
แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อ
หรอืจา้ง
(ไมร่วม

ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 วัสดซุอ่มแซมระบบปรับอากาศแบบ Split type        5 รายการ 58,500.00 ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 58,500.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 58,500.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160530 01/03/16

หา้งหุน้สว่นจํากัด วรพล แอร ์เอ็นจเินียริ/ง 70,300.00 บาท

2 หมกึ TonerHP รุน่ CE410A, CE411A, CE412A, CE413A        4 รายการ 29,000.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 29,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 29,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160531 01/03/16

บรษิัท ออฟฟิศคลับ(ไทย) จํากัด 37,046.72 บาท

3 เซนเซอรว์ัดอณุหภมูิ        6 รายการ 43,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 43,500.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 43,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160532 01/03/16

4 Metal Flexible Hose Set 3 รายการ 23,825.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 23,825.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 23,825.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160533 01/03/16

5 เครื/องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น           1 ชดุ 14,500.00 ตกลงราคา บรษิัท กติตสิทิธิY เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 14,500.00 บาท บรษิัท กติตสิทิธิY เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 14,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160534 01/03/16

6 คารบ์อน + แผน่กรอง รุน่ HW-20060-03           2 ชดุ 12,635.52 ตกลงราคา บรษิัท เอกลักษณ ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลายส ์จํากัด 12,635.52 บาท บรษิัท เอกลักษณ ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลายส ์จํากัด 12,635.52 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160535 01/03/16

7 เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook         2 เดอืน 3,600.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 3,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 3,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160536 01/03/16

8 Software JMP Pro     1 ลขิสทิธิY 738,000.00 789,660.00 พเิศษ บรษิัท แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 738,000.00 บาท บรษิัท แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 738,000.00 บาท คณุลักษณะแฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160537 01/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที/โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทาง

เทคนคิที/จําเป็นตอ้งระบยุี/หอ้เป็นการเฉพาะ และ

ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุี/ตอ้งซืTอเรง่ดว่น หากลา่ชา้

อาจจะเสยีหายแกส่ํานักงาน

9 จา้งขนยา้ยเครื/องจักร           1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ลักกีT มฟูวิ/ง แอนด ์เทรดดิTง 45,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ลักกีT มฟูวิ/ง แอนด ์เทรดดิTง 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจางที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160538 01/03/16

shop   ดา้นหลังอาคารและอปุกรณป์ระกอบ

10 เหล็กทนความรอ้น          2 ชิTน 780.00 ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 780.00 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 780.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160539 01/03/16

11 จา้งสํารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการ           1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา นางสาว ยพุาวด ีพทุธพงษ์ 45,000.00 บาท นางสาว ยพุาวด ีพทุธพงษ์ 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160540 02/03/16

ความพงึพอใจ พฤตกิรรมการใชง้าน และปัจจัยที/สง่ผล

ตอ่การใชง้าน NETPIE

12 1660 Tie Point Breadboard (Protoboard)        2 รายการ 13,175.00 ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 13,175.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 13,175.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160541 02/03/16

Pair cable 40 pins 20cm(M-M)

13 จา้งแกแ้บบและทําตามแบบที/แก ้        1 รายการ 20,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 20,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160542 02/03/16

ของชดุทดลองสําหรับใชใ้นการปลายขัTว สายไฟ

ดว้ยวธิีการประมวลภาพถา่ย

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
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14 จา้งซอ่มบํารงุระบบทํานํTาหลอ่เย็น        1 รายการ 36,200.00 ตกลงราคา บรษิัท คาลปีดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 36,200.00 บาท บรษิัท คาลปีดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 36,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160543 02/03/16

15 จา้งพัฒนาระบบจัดการขอ้มลูสมาชกิ และสทิธิYสําหรับ           1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา นางสาว กัญญาณัฐ มีTเจรญิ 60,000.00 บาท นางสาว กัญญาณัฐ มีTเจรญิ 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160544 02/03/16

ดภูาพเอกซเรย ์บนเว็บแอพพลเิคชั/นและฐานขอ้มลู

16 จา้งพัฒนา User Interface แอปพลเิคชั/นชว่ยแปลภาษา           1 งาน 72,500.00 ตกลงราคา นาย วชิวร มั/นคง 72,500.00 บาท นาย วชิวร มั/นคง 72,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160545 02/03/16

ระดับวลขีอง ASEAN MT สําหรับโทรศัพทส์มารท์โฟน ใหใ้ช ้

งานง่ายและ สะดวกมากขึTน และพัฒนาเว็บแอปพลเิคชั/น

ระบบวัดความซบัซอ้นของ เนืTอความแบง่ตามระดับชั Tน

การเรยีนการสอน เพื/อใหส้ามารถแสดงผลแบบ real time

17 RAM 32GB และ HDD  2TB        2 รายการ 69,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 69,800.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 69,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160546 02/03/16

18 จา้งทําปิดฝาบอ่นํTาเสยี            9 ฝา 10,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ/ง 10,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ/ง 10,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160547 02/03/16

19 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื/อง Resistivity           1 งาน 17,640.00 ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,640.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 17,640.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160548 02/03/16

20 ซอฟตแ์วร ์MikroC Pro ภาษา C        2 รายการ 9,200.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 9,200.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 9,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160549 03/03/16

PICKit 3 IN-CIRCUIT DEBUGGER

21 Zinc Target  EJTZNXX402A4           2 อัน 22,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 22,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160550 04/03/16

22 วัสด ุShaft ขนาด 10X22 mm และ Arm        2 รายการ 2,610.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 2,610.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 2,610.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160551 04/03/16

