
แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 11,240.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 11,240.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 11,240.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160792 2/05/2016

2 Split Core Current Transformer        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส เอ็ม อ ีอนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท เอส เอ็ม อ ีอนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากัด 15,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160793 3/05/2016

3 จา้งทําชิCนงานสแตนเลสตามแบบ        3 รายการ 6,550.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,550.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,550.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160794 3/05/2016

4 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 21,776.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 21,776.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 21,776.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160795 3/05/2016

5 แป๊บเหล็ก        7 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 25,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160796 3/05/2016

6 ASUS ZENFONE C(ZC451CG-1B033WW, White)       1 เครื@อง 2,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160797 3/05/2016

7 วัสดุไฟฟ้า        4 รายการ 27,672.90     ตกลงราคา บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 27,672.90 บาท บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 27,672.90 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160798 3/05/2016

8 จา้งเหมาออกแบบและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ           1 งาน 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 100,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160799 4/05/2016

ขอ้มลูวารสารผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์

9 เครื@องวัดและบันทกึขอ้มลู           1 ชดุ 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 คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160800 4/05/2016

10 วัสดุอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 12 รายการ           1 ชดุ 12,509.40     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 12,509.40 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 12,509.40 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160801 4/05/2016

11 ไนโตรเจนเหลว 13,176.21 ลบ.ม.           1 ชดุ 66,935.15     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 66,935.15 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 66,935.15 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160802 4/05/2016

12 เครื@องปรับอากาศแบบตัCงแขวน Carrier           1 ชดุ 52,500.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุป๊ จํากัด 52,500.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุป๊ จํากัด 52,500.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160803 4/05/2016

48,000 BTU (ระบบไฟ 380V 50Hz)  หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส ท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 53,271.03 บาท

เบอร ์2CDU07

13 FILY PCBA SINEWAVE 2           1 อัน 17,600.00     ตกลงราคา บจก. ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) 17,600.00 บาท บจก. ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) 17,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160804 4/05/2016

14 จา้งผลติชดุเลนสม์วิอาย           1 งาน 8,750.00     ตกลงราคา นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 8,750.00 บาท นางสาว กมลชนก ดวงกันยา 8,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160805 4/05/2016

เพื@อใชใ้นกจิกรรมของหอ้งปฏบิัตกิารวจิัย

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

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

หรอืจา้ง
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15 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์           1 ชดุ 3,980.39     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 3,980.39 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 3,980.39 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160806 4/05/2016

16 จา้งตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ           1 งาน 12,000.00     ตกลงราคา นาง สานุช  เสกขุนทด ณ ถลาง 12,000.00 บาท นาง สานุช  เสกขุนทด ณ ถลาง 12,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160808 4/05/2016

17 จา้งทําโล่อะครลิคิไดคัต NECTEC        2 รายการ 5,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 5,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 5,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160810 10/05/2016

18 TURBINE PUMP 25ULD07Z NIKUNI        2 รายการ 148,000.00 158,360.00     ตกลงราคา บรษิัท ยเูนี@ยน เทค เอ็นจเินยีริ@ง จํากัด 167,731.00 บาท บรษิัท ไทย คอิซู ิจํากัด 148,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160811 10/05/2016

Nikuni Pump Mono block type 15KED02S บรษิัท ไทย คอิซู ิจํากัด 148,000.00 บาท

19 เครื@องวเิคราะหป์ระสทิธภิาพแบตเตอรร์ี@           1 ชดุ 166,972.90 178,661.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 166,972.90 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 166,972.90 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160812 10/05/2016

20 ถงุใสผ่า้อนามัย บรรจ ุ100 ใบ/หอ่ 50 หอ่ 2,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 2,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 2,500.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160813 10/05/2016

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,140.00 บาท

21 เชา่ Dell Vostro 3360       8 เครื@อง 17,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากัด 17,600.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากัด 17,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160814 10/05/2016

