทศไทย (พ.ศ.2555-2559)  

 

83 จา้งพัฒนา Module และ API ระบบบันทกึ           1 งาน 95,000.00  ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอีpยนไธสง 95,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอีpยนไธสง 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160504 23/02/2016

ประวัตแิละขอ้ความการสนทนาบนระบบบรกิาร  

ถา่ยทอดการสื4อสารแบบแปลงเสยีงเป็นขอ้ความ  

 

84 หุน่ยนตว์ิ4งตามเสน้         35 ชิpน 9,922.50  ตกลงราคา บรษิัท ฟิวเจอรค์ทิ มารเ์ก็ตติpง จํากัด 9,922.50 บาท บรษิัท ฟิวเจอรค์ทิ มารเ์ก็ตติpง จํากัด 9,922.50 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160505 23/02/2016

 

85 จา้งสังเคราะหก์ราฟีนออกไซดแ์ละรดีวิซ์           1 งาน 36,000.00  ตกลงราคา นาย ปรัชญ ์โชคะสตุ 36,000.00 บาท นาย ปรัชญ ์โชคะสตุ 36,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160506 23/02/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อ หรอืจา้ง (ไมร่วมภาษี ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

86 จา้งพัฒนาฐานขอ้มลูหนังสอื และฐานขอ้มลู           1 งาน 90,000.00  ตกลงราคา นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 90,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160507 23/02/2016

ผูแ้ต่งหนังสอื  

 

87 จา้งประกอบชดุสายไฟสําหรับมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า           1 งาน 36,714.81  ตกลงราคา บรษิัท ยนูติีp อเิลคโทรนคิส ์จํากัด 36,714.81 บาท บรษิัท ยนูติีp อเิลคโทรนคิส ์จํากัด 36,714.81 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160508 23/02/2016

 

88 หัววัดอณุหภมูิ        1 รายการ 8,010.00  ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 8,010.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 8,010.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160509 24/02/2016

 

89 จา้งวเิคราะหผ์ลการทดสอบการใชง้านซอฟตแ์วร์        1 รายการ 60,000.00  ตกลงราคา นางสาว วนาพร  คําพลิะ 60,000.00 บาท นางสาว วนาพร  คําพลิะ 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160510 24/02/2016

 

90 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        5 รายการ 44,900.00  ตกลงราคา บรษิัท เมฟ ูเทคโนโลย ีจํากัด 44,900.00 บาท บรษิัท เมฟ ูเทคโนโลย ีจํากัด 44,900.00 บาท คุณสมบัตเิฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160511 24/02/2016

 

91 หมกึ Toner Hp รุน่ CE505XC         2 กล่อง 7,000.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 7,000.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160512 24/02/2016

 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,570.10 บาท

 

92 จา้งพัฒนาระบบ LIS Service           1 งาน 95,000.00  ตกลงราคา นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160513 24/02/2016

และปรับแต่งระบบ iAgent เพื4อใหร้องรับ การรับ  

พกิัดจากผูใ้ชง้าน Softphone  

 

93 จา้งพัฒนาระบบนําเขา้ขอ้มลู Nwise           1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย ธรีวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท นาย ธรีวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160514 24/02/2016

แบบอัตโนมัตแิละนํามาแสดงผลสถติิ  

 

94 L10005 นํpามันพเิศษ LEYBONOL LVO 100        4 รายการ 10,000.00  ตกลงราคา บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 10,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160515 25/02/2016

 

95 จา้งพัฒนาระบบฝากขอ้ความรปูแบบวดิโีอ บน 1 งาน 90,000.00  ตกลงราคา นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 90,000.00 บาท นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160516 25/02/2016

iAgent  

 

96 เครื4องคอมพวิเตอร ์Mac mini       1 เครื4อง 34,700.00  ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 34,700.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 34,700.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160517 25/02/2016

 บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 35,500.00 บาท

 

97 จา้งสํารวจและลงทะเบยีนเอกสารจดหมายเหตุ           1 งาน 55,600.00  ตกลงราคา นาย กรณุพล พานชิ 55,600.00 บาท นาย กรณุพล พานชิ 55,600.00 บาท เป็นผูท้ี4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160518 25/02/2016

 

98 สายรัดขอ้มอืวัดชพีจรที4ขอ้มอื        2 รายการ 26,480.00  ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 26,480.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 26,480.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160519 25/02/2016

 

99 แกว้นํpา สกรนีโลโก ้          216 ใบ 7,149.60  ตกลงราคา บรษิัท โอเชยีนกลาส จํากัด (มหาชน) 7,149.60 บาท บรษิัท โอเชยีนกลาส จํากัด (มหาชน) 7,149.60 บาท คุณสมบัตเิฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160520 26/02/2016

 