23 เครื/องปรับอากาศ ยี/หอ้ MITSUBISHI       2 เครื/อง 41,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 41,000.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 41,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160552 23/03/16

90,000BTU รา้น เอส พ ีอาร ์เครื/องเย็น 53,000.00 บาท

24 หมกึ Toner HP รุน่ CE410A, CE411A, CE412A,        4 รายการ 24,600.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 24,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 24,600.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160553 04/03/16

CE413A บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 31,196.26 บาท

25 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 20,560.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 20,560.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 20,560.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160554 04/03/16

26 เครื/องคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล (PC)           1 ชดุ 29,100.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,100.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,100.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160555 04/03/16

27 จา้งพัฒนาอัลกอรทิมึเพื/อวเิคราะหข์อ้มลู           1 งาน 74,700.00 ตกลงราคา นาย อดศิักดิY ก ิ/งแกว้กา้นทอง 74,700.00 บาท นาย อดศิักดิY ก ิ/งแกว้กา้นทอง 74,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160556 04/03/16

กึ/งโครงสรา้งของฐานขอม้ลุพจนานุกรมราชบัณฑติยสถาน
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28 จา้งทําคลปิวดิโีอการต์นูสั Tน เรื/อง Mr. Dentii           1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา นางสาว กฤษณา กาญจนเพ็ญ 60,000.00 บาท นางสาว กฤษณา กาญจนเพ็ญ 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160557 04/03/16

ตอน CT SCAN สัญญาชาตไิทย ความยาว 2 นาที

29 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 13,211.37 ลบ.ม.        1 รายการ 67,113.76 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,113.76 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,113.76 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160558 21/03/16

30 จา้งประกอบ PCB และ Material           1 งาน 109,586.45 117,257.50 ตกลงราคา บรษิัท สตราเทจคิ แมนูแฟคเจอริ/ง จํากัด 109,586.45 บาท บรษิัท สตราเทจคิ แมนูแฟคเจอริ/ง จํากัด 109,586.45 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160559 04/03/16

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสซอีาร ์อนิเตอรเ์ท็ค 114,382.50 บาท

31 จา้งตดิตัTงโทรศัพทใ์นลฟิต์           2 ชดุ 10,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 10,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160560 04/03/16

32 จา้งตดิตัTง Solar Pump (ปราจนีบรุ)ี           1 งาน 327,100.00 349,997.00 พเิศษ บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 327,100.00 บาท บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 327,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160561 04/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน

ที/ตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแก่

สํานักงาน

33 EJTALXX502A4 Aluminium Target (AI)        2 รายการ 61,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 61,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 61,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160562 07/03/16

EJTALXX403A4 Silver Target(Ag) 99.999 %

34 จา้งบรกิารตรวจวเิคราะหค์ณุภาพอากาศ เสยีง นํTา           1 งาน 115,300.00 123,371.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติTง เซอรว์สิ จํากัด 115,300.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติTง เซอรว์สิ จํากัด 115,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160563 07/03/16

35 จา้งปรับปรงุพืTนที/และงานระบบหอ้งเครื/องกล           1 งาน 238,000.00 254,660.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 238,000.00 บาท บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 238,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160564 08/03/16

หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 272,850.00 บาท

36 TOSHIBA INVERTER           1 ชดุ 26,500.00 ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอรไ์ดรฟ์ จํากัด 26,500.00 บาท บรษิัท มาสเตอรไ์ดรฟ์ จํากัด 26,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160565 08/03/16

37 ชดุสํารองไฟฉุกเฉิน รุน่ LD-215 Warm White           9 ชดุ 21,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 21,600.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 21,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160566 08/03/16

38 รถจักรยานยนต ์ยี/หอ้ YAMAHA รุน่ FILANO           2 คัน 50,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 50,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160567 08/03/16

39 จา้งวาดภาพประกอบเอกสารประกอบการเรยีนรู ้           1 งาน 15,000.00 ตกลงราคา นาย ศลิป์วัตร  วศิาลศักดิY 15,000.00 บาท นาย ศลิป์วัตร  วศิาลศักดิY 15,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160568 08/03/16

เปิดโลกมวิอาย ตอน ครัสเตเชยีนตัวนอ้ย

40 จา้งพัฒนาระบบพาท ีแบบไมพ่ึ/งพาอนิเทอรเ์น็ต           1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา นาย ภริาย ุลานเลีTยง 60,000.00 บาท นาย ภริาย ุลานเลีTยง 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160569 08/03/16

สําหรับ iOS (PARTY Offline API for iOS)

(The Development of PARTY Offline API for iOS)
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41 จา้งพัฒนาโปรแกรมจําลองขอ้มลูการเดนิรถไฟ           1 งาน 49,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 49,900.00 บาท บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 49,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160570 08/03/16

ภายใตโ้ครงการการพัฒนา ระบบตดิตามขบวนรถไฟดว้ย

แผงวงจรกําหนดตําแหน่งบนโลก (จพีเีอส) ที/เขา้ถงึไดส้ะดวก

42 สารเคมี        3 รายการ 18,180.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,180.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,180.00 บาท คณุลักษณะเฉพราะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160571 08/03/16

43 จา้งวจิัยและพัฒนาโปรแกรมบันทกึผล           1 งาน 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แอ็ปตจิดู จํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท แอ็ปตจิดู จํากัด 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160572 08/03/16

ตรวจสขุภาพผา่น Mobile App

44 เครื/องคอมพวิเตอร ์PC พรอ้มจอ Monitor           3 ชดุ 78,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 78,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 78,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160573 09/03/16

บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 80,400.00 บาท

45 จา้งทําความสะอาด Scrubber สําหรับระบบบําบัด        3 รายการ 42,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เซริฟ์ พลัส เอ็นจเินียริ/ง 42,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซริฟ์ พลัส เอ็นจเินียริ/ง 42,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160574 09/03/16

อากาศเสยี

46 อปุกรณ ์DLP7-140 COMPACT 1X3.6W.FL 20 รายการ 13,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ. ทลูส ์จํากัด 16,500.00 บาท บรษิัท แสงมติร อเีลคตรคิ จํากัด 13,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160575 09/03/16

บรษิัท แสงมติร อเีลคตรคิ จํากัด 13,000.00 บาท

47 Omini-ID Power 50 Tag (BAP)          20 ตัว 17,000.00 ตกลงราคา บรษิัท สมารท์ ไอเดนทฟิาย จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไอเดนทฟิาย จํากัด 17,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160576 09/03/16

48 LaserLineNon-PolarizingCube Beamsplitter           1 อัน 20,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 20,600.00 บาท บรษิัท เอเบ็คซ ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 20,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160577 09/03/16

49 วัสดไุฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 7,547.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,547.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,547.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160578 09/03/16

50 วัสดไุฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 7,590.00 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 7,590.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 7,590.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160579 09/03/16

51 อะไหลเ่ครื/องกําเนดิไฟฟ้า อาคาร ศอ.และPilot Plant        2 รายการ 23,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 23,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 23,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160580 09/03/16

52 อปุกรณไ์ฟฟ้า        6 รายการ 45,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 45,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160581 09/03/16

53 จา้งตดิตัTงระบบตรวจวัดความเค็ม           1 งาน 83,160.00 ตกลงราคา บรษิัท แกด จํากัด 83,160.00 บาท บรษิัท แกด จํากัด 83,160.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160582 09/03/16

54 จา้งพัฒนาโปรแกรมสําหรับฝึกทักษะ           1 งาน 55,000.00 ตกลงราคา นาย สรณัฐ มติรภานนท์ 55,000.00 บาท นาย สรณัฐ มติรภานนท์ 55,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160583 10/03/16

การถอดเสยีง

55 เครื/องสํารองไฟฟ้า UPS APC 625 VA       1 เครื/อง 1,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1,900.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160584 10/03/16

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 2,350.00 บาท
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56 จา้งพัฒนาโปรแกรมอัลกอรทิมึสําหรับคาดการณ์        1 รายการ 49,790.00 ตกลงราคา บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 49,790.00 บาท บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 49,790.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160585 10/03/16

การเขา้ถงึสถานีรถไฟจากขอ้มลูตําแหน่งและความเร็ว

57 กระดาษชําระ  ถงุขยะดํา        4 รายการ 95,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น. คอมเมอรเ์ชยีล 95,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น. คอมเมอรเ์ชยีล 95,100.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160586 10/03/16

บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 101,000.00 บาท

58 งานรอืถอน,ปรับปรงุอาคารและหอ้งนํTา           1 งาน 132,000.00 141,240.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 132,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 132,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160587 11/03/16

หลังอาคาร ศอ. และอ.โรงงานตน้แบบ บรษิัท มั/นยนื เซอรว์สิ แอนด ์วศิวกรรม จํากัด 269,000.00 บาท

59 เชา่ครภุัณฑค์อมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์        7 รายการ 49,400.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 49,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 49,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160588 11/03/16

60 โช๊คอัพหลัง TTX สดีํา          58 อัน 81,200.00 ตกลงราคา บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 81,200.00 บาท บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 81,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160589 11/03/16

61 อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์        5 รายการ 27,092.60 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,092.60 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,092.60 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160590 11/03/16

62 เครื/องวัดและบันทกึเวลาแบบหลายชอ่ง        1 รายการ 160,000.00 171,200.00 ตกลงราคา บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั/น จํากัด 160,000.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั/น จํากัด 160,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160591 14/03/16

63 ทอ่และอปุกรณส์ําหรับระบบปรับสภาพนํTา       10 รายการ 17,002.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีว.ี อคีวปิเมน้ท์ 17,002.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีว.ี อคีวปิเมน้ท์ 17,002.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160592 14/03/16

64 วัสดสุารเคมี       10 รายการ 81,590.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 81,590.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 81,590.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160593 14/03/16

65 เครื/องจับยงุอัจฉรยิะ           1 ชดุ 27,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เซน็ทรัล เพสท ์ซพัพลาย (2010) จํากัด 27,400.00 บาท บรษิัท เซน็ทรัล เพสท ์ซพัพลาย (2010) จํากัด 27,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160594 14/03/16

66 สารเคมี        3 รายการ 177,000.00 189,390.00 ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 177,000.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 177,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160595 14/03/16

67 จา้งสรา้งโครงสรา้งตูส้ําหรับเครื/องชั/ง           1 งาน 35,000.00 ตกลงราคา นาย ไพรัช หุน่นอก 35,000.00 บาท นาย ไพรัช หุน่นอก 35,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160596 14/03/16

นํTาหนักและวัดสว่นสงูสําหรับเด็ก

68 วัสดวุทิยาศาสตร์        7 รายการ 45,400.00 ตกลงราคา บรษิัท สกุนตธ์ี เอ็นจเินียริ/ง ซพัพลาย จํากัด 45,400.00 บาท บรษิัท สกุนตธ์ี เอ็นจเินียริ/ง ซพัพลาย จํากัด 45,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160597 14/03/16