22 Sony SmartWatch 3SWR50       2 เครื@อง 17,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 17,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 17,200.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160815 10/05/2016

23 Monitor OLEDPIC18F          10 อัน 24,000.00     ตกลงราคา พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลูชั@น 24,000.00 บาท พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลูชั@น 24,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160816 10/05/2016

24 เครื@องคอมพวิเตอรแ์มข่่ายทมีหีน่วยประมวล       1 เครื@อง 841,121.50 900,000.00      สอบราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 673,831.77 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 673,831.77 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160817 10/05/2016

ผลกราฟิก บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากัด 871,000.00 บาท

บรษิัท เฟิสท ์คอมพวิเตอร ์จํากัด 798,000.00 บาท

บรษิัท อะธนี่า ไอ.ท.ี จํากัด 879,000.00 บาท

บรษิัท ศริเิจรญิเพิ@มพลู จํากัด 769,000.00 บาท

บรษิัท ยนุกิซเ์ดฟ จํากัด 867,289.72 บาท

25 Tape Copper Foil          10 อัน 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวชิชั@น เทคโนโลจสี ์จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท เอ็นวชิชั@น เทคโนโลจสี ์จํากัด 15,000.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160818 10/05/2016

26 อปุกรณ์จัดเก็บขอ้มลู USB Flash drive        1 รายการ 599,250.00 641,197.50       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิโนวา อนิเตอรเ์ทค 681,500.00 บาท บรษิัท โซเชยีลไฟ (ไทยแลนด)์ จํากัด 599,250.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160819 11/05/2016

บรษิัท โซเชยีลไฟ (ไทยแลนด)์ จํากัด 599,250.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดุ

ที@ตอ้งการจัดซืCอเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจจะ

เสยีหายแกส่ํานักงาน
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27 กล่องสําเร็จรปู ขนาด 196 x 187 x 51 mm.       230 กล่อง 115,000.00 123,050.00     ตกลงราคา บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากัด 115,000.00 บาท บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากัด 115,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160820 12/05/2016

28 Toner HP        3 รายการ 18,018.00     ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 18,018.00 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 18,018.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160821 12/05/2016

บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 21,900.00 บาท

29 Source Code  Component        2 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เฟิสทโ์หนด จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท เฟิสทโ์หนด จํากัด 150,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160822 12/05/2016

30 Tableau Desktop Professional  2 ลขิสทิธิx 132,000.00 141,240.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส เทลลเิจนซ ์จํากัด 147,000.00 บาท บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 132,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160823 12/05/2016

บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั@น จํากัด 145,927.00 บาท

บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 132,000.00 บาท

31 จา้งทําส ีRibbon พรอ้มค่าจา้งตดิเทป           1 งาน 46,011.50     ตกลงราคา บรษิัท เวยีเอาเออร ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 46,011.50 บาท บรษิัท เวยีเอาเออร ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 46,011.50 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160824 12/05/2016

นําไฟฟ้า 53 M. พรอ้มจัดหา Ribbon

32 Mini Relay 12V         100 อัน 8,505.00     ตกลงราคา บจก. มาสเตอร ์มอเตอร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 8,505.00 บาท บจก. มาสเตอร ์มอเตอร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 8,505.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160825 12/05/2016

33 จา้งตรวจสภาพรถจักรยานยนตเ์บืCองตน้และถอด          30 คัน 108,150.00 115,720.50     ตกลงราคา บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 108,150.00 บาท บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 108,150.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160826 12/05/2016

แยกชิCนสว่นรถจักรยนต์

34 วัสดุสํานักงาน        1 รายการ 18,538.41     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 18,538.41 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 18,538.41 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160827 12/05/2016

35 Toner HP CF350A และ        2 รายการ 8,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 8,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 8,600.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160828 12/05/2016

Toner HP Q7553A

36 Repair-Per Incident        2 รายการ 14,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 14,300.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 14,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160829 13/05/2016