100 คารบ์อนพรอ้มแผน่กรอง รุน่ HW-20060-03        1 รายการ 6,317.76  ตกลงราคา บรษิัท เอกลักษณ์ เซอรว์สิ 6,317.76 บาท บรษิัท เอกลักษณ์ เซอรว์สิ 6,317.76 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160522 26/02/2016

 

101 จา้งดัดแปลงตัวถังรถจักรยานยนต์       10 รายการ 498,000.00 532,860.00 พเิศษ 5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ4ง 498,000.00 บาท  5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ4ง 498,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160523 26/02/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็น

งานที4ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้ ี

ความชํานาญพเิศษ

 

102 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 4,613.00  ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 4,500.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 4,500.00 บาท คุณสมบัตเิฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160524 29/02/2016

 

103 จา้งทําโล่รางวัลครสิตัล 51 โล่ 1 งาน 56,100.00  ตกลงราคา บรษิัท อนิดโิก ดไีซน ์จํากัด 56,100.00 บาท บรษิัท อนิดโิก ดไีซน ์จํากัด 56,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160525 29/02/2016
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อ หรอืจา้ง (ไมร่วมภาษี ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

104 หมกึ Canon CAT-W for L380S C1-00-022           1 ชดุ 2,900.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล คอมพวิเตอร ์เน็ตเวริค์ จํากัด 3,250.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 2,900.00 บาท ราคาตํ4าสดุ 4041160526 29/02/2016

 บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 2,900.00 บาท

 

105 จา้งพัฒนาระบบ e-Learning        1 งาน 46,728.97  ตกลงราคา บรษิัท โนวเลจ โซน จํากัด 46,728.97 บาท บรษิัท โนวเลจ โซน จํากัด 46,728.97 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160527 29/02/2016

 

106 Notebook Apple Macbook Pro 15.4        1 รายการ 149,300.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 149,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั4น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 149,300.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160528 29/02/2016

 

107 วงจรชารจ์แบตเตอรี4อัตโนมัต ิ12V 1 รายการ 64,000.00  ตกลงราคา บรษิัท อนิดัสเทค ออโตเมชั4น จํากัด 64,000.00 บาท บรษิัท อนิดัสเทค ออโตเมชั4น จํากัด 64,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160529 29/02/2016

 

108 วัสดุเลเซอรแ์ละตัวยดึจับ        4 รายการ             USD 184.00 ตกลงราคา  Apinex.Com Inc. 184.00 USD  Apinex.Com Inc. 184.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160038 3/02/2016

 

109 จา้ง Re-Certification           1 งาน USD 3,626.00 151,300.00 ตกลงราคา  MILLICE PRIVATE LIMITED 3,626.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 3,626.00 USD เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4042160039 24/02/2016

 

110 Spare parts เครื4อง Ion Implantor       15 รายการ JPY 718,000.00 244,120.00 ตกลงราคา Total Communication Service Co.,Ltd. 718,000.00 JPY Total Communication Service Co.,Ltd. 718,000.00 JPY คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160040 26/02/2016

 

111 จา้งผลติชดุมวิอาย           1 งาน 52,500.00  ตกลงราคา นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 52,500.00 บาท นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 52,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160047 26/01/2016

(4043160058)

 

112 จา้งผลติชดุมวิอาย           1 งาน 52,500.00  ตกลงราคา นางสาว ณัฎฐณิชา ตะกรดุแจม่ 52,500.00 บาท นางสาว ณัฎฐณิชา ตะกรดุแจม่ 52,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160048 26/01/2016

(4043160059)

 

113 จา้งดําเนนิการตดิตามและดูแลระบบe-Referral           1 งาน 150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา นาย ชยตุ บญุมพีธิาน 150,000.00 บาท นาย ชยตุ บญุมพีธิาน 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160049 29/02/2016

ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ  (4043160060)

 

114 จา้งพัฒนาเครื4องมอืการเชื4อมโยงขอ้มลู         6 เดอืน 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นาย ธนชัย ทองคํา 200,000.00 บาท นาย ธนชัย ทองคํา 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160050 29/01/2016

ทะเบยีนเกษตรกร  (4043160061)

 

115 เชา่ Notebook Lenovo V480 i7       1 เครื4อง 11,200.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 11,200.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 11,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4057160006 1/02/2016

(4043160062)

 

116 เชา่เครื4อง LCD Projector            2 ปี 273,600.00 292,752.00 ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด 273,600.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด 273,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4057160007 5/02/2016

(1 มคี. 59 - 28 กพ. 61)  (4043160063)

 

117 จา้งบรกิารกําจัดปลวก มด แมลงสาบ ยงุและหนู 1 ปี 120,000.00 128,400.00 ตกลงราคา บรษิัท แอด๊วานซ ์กรุป๊ เอเซยี จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท แอด๊วานซ ์กรุป๊ เอเซยี จํากัด 120,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160051 9/02/2016

(4043160064)

 

