
แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 วัสดไุฟฟ้า 3 รายการ 47,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์เอ็นจเีนียริ(ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 47,500.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์เอ็นจเีนียริ(ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 47,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160695 42461

2 Toner HP รุน่ Q5949A,        2 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160696 42461

PANASONIC KX-FA 84E บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 18,406.54 บาท

3 เครื(องวัดแรงดันแก๊ส        1 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม จํากัด 16,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160697 42461

4 จา้งซอ่มเครื(องปรับอากาศแบบแยกสว่น           1 งาน 39,000.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื(องเย็น 39,000.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื(องเย็น 39,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160698 42461

5 จา้งซอ่มไมโครโฟนชดุประชมุ และไมโครโฟนคาด        2 รายการ 8,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไฮคลาส จํากัด 8,300.00 บาท บรษิัท ไฮคลาส จํากัด 8,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160699 42461

ศรีษะ

6 วัสดไุฟฟ้า        20 รายการ 49,020.20     ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั(น บเีคเค จํากัด 49,020.20 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั(น บเีคเค จํากัด 49,020.20 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160700 42461

7 อปุกรณก์ลอ้งมองกลางคนื        8 รายการ 279,000.00 298,530.00     ตกลงราคา บรษิัท เวลิด์ พารท์เนอรส์ จํากัด 279,000.00 บาท บรษิัท เวลิด์ พารท์เนอรส์ จํากัด 279,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160701 42461

8 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        8 รายการ 31,309.63     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 31,309.63 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 31,309.63 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160702 42461

9 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 21,970.50     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 21,969.70 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 21,969.70 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160703 42461

10 จา้งทําชิSนงานตามแบบ           1 งาน 20,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 20,300.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 20,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160704 42464

11 จา้งผสมดนิใสก่ระบะ ชั Sนดาดฟ้า        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 30,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160705 42464

12 จา้งออกแบบ ดําเนนิการผลติและตดิตัSง ป้าย        3 รายการ 99,800.00 106,786.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 99,800.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 99,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160706 42464

13 แผน่ววิา่บอรด์ จํานวน 20 แผน่        1 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 24,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 24,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160707 42464

14 ลขิสทิธิWซอฟตแ์วร ์SketchUp Pro2016(WIN)     1 ลขิสทิธิW 21,755.00     ตกลงราคา บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 21,755.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด จํากัด 21,755.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160708 42464

15 จา้งออกแบบอนิโฟรกราฟิก           1 งาน 16,000.00     ตกลงราคา นาย อําพล อําไพมล 16,000.00 บาท นาย อําพล อําไพมล 16,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160709 42464

ออกแบบ  template PowerPoint

จัดทําเวอรช์ั(น ภาษาอังกฤษ

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 30 เดอืน เมษายน 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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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

16 จา้งพัฒนาระบบเว็บแอพพลเิคชั(น           1 งาน 90,600.00     ตกลงราคา นาย จรญู พรมบตุร 90,600.00 บาท นาย จรญู พรมบตุร 90,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160710 42464

สําหรับคํานวณภาษีสนิคา้กรมสรรพสามติ อยา่งอ

17 Toner HP รุน่ CF280X         3 กลอ่ง 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160711 42464

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 17,910.00 บาท

18 โปรแกรม Smart EE        1 รายการ 11,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เซน็โต ้เทคโนโลย ีจํากัด 11,500.00 บาท บรษิัท เซน็โต ้เทคโนโลย ีจํากัด 11,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160712 42464

19 โต๊ะทํางานโลง่        3 รายการ 22,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 22,800.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 22,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160713 42465

กลอ่งลิSนชักตดิโต๊ะ

เกา้อืSทํางาน

20 Component ในการแสดงผล เขื(อนดนิ        2 รายการ 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เฟิสทโ์หนด จํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท เฟิสทโ์หนด จํากัด 200,000.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160714 42465

Component ในการแสดงผล เขื(อนดนิดาดหนา้ บรษิัท ป๊อป เนทเวอรค์ จํากัด 200,700.00 บาท