69 สารเคมี        1 รายการ 46,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 46,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 46,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160598 14/03/16

70 Regulator          2 ชิTน 36,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชี/ยลแก๊ส จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี/ยลแก๊ส จํากัด 35,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160599 14/03/16

71 Nickel Alloy Wire        1 รายการ 24,800.00 ตกลงราคา บรษิัท นีโอแวค จํากัด 24,800.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากัด 24,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160600 14/03/16
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72 สายรัดขอ้มอืวัดชพีจร        2 รายการ 10,540.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 10,540.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 10,540.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160601 14/03/16

73 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ       28 รายการ 25,602.05 ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซพัพลาย จํากัด 25,602.05 บาท บรษิัท โชคชัย ซพัพลาย จํากัด 25,602.05 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160602 15/03/16

74 จา้งทําแผนวงจร PCB        1 รายการ 7,420.00 ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 7,420.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 7,420.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160603 15/03/16

75 จา้งอบรมเพื/อพัฒนาบคุลากร           3 วัน 285,000.00 285,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอกซพ์ารา (ไทยแลนด)์ จํากัด 285,000.00 บาท บรษิัท เอกซพ์ารา (ไทยแลนด)์  จํากัด 285,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160604 15/03/16

ดา้น Extrepreneurship ใหก้ับนักวจิัย ภายใน ศอ. หัวขอ้

“Entrepreneurship workshop” 17-19 ม.ีค. 2559

76 Nitrogen dioxide Air        1 รายการ 40,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 40,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 40,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160605 16/03/16

77 วัสดสุํานักงาน        1 ชดุ 5,083.10 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 5,083.10 บาท รา้น พัฒนากจิ 5,083.10 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160606 16/03/16

78 อปุกรณว์ัดความลกึ        1 รายการ 6,456.00 ตกลงราคา บรษิัท พเีอสพ ีเทค จํากัด 6,456.00 บาท บรษิัท พเีอสพ ีเทค จํากัด 6,456.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160607 16/03/16

79 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (มอืสอง)        1 รายการ 24,000.00 ตกลงราคา นางสาว สวา่งจติ แชโ่งว้ 24,000.00 บาท นางสาว สวา่งจติ แชโ่งว้ 24,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160608 17/03/16

80 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (มอืสอง)        1 รายการ 19,200.00 ตกลงราคา นาย ชัชวาลย ์สวา่งอารมย์ 19,200.00 บาท นาย ชัชวาลย ์สวา่งอารมย์ 19,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160609 17/03/16

81 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (มอืสอง)           1 คัน 19,200.00 ตกลงราคา นางสาว อําไพ เกดิประภพ 19,200.00 บาท นางสาว อําไพ เกดิประภพ 19,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160610 17/03/16

82 U1233A : True RMS 6000 count handheld        1 รายการ 7,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 7,600.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 7,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160612 17/03/16

DMM with non-contact voltage detector

83 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (มอืสอง)           4 คัน 96,800.00 ตกลงราคา นาย ประเสรฐิ องอาจตระกลู 96,800.00 บาท นาย ประเสรฐิ องอาจตระกลู 96,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160613 17/03/16

84 จา้ง Grinding แผน่ Wafer           1 งาน 20,125.00 ตกลงราคา บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนกิส ์(ประเทศไทย) 20,125.00 บาท บรษิัท สตารส์ ไมโครอเิล็กทรอนกิส ์(ประเทศไทย 20,125.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160614 17/03/16

 จํากัด (มหาชน)  จํากัด (มหาชน)

85 จา้งพัฒนาคลังขอ้ความภาษาอังกฤษ-เวยีดนาม           1 งาน 33,377.50 ตกลงราคา Ms. THUY BICH THI NGUYEN 33,377.50 บาท Ms. THUY BICH THI NGUYEN 33,377.50 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160615 17/03/16

เพื/อระบบแปลภาษาอาเซยีน

86 จา้งพัฒนาคลังขอ้ความภาษาอังกฤษ-เวยีดนาม           1 งาน 33,387.25 ตกลงราคา Ms. Vu Thi Hong Thuy 33,387.25 บาท Ms. Vu Thi Hong Thuy 33,387.25 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160616 17/03/16

เพื/อระบบแปลภาษาอาเซยีน
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87 จา้งพมิพก์ระดาษหัวจดหมาย โลโกศ้นูย์          60 รมี 12,900.00 ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 12,900.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 12,900.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160617 17/03/16

(มทีี/อยูศ่นูย)์

88 Intel Edison and Arduino Breakout Kit        1 รายการ 5,200.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 5,200.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 5,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160618 17/03/16

89 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (รถมอืสอง)          11 คัน 256,300.00 256,300.00 ตกลงราคา นาย บญุม ีวงคด์ว้ง 256,300.00 บาท นาย บญุม ีวงคด์ว้ง 256,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพราะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160619 18/03/16

90 Aluminium Part          35 ชดุ 217,700.00 232,939.00 ตกลงราคา บรษิัท ธนสารเอนเตอรไ์พรซ ์จํากัด 217,700.00 บาท บรษิัท ธนสารเอนเตอรไ์พรซ ์จํากัด 217,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160620 18/03/16

91 ซอฟตแ์วร ์(VSPro,VisioStd,Snagit,TextPad)        4 รายการ 108,080.00 115,645.60 ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 108,080.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 108,080.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160621 18/03/16

92 เกา้อีTทํางาน บหุนังเทยีม PVN412+ไฮโดรรคิ           1 ตัว 4,020.00 ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,020.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,020.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160622 18/03/16