118 จา้งพัฒนาระบบแสดงผลมอดูลตรวจสอบ 1 งาน 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นางสาว สพุรรษา ศรพีา 200,000.00 บาท นางสาว สพุรรษา ศรพีา 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160052 12/02/2016

และมอดูลตรวจสอบความซํpาซอ้นของเกษตรกร  (4043160065)

 

119 จา้งบรกิารบํารงุรักษาระบบอาคารอัตโนมัติ        12 เดอืน 163,944.00 175,420.08 ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั4นแนล 163,944.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั4นแนล 163,944.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160053 15/02/2016

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด (4043160066)

 

120 จา้งบรกิารบํารงุระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้        1 รายการ 112,212.00 120,066.84 ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั4นแนล 112,212.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั4นแนล 112,212.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160054 15/02/2016

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด (4043160067)

 

121 จา้งบํารงุรักษาระบบ FE-SEM            1 ปี 80,000.00  ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั4น จํากัด 80,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรปุ คอรป์อเรชั4น จํากัด 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160055 16/02/2016

(4043160068)
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แบบ สขร.1
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ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

122 เชา่คอมพวิเตอรพ์กพา ระยะเวลา 1 ปี       4 เครื4อง 110,880.00 118,641.60 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั4น จํากัด 110,880.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั4น จํากัด 110,880.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4057160008 17/02/2016

(4043160069)

 

123 จา้งจัดเก็บขอ้มลูสัญญาและประสานงานของฝ่าย           1 งาน 126,000.00 126,000.00 ตกลงราคา นางสาว สภุัชญา พลศักดิ} 126,000.00 บาท นางสาว สภุัชญา พลศักดิ} 126,000.00 บาท เป็นการจา้งต่อเนื4อง 4052160056 17/02/2016

BTT  (4043160070)

 

124 จา้งบรกิารบํารงุรักษามเิตอรไ์ฟพรอ้มซอฟตแ์วร์ 1 ปี 25,000.00  ตกลงราคา บรษิัท อนิทเิกรชั4น มชีัวรเ์มนท ์โซลูชั4น จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท อนิทเิกรชั4น มชีัวรเ์มนท ์โซลูชั4น จํากัด 25,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160057 18/02/2016

(4043160071)

 

125 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัย         2 เดอืน 436,800.00 467,376.00 พเิศษ บรษิัท มารนี แอซเซ็ท โปรเท็คชั4น จํากัด 436,800.00 บาท บรษิัท มารนี แอซเซ็ท โปรเท็คชั4น จํากัด 436,800.00 บาท เป็นการจา้งต่อเนื4อง 4052160058 23/02/2016

(4043160072)

 

126 เชา่พืpนที4อาคารพรอ้มบรกิาร            1 ปี 400,140.00 400,140.00 ตกลงราคา มลูนธิ ิสากลเพื4อคนพกิาร 400,140.00 บาท มลูนธิ ิสากลเพื4อคนพกิาร 400,140.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4054160001 24/02/2016

สําหรับหอ้งสตูดโิอ ชั pน 3 อาคาร 4 รวมค่าใชจ้า่ย  (4043160073)

จํานวน 66.69 ตรม. (ตรม.ละ 500 บาท)  

 

127 จา้งบรกิารดูแลหอ้งศูนยข์อ้มลูกลาง        12 เดอืน 140,186.92 150,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 140,186.92 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 140,186.92 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160059 24/02/2016

ของโครงการพัฒนาเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพื4อสังคม  (4043160074)

การศกึษาและวจิัย (ThaiSarn) และ

เครอืข่ายกาญจนาภเิษก (KPNet)  

 

128 จา้งบรกิารเชา่เครื4องถา่ยเอกสาร 1 ปี 36,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160060 24/02/2016

(4043160075)

 

129 จา้งบํารงุรักษาระบบปรับอากาศชนดิรวมศูนย์ 1 ปี 196,800.00 210,576.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั4น จํากัด 196,800.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั4น จํากัด 196,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160061 25/02/2016

(4043160076)

 

130 จา้งใหบ้รกิาร Cloud        12 เดอืน 42,000.00  ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 21,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 21,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160062 25/02/2016

(4043160077)

 

131 จา้งบํารงุรักษาระบบอาคาร        12 เดอืน 240,000.00 256,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 120,002.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160063 25/02/2016

(4043160078)

 

132 จา้งดําเนนิงานจัดงานประชมุวชิาการ        12 เดอืน 252,720.00 252,720.00 ตกลงราคา นางสาว ชมพนูุท ต่ายเมอืง 252,720.00 บาท นางสาว ชมพนูุท ต่ายเมอืง 252,720.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที4มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160064 26/02/2016

นานาชาต ิเรื4องวศิวกรรมฟืpนฟสูมรรถภาพ และ  (4043160079)

เทคโนโลยสีิ4งอํานวยความสะดวก

ครั pงที4 10 (i-CREATe 2016)  
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