21 กรรไกรลม พรอ้มปากกรรไกร        2 รายการ 10,210.00     ตกลงราคา บรษิัท นานดอีนิเตอรเ์ทรด จํากัด 10,210.00 บาท บรษิัท นานดอีนิเตอรเ์ทรด จํากัด 10,210.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160715 42465

22 X-Stand ขนาด 80x180 ซม.วัสดพุพีพีมิพ ์4        2 รายการ 14,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160716 42467

แผน่พับ Tag Cloud ขนาดกลางออกA4

23 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 6,153 ลบ.ม.           1 ชดุ 31,257.24     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 31,257.24 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 31,257.24 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160717 42467

24 จา้งซอ่มเครื(องปรับอากาศ ชั Sน2           1 งาน 8,200.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 8,200.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 8,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160718 42467

25 เครื(องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น           1 ชดุ 14,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กติตสิทิธิW เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 14,500.00 บาท บรษิัท กติตสิทิธิW เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 14,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160719 42467

26 จา้งทําอลมูเินียม 12 รายการ 50,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 50,600.00 บาท บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 50,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160720 42467

27 สบูโ่ฟม BLUE OCEAN        2 รายการ 21,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนันี( ซานีทารี( ซพัพลาย จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท ซนันี( ซานีทารี( ซพัพลาย จํากัด 21,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160721 42467

สบูโ่ฟม ORANGE STAR

28 จา้งลา้งทําความสะอาดแผงเซลลแ์สงอาทติย์           1 งาน 19,200.00     ตกลงราคา บรษิัท 109 คอนเซา๊ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,200.00 บาท บรษิัท 109 คอนเซา๊ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160722 42467

จํานวน 73 แผง และตดิตัSงนั(งรา้น 3 ชั Sน 1

29 สารเคมี        5 รายการ 26,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 26,400.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 26,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160723 42468

หนา้ 2 จาก 7



แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(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

30 เกา้อีSสํานักงาน        5 รายการ 18,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี(ยนแนร ์จํากัด 18,500.00 บาท บรษิัท ซยีอูาร ์บลิเลี(ยนแนร ์จํากัด 18,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160724 42468

31 กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม 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 คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160725 42468

32 Notebook Asus G752VT-GC129T        1 รายการ 65,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 65,500.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 65,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160726 42468

33 จา้งทํา PCB วงจรอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 16,200.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 16,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160727 42468

34 Projector ยี(หอ้ ACER       2 เครื(อง 28,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 28,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 28,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160728 42468

35 ตูก้ันชืSน ขนาด 100 ลติร           2 ตู ้ 25,123.60     ตกลงราคา บรษิัท ซายนซ์ติีS จํากัด 25,123.60 บาท บรษิัท ซายนซ์ติีS จํากัด 25,123.60 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160729 42468

36 2 Hole Cassette  DCN  USA           1 หอ่ 3,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิSง 1992 จํากัด 3,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160730 42480

37 จา้งบรกิารบํารงุรักษาปัv มสญุญากาศ           1 งาน 185,600.00 198,592.00     ตกลงราคา บจก. เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 185,600.00 บาท บจก. เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 185,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160731 42471

38 Anti-Mouse IgG, Serum, Antibody ฯลฯ          1 แพ็ค 8,100.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,100.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160732 42471

39 จา้งทําเอกสารอักษรเบรลล์           1 งาน 22,050.00     กรณีพเิศษ โรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถพ่ัทยา 22,050.00 บาท โรงเรยีนสอนคนตาบอดพระมหาไถพ่ัทยา 22,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160733 42472

ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ในพระราชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุารี สยามบรมราชกมุารี

40 ชดุทอ่ดดูควัน จํานวน 4 ชดุ        1 รายการ 13,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสท ีพลัส จํากัด 13,500.00 บาท บรษิัท เอสท ีพลัส จํากัด 13,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160734 42472

41 Clamp พยงุ Cylinder พรอ้มตดิตัSง           1 งาน 7,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 7,800.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากัด 7,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160735 42472

42 Aquafine TOC Lamp และวัสดอุื(นๆ        3 รายการ 52,800.00     ตกลงราคา บรษิัท นํSาโซลชูั(นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 52,800.00 บาท บรษิัท นํSาโซลชูั(นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 52,800.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160736 42472