93 Lenovo Tab2 A8-50 16GB Tablet 8" 4G Call และ        2 รายการ 22,450.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 23,930.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,450.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160623 18/03/16

Samsung Galaxy TabS29.7" 32GB White บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,450.00 บาท

94 ตูใ้สก่ลอ่งอะไหลแ่บบแบง่ชอ่ง        1 รายการ 7,695.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ ทลูส ์ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 7,695.00 บาท บรษิัท เอ ทลูส ์ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 7,695.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160624 18/03/16

95 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano (มอืสอง)           1 คัน 21,000.00 ตกลงราคา นาย วชิัย ทองประเสรฐิ 21,000.00 บาท นาย วชิัย ทองประเสรฐิ 21,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160625 18/03/16

96 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano มอืสอง           1 คัน 22,230.00 ตกลงราคา นาย กลยท์รรศน ์ทองหนา้ศาล 22,230.00 บาท นาย กลยท์รรศน ์ทองหนา้ศาล 22,230.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160626 18/03/16

97 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano มอืสอง           3 คัน 123,720.00 ตกลงราคา นาย ทรงพล จริะปัญญาเลศิ 123,720.00 บาท นาย ทรงพล จริะปัญญาเลศิ 123,720.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160627 18/03/16

98 หลอดไฟชนดิ USH short-Arc Mercury/Xenon          2 หลอด 139,000.00 148,730.00 ตกลงราคา บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 139,000.00 บาท บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 139,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160628 21/03/16

99 Battery C&D model: UPS12-200 MRX         80 กอ้น 774,999.20 829,249.14 พเิศษ บรษิัท ฟจูติส ึซสีเต็ม บสีซเีนส (ประเทศไทย) จํากัด 774,999.20 บาท บรษิัท ฟจูติส ึซสีเต็ม บสีซเีนส (ประเทศไทย) จํากัด 774,999.20 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160629 21/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดทุี/

โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทาง

เทคนคิที/จําเป็นตอ้งระบยุี/หอ้เป็นการเฉพาะ

100 เครื/องวัดและบันทกึขอ้มลู        1 รายการ 74,841.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.ท.ีเค มารเ์ก็ตติTง จํากัด 74,841.00 บาท บรษิัท เอ็ม.ท.ีเค มารเ์ก็ตติTง จํากัด 74,841.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160630 22/03/16

บรษิัท แมนซอฟท ์จํากัด 93,038.40 บาท

บรษิัท เทคโนโลย ีอนิสตรเูมนท ์จํากัด 99,480.00 บาท
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101 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 12,800.00 ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากัด 12,800.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากัด 12,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160631 21/03/16

102 CIP Cleaning Shell & Tube Model : AC3F-1           1 งาน 15,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เพยีวเพอรฟ์อรม์ จํากัด 25,300.00 บาท บรษิัท อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลน 15,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160632 23/03/16

บรษิัท อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด)์ จํากัด 15,000.00 บาท

103 หมกึ Toner HP รุน่ CE278A         3 กลอ่ง 6,300.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 6,300.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160633 21/03/16

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 8,172.90 บาท

104 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 54,378.00 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 54,378.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 54,378.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160634 22/03/16

105 จา้งพมิพโ์บวชัวร์        1 รายการ 8,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160635 22/03/16

หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 9,000.00 บาท

106 จา้งซอ่มเครื/องปรับอากาศ        1 รายการ 6,300.00 ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 6,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160636 22/03/16

107 จา้งเหมาบรกิารสอนภาษาอังกฤษ           1 งาน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นาง เสน่ห ์ทองรนิทร์ 100,000.00 บาท นาง เสน่ห ์ทองรนิทร์ 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160637 22/03/16

108 3A(NEW) 1"x 100" without Hose Nozzle           2 ชดุ 7,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 7,600.00 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 7,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160638 22/03/16

109 2 Way on off Valve 220V SPRINT Return           4 ชดุ 13,400.00 ตกลงราคา บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 13,400.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 13,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160639 22/03/16

110 ไนโตรเจนเหลว จํานวน  13,896.99 ลบ.ม.           1 ชดุ 70,596.71 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 70,596.71 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 70,596.71 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160640 22/03/16

111 สารเคมี        3 รายการ 34,125.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 34,125.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 34,125.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160641 22/03/16

112 Computer Dell OPTIPLEX 3040 MT           2 ชดุ 59,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 55,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 55,600.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160642 22/03/16

Dell Monitor 23"  E2316H บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 56,000.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 57,600.00 บาท

113 จา้งประกอบตูพ้รอ้มใสอ่ปุกรณ์           8 ตุ ้ 71,982.56 ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซพัพลาย จํากัด 71,982.56 บาท บรษิัท โชคชัย ซพัพลาย จํากัด 71,982.56 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160643 22/03/16

114 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       13 รายการ 50,465.50 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 47,582.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 47,582.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160644 23/03/16

115 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       12 รายการ 10,295.23 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 9,811.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 9,811.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160645 23/03/16

116 Helium 99.995% (HP) 7 M3/Cyl        1 รายการ 6,400.00 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160646 23/03/16
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117 จา้งทํา PCB 1 งาน 9,120.00 ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 9,120.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 9,120.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160647 24/03/16

118 แบตเตอรี/        3 รายการ 31,695.00 ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์เอนเตอรไ์พรส ์จํากัด 31,695.00 บาท บรษิัท ไวส ์เอนเตอรไ์พรส ์จํากัด 31,695.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตรงความตอ้งการ 4041160648 23/03/16