บรษิัท เพยีววอเตอรเ์อนจเินียริ(ง จํากัด 55,000.00 บาท

43 วัสดงุานชา่ง       21 รายการ 41,305.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 41,305.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 41,305.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160737 42472

บรษิัท มงกฏุทพิย ์2015 จํากัด 41,670.00 บาท

44 โทรศัพทม์อืถอื       10 รายการ 182,800.00 195,596.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 178,450.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 178,450.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160738 42478

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 182,800.00 บาท

45 จา้งออกแบบและพัฒนา template           1 งาน 250,000.00 250,000.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 250,000.00 บาท มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 250,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160739 42478

เอกสารสําหรับสรา้งหนังสอืเรยีนและ เอกสารค พระนครเหนือ พระนครเหนือ

46 จา้งตดิตัSง Solar Pump (สพุรรณบรุ)ี           1 งาน 235,000.00 251,450.00     ตกลงราคา บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 235,000.00 บาท บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 235,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160740 42478

47 จา้งเก็บขอ้มลูการเคลื(อนไหวและการหกลม้           1 งาน 81,000.00     ตกลงราคา นางสาว กรอนงค ์ยนืยงชัยวัฒน์ 81,000.00 บาท นางสาว กรอนงค ์ยนืยงชัยวัฒน์ 81,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160741 42478

48 วัสดไุฟฟ้า        6 รายการ 36,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟ้าผา่ อเิล็คทรอนคิ จํากัด 36,300.00 บาท บรษิัท ฟ้าผา่ อเิล็คทรอนคิ จํากัด 36,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160742 42478

49 สารเคมี        3 รายการ 7,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,700.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 7,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160743 42478

50 จา้งหุม้ฉนวนพรอ้มกับพันระบบทอ่นํSายา           1 งาน 19,955.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 19,955.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 19,955.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160744 42478

เครื(องปรับอากาศ

หนา้ 3 จาก 7



แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(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

51 จา้งออกแบบสว่นตดิตอ่ผูใ้ชเ้พื(อให ้           1 งาน 22,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธัญชนก รุง่ทองใบสรุยี ์ 22,000.00 บาท นางสาว ธัญชนก รุง่ทองใบสรุยี ์ 22,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160745 42479

ผูใ้ชง้านตอบแบบสอบถามสขุภาพ ผา่นจอ touch

52 จา้งพัฒนาและทดสอบตน้แบบระบบขนสง่เลอืด           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว นศิาชล ลิSมเจรญิ 50,000.00 บาท นางสาว นศิาชล ลิSมเจรญิ 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160746 42479

ตามโครงการพัฒนาและยกระดับสถาปัตยกรรม เทค

และสาธารณสขุในประเทศไทย

53 จา้งพัฒนาปรับปรงุระบบสถติใินสว่นบรกิาร           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160747 42479

ถา่ยทอดการสื(อสารแบบขอ้ความสัSน โครงการค

ถา่ยทอดการสื(อสารแหง่ประเทศไทย

54 จา้งพัฒนาปรับปรงุสว่นการแสดงผลสถติิ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย วฒุชิัย  ประเสรฐิสังข์ 95,000.00 บาท นาย วฒุชิัย  ประเสรฐิสังข์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160748 42479

ในระบบบรกิารถา่ยทอดการสื(อสารของ TTRS Me

พัฒนาศนูยบ์รกิารถา่ยทอดการสื(อสาร แหง่ปร

55 จา้งทําโบวช์ัวร ์ARDA และ Poster        2 รายการ 8,120.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,120.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160749 42479

56 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 เป็นการเชา่ตอ่เนื(อง 4041160750 42479

57 กระดาษเช็ดหนา้ จํานวน 3 หบี        1 รายการ 2,970.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 2,970.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 2,970.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160751 42480

58 วัสดคุวามปลอดภัย        6 รายการ 11,762.20     ตกลงราคา บรษิัท แพงโกลนิ เซฟตีS โปรดักส ์จํากัด 11,762.20 บาท บรษิัท แพงโกลนิ เซฟตีS โปรดักส ์จํากัด 11,762.20 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160752 42480

59 หมกึ Toner HP รุน่ CE400A, CE401A, CE402A,        5 รายการ 34,700.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 34,700.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 34,700.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160753 42481

CE403A, Q7516A บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 43,859.82 บาท

60 LED Digital TV 60"        2 รายการ 31,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 31,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 31,400.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160754 42481

ขาแขวน TV บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 37,000.00 บาท

61 หมกึ Toner HP รุน่ CB505A, CB4361        2 รายการ 9,850.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 9,850.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 9,850.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160755 42481

บรษิัท ไอทโีซลชูั(น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 10,500.00 บาท

62 จา้งผลดิและออกและอปุกรณส์ําหรับกระตุน้           1 งาน 29,000.00     ตกลงราคา นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 29,000.00 บาท นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 29,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160756 42481

ระบบประสาทดว้ยไฟฟ้าแบบปรับเวลาไดอ้ัตโนมัติ

63 วัสดอุเิล็กทรอนกิส ์ (TS1107-6M และ        2 รายการ 85,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 85,200.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 85,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160757 42481

PT1107-6M)

64 จา้งพมิพร์ายงานประจําปี 2558        500 เลม่ 91,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 91,500.00 บาท บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 91,500.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160758 42481

บรษิัท แอดวานซ ์พริSนติSง เซอรว์สิ จํากัด 100,500.00 บาท

65 เครื(องหยอดของเหลว Dispenser Controllor:       1 เครื(อง 260,023.65 278,225.31     ตกลงราคา บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 260,023.65 บาท บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 260,023.65 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160759 42482

ML-808GX

66 จา้งทํา Brochure (สําหรับผลงาน NETPIE)      3,000 แผน่ 21,750.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 21,750.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 21,750.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160760 42482

แผน่พับ พับครึ(ง ขนาดกางออกเป็น A4 (ขนาด

ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 160 แกรม)

67 จา้งพัฒนาเว็บไซตส์ําหรับการสง่เสรมิ           1 งาน 100,000.00     ตกลงราคา นาย บัญญพนต ์พลูสวัสดิW 100,000.00 บาท นาย บัญญพนต ์พลูสวัสดิW 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160761 42482

การใชง้านมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

68 จา้งบรกิารซอ่มเครื(องปรับอากาศ แคเรยีร์           1 งาน 6,100.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 6,100.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 6,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160762 42482
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69 จา้งพัฒนาปรับปรงุระบบสบืคน้ขอ้มลูมาตรฐาน           1 งาน 84,600.00     ตกลงราคา นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 84,600.00 บาท นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 84,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160763 42482

อาชพีและระบบบรหิารจัดการสําหรับผูด้แูลระบ

70 UPS  Emerson  Model  Liebert PSA1500       1 เครื(อง 7,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 7,300.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 7,300.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160764 42485

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟย ูคอมพวิเตอร์ 7,900.00 บาท

71 กลอ้งอนิฟราเรดขนาดพกพา FLIR One for iOS 2 รายการ 79,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เทอรโ์มสแกน จํากัด 79,000.00 บาท บรษิัท เทอรโ์มสแกน จํากัด 79,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160765 42485

กลอ้งอนิฟราเรดขนาดพกพา FLIROne forAndoid

72 เครอืง CNC Router       1 เครื(อง 65,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ออโรรา่ ออสเตรลสิ จํากัด 65,000.00 บาท บรษิัท ออโรรา่ ออสเตรลสิ จํากัด 65,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160766 42485

73 จา้งทําอปุกรณต์ดิตัSงในบอ่นํSาเสยี           1 งาน 10,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ(ง 10,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ(ง 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160767 42485

74 จา้งทํา VDO โซลา่รช์ารจ์เจอร์           1 งาน 28,000.00     ตกลงราคา นาย ธวัชชัย เหลา่ชัยพฤกษ์ 28,000.00 บาท นาย ธวัชชัย เหลา่ชัยพฤกษ์ 28,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160768 42485

75 DG85R-ARACD2-3        4 รายการ 68,142.00     ตกลงราคา บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากัด 68,142.00 บาท บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากัด 68,142.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160769 42486