119 จา้งพัฒนาวัสดผุสม Ni(OH)2/CNTs-3D graphene สําหรับ           1 งาน 69,000.00 ตกลงราคา นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 69,000.00 บาท นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 69,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160649 24/03/16

ใชง้านเป็นอปุกรณ ์เก็บสะสมพลังงาน โดยเทคโนโลยี

Chemical vapor deposition รว่มกับ electrodeposition

120 iPhone 6s 16gb       1 เครื/อง 25,140.00 ตกลงราคา บรษิัท ยนูติีT โพรเกรส จํากัด 25,140.00 บาท บรษิัท ยนูติีT โพรเกรส จํากัด 25,140.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160650 24/03/16

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 25,900.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลชูั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,800.00 บาท

บรษิัท คอมเซเวน่ จํากัด (มหาชน) 26,900.00 บาท

121 เชา่ Notebook Dell Inspiron N5110 Black       1 เครื/อง 6,300.00 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 6,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160651 24/03/16

122 จา้งปรับปรงุทอ่นํTาเย็นสําหรับอาคารคลนีรมู           1 งาน 66,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์จํากัด 66,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์จํากัด 66,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160652 24/03/16

บรษิัท นวิ ลุ๊ค เซอรว์สิ จํากัด 84,530.00 บาท

123 จา้งทําโลค่รสิตัล พระราชทาน           3 อัน 17,890.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 17,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 17,890.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160653 24/03/16

124 กาวอะครลิคิ        3 รายการ 34,550.00 ตกลงราคา บรษิัท เฟิรส์ชที จํากัด 34,550.00 บาท บรษิัท เฟิรส์ชที จํากัด 34,550.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160654 25/03/16

125 วัสดไุฟฟ้า        5 รายการ 16,308.00 ตกลงราคา บรษิัท ไรสซ์ ิ/ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 16,308.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ ิ/ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 16,308.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160655 25/03/16

126 เชา่เครื/องคอมพวิเตอร ์PC Server       1 เครื/อง 5,600.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160656 25/03/16

127 DI Cartridge Type I 15 Mohm (Refill)        5 รายการ 11,285.00 ตกลงราคา บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 11,285.00 บาท บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินียริ/ง จํากัด 11,285.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160657 25/03/16

128 อปุกรณไ์ฟฟ้า       19 รายการ 12,183.89 ตกลงราคา บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากัด 12,183.89 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากัด 12,183.89 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160658 25/03/16

129 จา้งบรรณาธกิารหนังสอืภาษาอังกฤษ Handbook           1 งาน 70,000.00 ตกลงราคา นาง สานุช  เสกขนุทด ณ ถลาง 70,000.00 บาท นาง สานุช  เสกขนุทด ณ ถลาง 70,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160659 25/03/16

130 จา้งบํารงุรักษาระบบไฟฟ้า           1 งาน 280,300.00 299,921.00 กรณีพเิศษ  การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 280,300.00 บาท  การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 280,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160660 25/03/16

131 เกลอืบรสิทุธิYชั Tนคณุภาพพเิศษ        1 รายการ 30,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เกลอืเจรญิ อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 30,600.00 บาท บรษิัท เกลอืเจรญิ อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 30,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160661 25/03/16

แบบชืTน 97.5% (UNDRIED REFINED SALT 97.5
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132 ซอฟตแ์วร ์Tableau Desktop        2 รายการ 1,585,635.00 1,696,629.45 พเิศษ บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั/น จํากัด 1,585,635.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั/น จํากัด 1,585,635.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160662 25/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดทุี/

โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทาง

เทคนคิที/จําเป็นตอ้งระบยุี/หอ้เป็นการเฉพาะ

133 จา้งซอ่มเครื/องปรับอากาศแบบรวม        1 รายการ 12,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากัด 12,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160663 25/03/16

134 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 3,960.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 3,960.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 3,960.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160664 25/03/16

135 จา้งซอ่มทอ่นํTาเย็น FCU อาคาร Cleanroom        1 รายการ 126,000.00 134,820.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 126,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 126,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160665 28/03/16

136 SV-SMI-2800517 : HEPA FILTER FOR 5215-2           1 อัน 7,000.00 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160666 28/03/16

(แผน่กรองอากาศ)

137 SMP11-A Smart Pyranometer       1 เครื/อง 126,000.00 134,820.00 ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 126,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 126,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160668 28/03/16

138 Bellows Valve สําหรับเครื/องจักร IIP1        3 รายการ 14,230.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 14,230.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติTง จํากัด 14,230.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160669 28/03/16

139 วัสดสุําหรับเครื/อง SPT1        1 รายการ 9,293.90 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 9,293.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 9,293.90 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160670 28/03/16

140 จา้งสอบเทยีบ TOC analyzer 1 งาน 46,950.00 ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 46,950.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 46,950.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160671 28/03/16

141 จา้งจัดการกระบวนการโลจสิตกิสข์องเวชภัณฑ์           1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา นาย บดนิทร ์ มลินิทางกรู 90,000.00 บาท นาย บดนิทร ์ มลินิทางกรู 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160673 29/03/16

142 C4F8 99.999%           1 ทอ่ 140,000.00 149,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 140,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 140,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160674 29/03/16

143 จา้งทําชิTนงานตามแบบ           1 ชดุ 10,665.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 10,665.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ/ง (2004) 10,665.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160675 29/03/16

144 Pressure gauge สําหรับระบบ UDI        4 รายการ 11,500.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็กนา อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 11,500.00 บาท บรษิัท แม็กนา อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 11,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160676 29/03/16