PADG-SB CC05IF-USB MDG85A

76 วัสดอุเิล็กทรอนกิส ์(WF-M P4, WF-M P5,        4 รายการ 10,575.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ีเอ็นจเินียริ(ง (2004) 10,575.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ีเอ็นจเินียริ(ง (2004) 10,575.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160770 42486

WF-M P6, CTC-P1)

77 Nitrogen Industrial Pack          6 แพ็ค 13,860.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชี(ยลแก๊ส จํากัด 13,860.00 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี(ยลแก๊ส จํากัด 13,860.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160771 42486

78 จา้งทํา PCB        1 รายการ 2,355.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 2,355.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 2,355.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160772 42486

79 Upgrade Software Altium Designer16     1 ลขิสทิธิW 180,000.00 192,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 180,000.00 บาท บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 180,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160773 42487

80 จา้งพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ           1 งาน 240,500.00 257,335.00     ตกลงราคา บรษิัท บพีบีชิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั(น จํากัด 240,500.00 บาท บรษิัท บพีบีชิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั(น จํากัด 240,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160774 42487

81 DOW CORNING 184 SILICONE ELASTOMER           1 งาน 15,734.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)จํากัด 15,734.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)จํากัด 15,734.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160775 42487

1.1KG KIT MOQ: 2 TO 9 KIT PER RELEASE

82 จา้งพัฒนาและออกแบบโปรแกรม Food Choice           1 งาน 97,000.00 103,790.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 97,000.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 97,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160776 42487

บนโทรศัพทม์อืถอื ระบบปฏบิัตกิาร iOS

83 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ        8 รายการ 11,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เค.พ.ีท.ีแมชชนีเนอรี( (1993) จํากัด 11,400.00 บาท บรษิัท เค.พ.ีท.ีแมชชนีเนอรี( (1993) จํากัด 11,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160777 42487

84 พัดลมระบายความรอ้น        2 เครื(อง 10,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิSล อ ีเทรดดิSง จํากัด 10,200.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิSล อ ีเทรดดิSง จํากัด 10,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160778 42487

85 จา้ง scanning document     10,900 หนา้ 101,370.00 108,465.90     ตกลงราคา บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากัด 101,370.00 บาท บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากัด 101,370.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160779 42488

86 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 38,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 38,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 38,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160780 42488

87 จา้งตดิตัSงสาย LAN อาคารบางกอกไทย           1 งาน 48,940.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นลาจ ดาตา้ เซน็ตอร ์โอเปอรเ์รชั(น จํากัด 48,940.00 บาท บรษิัท เอ็นลาจ ดาตา้ เซน็ตอร ์โอเปอรเ์รชั(น จํากัด 48,940.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160781 42488

88 ถงุขยะสดีํา        3 รายการ 5,400.00     ตกลงราคา บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 5,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 5,400.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4041160782 42489

หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 5,400.00 บาท

89 ภาพ Sectionview Planview Profilcview        1 รายการ 92,300.00     ตกลงราคา บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 92,300.00 บาท บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 92,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160783 42489

จํานวน 71 ภาพ

90 จา้งออกแบบเครื(องตรวจวัดสัณฐานวทิยา           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐวฒุ ินาคเขยีว 60,000.00 บาท นาย ณัฐวฒุ ินาคเขยีว 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160784 42489

ของตน้ขา้ว
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91 ซอฟตแ์วร ์Altium Designer 16     2 ลขิสทิธิW 960,000.00 1,027,200.00       พเิศษ บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 960,000.00 บาท บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 960,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160785 42489

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที(โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที(จําเป็นตอ้งระบยุี(หอ้ เป็นการเฉพาะ

92 จา้งทําเสืSอโปโลแบบ ผา้ TC ปักหนา้และหลัง         100 ตัว 21,000.00     ตกลงราคา รา้นนานา อนิเตอรเ์ทรด โดย 21,000.00 บาท รา้นนานา อนิเตอรเ์ทรด โดย 21,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160787 42489