145 จา้งพมิพ ์โปสเตอร ์ จํานวน 900 ใบ 1 งาน 19,200.00 ตกลงราคา ดโีอด ีดจิติอล ออน ดมีานด์ 19,200.00 บาท ดโีอด ีดจิติอล ออน ดมีานด์ 19,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160677 29/03/16

146 จา้งทํา Roll Up  Backdrop  Artwork           1 งาน 12,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 12,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 12,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160678 29/03/16
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147 หนังสอืเกี/ยวกับภาวะ Dyscalculia          3 เลม่ 11,700.00 ตกลงราคา บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,700.00 บาท บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160679 29/03/16

148 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano มอืสอง           2 คัน 46,500.00 ตกลงราคา นางสาว ภไิลภรณ ์พุม่เจรญิ 46,500.00 บาท นางสาว ภไิลภรณ ์พุม่เจรญิ 46,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160680 29/03/16

149 รถจักรยานยนต ์Yamaha Filano มอืสอง           1 คัน 21,300.00 ตกลงราคา นาย วชิัย ทองประเสรฐิ 21,300.00 บาท นาย วชิัย ทองประเสรฐิ 21,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160681 29/03/16

150 จัดจา้งประกอบบอรด์ Drive 60 Set        1 รายการ 55,723.71 ตกลงราคา บรษิัท ยนูติีT อเิลคโทรนคิส ์จํากัด 55,723.71 บาท บรษิัท ยนูติีT อเิลคโทรนคิส ์จํากัด 55,723.71 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160682 29/03/16

151 จา้งปรับปรงุตูค้วบคมุระบบไฟฟ้า           1 งาน 123,000.00 131,610.00 ตกลงราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 123,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 123,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160683 29/03/16

บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 185,570.00 บาท

152 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        9 รายการ 50,930.00 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 50,930.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 50,930.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160684 29/03/16

153 หมกึ Toner HP รุน่ CE410A, CE411A, CE412A, CE413A        4 รายการ 24,600.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 24,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 24,600.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160685 31/03/16

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 33,317.76 บาท

154 จา้งทํา PCB (TAG01)         100 อัน 25,500.00 ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชั/น จํากัด 25,500.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชั/น จํากัด 25,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160686 31/03/16

155 NTA4025 Gasket for standard top plate           2 อัน 20,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160687 31/03/16

156 จา้งทําชิTนสว่นเครื/อง CellScan           1 ชดุ 3,410.00 ตกลงราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 3,410.00 บาท บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 3,410.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160688 31/03/16

157 จา้งพมิพห์นังสอืเปิดโลกมวิอาย       1000 เลม่ 38,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 38,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 38,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041160690 31/03/16

บรษิัท จริังรัชต ์จํากัด 46,000.00 บาท

158 เครื/องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า        1 รายการ 43,800.00 ตกลงราคา บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 43,800.00 บาท บรษิัท สยาม ทรโีอ กรุ๊ป จํากัด 43,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160691 31/03/16

159 เครื/องวัดความชืTนอากาศ        1 รายการ 275,000.00 294,250.00 ตกลงราคา บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั/น จํากัด 275,000.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั/น จํากัด 275,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160692 31/03/16

160 จา้งจัดทําขอ้มลูศัพทพ์ืTนฐานจํานวน 2,000คํา           1 งาน 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นาง พทุธชาต ิโปธบิาล 200,000.00 บาท นาง พทุธชาต ิโปธบิาล 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160693 31/03/16

161 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 2,577.00 ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 2,577.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 2,577.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160694 31/03/16

162 Glass Slice        2 รายการ USD 1,320.00 ตกลงราคา  FOCtek Photonics, Inc. 1,320.00 USD  FOCtek Photonics, Inc. 1,320.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160041 08/03/16

163 UWB Sniffer           1 ชดุ EUR 540.00 ตกลงราคา  Sewio Networks S.R.O. 540.00 EUR  Sewio Networks S.R.O. 540.00 EUR คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160042 10/03/16
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164 RFID Tag        5 รายการ USD 976.00 ตกลงราคา  PAN GROUP CO.,LIMITED 976.00 USD  PAN GROUP CO.,LIMITED 976.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160043 15/03/16

165 ชดุกลอ้ง CCD           1 ชดุ USD 2,574.00 ตกลงราคา  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 2,574.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 2,574.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160044 15/03/16

166 ซอฟตแ์วร ์Tableau Desktop License and Maintenance        2 รายการ USD 3,998.00 151,924.00 ตกลงราคา  Tableau International, U.C. 3,998.00 USD  Tableau International, U.C. 3,998.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160045 23/03/16

167 Command Processor 2           1 ชดุ USD 10,000.00 380,000.00 พเิศษ  VARIAN MEDICAL SYSTEMS 10,000.00 USD  VARIAN MEDICAL SYSTEMS 10,000.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160046 28/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (5) เป็นพัสดทุี/

จําเป็นตอ้งซืTอโดยตรงจากตา่งประเทศ และ

ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดทุี/โดยลักษณะของการใชง้าน

หรอืมขีอ้จํากัดทางเทคนคิที/จําเป็นตอ้งระบยุี/หอ้

เป็นการเฉพาะ

168 Silicon Wafer        2 รายการ USD 1,563.00 ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 1,563.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,563.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160047 30/03/16

169 ซอฟตแ์วร ์BIME Base Plan License and added viewers           1 ชดุ USD 6,840.00 259,920.00 ตกลงราคา  BIME by Zendesk 6,840.00 USD  BIME by Zendesk 6,840.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160048 30/03/16