 น.ส.จดิาภา ลาภพรไกร  น.ส.จดิาภา ลาภพรไกร

93 AW002 Weather station           1 อัน 7,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160788 42489

94 Additional Storage for Enterprise Small+        20 หน่วย 230,983.60 247,152.45     ตกลงราคา บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 230,983.60 บาท บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 230,983.60 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160789 42489

Package

95 พัดลมดดูควัน MSF-14 จํานวน 1 ตัว        1 รายการ 6,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ธนชัยโซลชูั(น จํากัด 6,200.00 บาท บรษิัท ธนชัยโซลชูั(น จํากัด 6,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160790 42489

96 อะไหลร่ะบบผลตินํSาบรสิทุธิW        4 รายการ 112,775.00 120,669.25     ตกลงราคา บรษิัท กรนุดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 112,775.00 บาท บรษิัท กรนุดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 112,775.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160791 42489

97 ไมโครโฟนจิ�ว        3 รายการ USD 450.60     ตกลงราคา  Hua Dan International Aps 410.60 USD  Hua Dan International Aps 410.60 USD คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160050 42464

98 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์          6 ชิSน USD 201.00     ตกลงราคา  Arrow Electronics Asia(S) Co., Ltd. 201.00 USD  Arrow Electronics Asia(S) Co., Ltd. 201.00 USD คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160051 42464

99 Floppy Disk Drive for Coater           1 ชดุ USD 1,610.40     ตกลงราคา  RITE TRACK ASIA PTE LTD 1,610.40 USD  RITE TRACK ASIA PTE LTD 1,610.40 USD คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160052 42464

100 Drop-in Isolator          10 ชดุ USD 420.00     ตกลงราคา  JIE KAO AO ELECTRONICS (SHANGHAI) Co., Ltd. 380.00 USD  JIE KAO AO ELECTRONICS (SHANGHAI) Co., Ltd. 380.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160053 42472

101 เชา่ใชบ้รกิารซอฟตแ์วร ์SPEED และ PC-FEA           1 ชดุ USD 7,000.00 266,000.00     ตกลงราคา  Computational Dynamics Limited 7,000.00 USD  Computational Dynamics Limited 7,000.00 USD เป็นการเชา่ตอ่เนื(อง (ที(อัตราแลกเปลี( 4042160054 42479

102 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       12 รายการ USD 626.90     ตกลงราคา  Mouser Electronics 586.90 USD  Mouser Electronics 586.90 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160055 42479

103 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        7 รายการ USD 3,613.36 137,307.68     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 3,613.36 USD  Digi-Key Corporation 3,613.36 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160056 42482

104 นํSายา Developer SD-W          15 ขวด USD 3,900.00 148,200.00     ตกลงราคา  SUMITOMO CORPORATION ASIA LTD. 3,900.00 USD  SUMITOMO CORPORATION ASIA LTD. 3,900.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ ( 4042160057 42485

105 จา้งทําขอ้มลูสัมภาษณห์นังสอื 30 ปี           1 งาน 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา นางสาว มณฑล ี เนืSอทอง 240,000.00 บาท นางสาว มณฑล ี เนืSอทอง 240,000.00 บาท เป็นผูร้ับจางที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160078 42460

(4043160096)

106 จา้งพัฒนาเครื(องมอือา่นหนังสอื         5 เดอืน 500,000.00 535,000.00       พเิศษ มหาวทิยาลัย ธุรกจิบัณฑติย์ 500,000.00 บาท มหาวทิยาลัย ธุรกจิบัณฑติย์ 500,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160079 4043160097

อเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏบิัตกิาร และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงาน (4043160097)

Android ที(รองรับการแสดงผลขอ้ความภาษาไทย ที(ตอ้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

และ สื(อประสม พเิศษ เนื(องจาก มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรที(มี

ความสามารถเฉพาะและเชี(ยวชาญเป็นพเิศษใน

การพัฒนา application บนระบบปฏบิัตกิาร

Android และมปีระสบการณ ์ในการออกแบบ

user interface ที(เหมาะสม กับการใชง้านของ

ผูใ้ชก้ลุม่ตา่งๆ
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แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(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