170 วัสดไุฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส(์Relay Board)        3 รายการ USD 197.00 ตกลงราคา  Advanced Dicing Technologies Ltd. 197.00 USD  Advanced Dicing Technologies Ltd. 197.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160049 31/03/16

171 จา้งบํารงุรักษา Server           1 งาน 15,900.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 15,900.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 15,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160065 26/02/16

(4043160080)

172 จา้งที/ปรกึษาอบรมและใหค้ําปรกึษา        10 เดอืน 129,000.00 138,030.00 วธิีตกลง บรษิัท ควิไทม ์คอนซลัติTง เซอรว์สิ จํากัด 129,000.00 บาท บรษิัท ควิไทม ์คอนซลัติTง เซอรว์สิ จํากัด 129,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4053160003 26/02/16

เพื/อพัฒนากระบวนการผลติตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 (4043160081)

173 จา้งเหมาบรกิารรักษาความสะอาด        1 รายการ 1,009,345.79 1,080,000.00 สอบราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขระ จํากัด 917,697.20 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขระ จํากัด 917,697.20 บาท ราคาตํ/าสดุ 4052160066 29/02/16

อาคารศนูยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิล็กทรอนกิส์ หา้งหุน้สว่นจํากัด ฟินกิซ ์เอส แอน ซี 1,102,348.80 บาท (4043160082)

ระยะเวลา 1 ปี บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีคลนีนิ/ง แอนด ์ซเีคยีวรติีT การด์ เซอรว์สิ1,360,800.00 บาท

174 จา้งตดิตามผลเฝ้าตดิตามการเชื/อมโยง 1 งาน 176,000.00 176,000.00 ตกลงราคา นางสาว เจสนิี วโรดมวจิติร 176,000.00 บาท นางสาว เจสนิี วโรดมวจิติร 176,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160067 29/02/16

ระบบเครอืขา่ย (4043160083)

175 จา้งเหมาบรกิารรถยนต ์พรอ้มพนักงานขับรถ            1 ปี 888,000.00 888,000.00 พเิศษ หา้งหุน้สว่นสามัญ เที/ยงธรรม ทรานสปอรต์ 888,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ เที/ยงธรรม ทรานสปอรต์ 888,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160068 01/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที/ (4043160084)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ

176 จา้งบํารงุรักษาระบบปรับอากาศและ UPS           1 งาน 315,000.00 337,050.00 พเิศษ บรษิัท ฟจูติส ึซสีเต็ม บสีซเีนส (ประเทศไทย) จํากัด 315,000.00 บาท บรษิัท ฟจูติส ึซสีเต็ม บสีซเีนส (ประเทศไทย) จํากัด 315,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160069 01/03/16

(4043160085)
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แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อ
หรอืจา้ง
(ไมร่วม

ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

177 จา้งบรหิารจัดมหกรรมประกวด IT Contest           1 งาน 1,800,000.00 1,926,000.00 พเิศษ บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 1,660,000.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 1,660,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160070 21/03/16

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที/ (4043160086)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ

178 เชา่ PC Server ระยะเวลา 7 เดอืน       1 เครื/อง 21,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 21,000.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4052160009 04/03/16

(4043160088)

179 จา้งบรกิารบํารงุรักษาเครื/องปรับอากาศ            1 ปี 100,000.00 107,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 100,000.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 100,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4052160071 09/03/16

ชนดิแยกสว่น หา้งหุน้สว่นจํากัด วรพล แอร ์เอ็นจเินียริ/ง 113,300.00 บาท (4043160089)

180 จา้งพัฒนาระบบสื/อสาระออนไลนแ์บบเปิด         8 เดอืน 4,018,691.60 4,300,000.00 พเิศษ บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็ม จํากัด 3,950,000.00 บาท บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็ม จํากัด 3,950,000.00 บาท เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที/ตอ้ง 4052160072 11/03/16

จา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูท้ี/มคีวามชํานาญพเิศษ(4043160090)

181 จา้งทดสอบกระบวนการผลติอนุภาคนาโนบัสมัท 1 งาน 105,000.00 105,000.00 ตกลงราคา นางสาว กันยารัตน ์เพชรโสม 105,000.00 บาท นางสาว กันยารัตน ์เพชรโสม 105,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160073 22/03/16

(4043160091)

182 จา้งประสานงานโครงการ โครงการระบบ 1 ปี 264,000.00 264,000.00 ตกลงราคา นางสาว ประภัสสร อนิจันทร์ 264,000.00 บาท นางสาว ประภัสสร อนิจันทร์ 264,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160074 23/03/16

สื/อสาระออนไลนแ์บบเปิด (สว่นที/ 3 – ระบบ MOOC) (4043160092)

183 จา้งบํารงุรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า        1 รายการ 26,796.00 ตกลงราคา บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด (มหาชน) 26,796.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด (มหาชน) 26,796.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160075 28/03/16

(4043160093)

184 จา้งเหมาบรกิารของศนูยเ์ทคโนโลยี            1 ปี 322,429.91 345,000.00 สอบราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขระ จํากัด 296,074.80 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขระ จํากัด 296,074.80 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4052160076 28/03/16

ไมโครอเิล็กทรอนกิส์ (4043160094)

185 จา้งบํารงุรักษาและสอบเทยีบ            1 ปี 97,520.00 ตกลงราคา บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากัด 97,520.00 บาท บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากัด 97,520.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที/มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160077 28/03/16

(4043160095)
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