107 จา้งเหมาบรกิารบรหิารงานระบบอาคาร            1 ปี 5,088,000.00 5,444,160.00 ประกวดราคา บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 4,008,972.00 บาท บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด 4,008,972.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4052160080 42467

(e-Auction) บรษิัท มารจ์นิอล จํากัด 4,531,293.46 บาท (4043160098)

บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติีS เซอรว์สิ จํากัด 4,205,605.61 บาท

บจก. รักษาความปลอดภัย ฟีนกิซ ์เอส แอนด ์ซี 4,704,018.70 บาท

108 เครื(องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยชนดิ Blade พรอ้มอปุกรณส์ลับ          1 ระบบ 1,799,954.00 1,925,950.78      สอบราคา บรษิัท ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั(น จํากัด 1,813,084.11 บาท บรษิัท ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั(น จํากัด 1,813,084.11 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051160006 42471

สัญญาณ (Switch) (4043160099)

109 จา้งพัฒนาระบบจัดเก็บไฟลม์ัลตมิเีดยีและรองรับ           1 ชดุ 1,046,379.60 1,119,626.17       พเิศษ บรษิัท ลนิุกซเ์ซน จํากัด 1,045,000.00 บาท บรษิัท ลนิุกซเ์ซน จํากัด 1,045,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที(มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160081 42471

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงาน (4043160100)

ที(ตอ้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

พเิศษ และ ขอ้ 23(3) เป็นงานที(ตอ้งกระทํา

โดยเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแกส่ํานัก

งาน

110 เชา่ใชบ้รกิารระบบจัดการขอ้มลูแผนที(และ          1 ระบบ 3,736,500.00 3,998,055.00       พเิศษ บรษิัท อคีารท์สตดูโิอ จํากัด 3,736,500.00 บาท บรษิัท อคีารท์สตดูโิอ จํากัด 3,736,500.00 บาท เป็นงานที(ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ 4052160082 42485

ระบบบรกิารขอ้มลูแผนที( และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงาน (4042160101)

ที(ตอ้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

พเิศษ

111 ครภุัณฑส์ําหรับผลติวดิโีอภาษามอื       19 รายการ 2,850,467.29 3,050,000.00       พเิศษ บรษิัท เซนทรัล โซลชูั(น จํากัด 2,820,560.00 บาท บรษิัท เซนทรัล โซลชูั(น จํากัด 2,820,560.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4052160007 42487

พรอ้มตดิตัSง บรษิัท ดับบลวิซ ีแอนด ์เอ็ม กรุ๊ป จํากัด 2,923,320.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (2) เป็น (4043160102)

พัสดทุี(ตอ้งซืSอเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหาย

แกส่ํานักงาน และราคาตํ(าสดุ

112 จา้งบํารงุรักษาเครื(อง PECS            1 ปี 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซเ์ทรด อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท เอ็กซเ์ทรด อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 35,000.00 บาท เป็นการจา้งตอ่เนื(อง 4052160083 42487

(4043160103)

113 จา้งบํารงุรักษาเครื(อง EDS            1 ปี 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซเ์ทรด อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท เอ็กซเ์ทรด อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 30,000.00 บาท เป็นการจา้งตอ่เนื(อง 4052160084 42487

(4043160104)

114 จา้งบํารงุรักษาเครื(องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย           1 งาน 70,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 70,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 70,000.00 บาท ราคาตํ(าสดุ 4052160085 42487

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั(น จํากัด 96,000.00 บาท (4043160105)

115 เชา่ใชบ้รกิาร Co-Location        12 เดอืน 780,000.00 834,600.00       พเิศษ บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 780,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 780,000.00 บาท มคีวามจําเป็นเรง่ดว่นในการจัดซืSอ/จา้ง 4052160086 42488

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็น (4043160106)

งานที(ตอ้งกระทํา โดยเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจ

จะเสยีหายแกส่ํานักงาน

116 จา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย        12 เดอืน 6,396,000.00 6,843,720.00 ประกวดราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ 5,715,140.16 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ 5,715,140.16 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160087 42488

(e-Auction) โปรเท็คชั(น จํากัด โปรเท็คชั(น จํากัด (4043160107)
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