Calibration-Per Incident

37 วัสดุความปลอดภัย        3 รายการ 19,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 19,500.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 19,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160830 13/05/2016

38 จา้งออกแบบอนิโฟกราฟิค           1 งาน 15,000.00     ตกลงราคา นาย อําพล อําไพมล 15,000.00 บาท นาย อําพล อําไพมล 15,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160831 13/05/2016

39 ลวดเชื@อมเงนิ      1 กโิลกรัม 16,900.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรแฟคไทย จํากัด 16,900.00 บาท บรษิัท โปรแฟคไทย จํากัด 16,900.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160832 13/05/2016

40 นํCายาเคมกีันกรอ่นในระบบ chiller          10 ถัง 85,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 85,000.00 บาท บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 85,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160833 13/05/2016
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41 จา้งบรกิารเปลี@ยนอะไหล่  ตรวจเช็ค และ           1 งาน 38,520.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 34,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 34,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160834 13/05/2016

ซอ่มแซมแกไ้ข

42 กระเป๋าผา้รม่สเีทาพรอ้มสกรนี 1 ดา้น และ        2 รายการ 370,000.00 395,900.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน ์โดย 370,000.00 บาท หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน ์โดย 370,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160835 13/05/2016

กระเป๋าผา้รม่สแีดงพรอ้มสกรนี 1 ดา้น นางสาวกรวรรณ ชัยวัฒน์ นางสาวกรวรรณ ชัยวัฒน์ และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดุ

บรษิัท ทูโอเวอรด์ู จํากัด 375,000.00 บาท ที@ตอ้งการจัดซืCอเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจจะ

เสยีหายแกส่ํานักงาน

43 กลอ้งวงจรเปิด ปิด พรอ้มเลนส์           1 ตัว 78,700.00     ตกลงราคา บรษิัท นัทซ ึจํากัด 78,700.00 บาท บรษิัท นัทซ ึจํากัด 78,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160836 13/05/2016

44 Switch , Wireless Access , UPS        6 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นัทซ ึจํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท นัทซ ึจํากัด 60,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160837 13/05/2016

45 DJI Phantom 4  จํานวน 1 เครื@อง       1  รายการ 60,186.92     ตกลงราคา บรษิัท นฤมติ เทรดดิCง จํากัด 60,186.92 บาท บรษิัท นฤมติ เทรดดิCง จํากัด 60,186.92 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160838 13/05/2016

46 จา้งทําชดุขับเคลื@อน 3 แกน           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160839 13/05/2016

47 ไนโตรเจนเหลว 12,727.92 ลบ.ม.           1 ชดุ 69,183.88     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 64,657.83 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 64,657.83 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160840 16/05/2016

48 จา้งปรับปรงุท่อนํCาถัง softner           1 งาน 20,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ@ง 20,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ@ง 20,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160841 16/05/2016

49 จา้งซอ่มชดุ Power Suppy EPSON EH-TW8000 1 งาน 10,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 10,300.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 10,300.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160842 16/05/2016

และซอ่มชดุ main Board EPSON

50 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์           1 ชดุ 20,108.50     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 20,108.50 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 20,108.50 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160843 16/05/2016

51 จา้งทํา PCB Filename: POWERRUNITREV1           1 งาน 1,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 1,900.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 1,900.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160844 16/05/2016

52 อะครลิคิสใีส และ สขีาว        8 รายการ 27,434.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 27,434.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 27,434.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160845 16/05/2016

53 Ammonia 99.9999% 47 L           1 ท่อ 61,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 61,500.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 61,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160846 17/05/2016

54 ตัวกรองสาร        1 รายการ 9,570.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,570.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,570.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160847 17/05/2016

55 หมกึ Toner HP รุน่ CE410A, CE411A, CE412A,        4 รายการ 29,100.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 29,100.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 29,100.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160848 17/05/2016

CE413A บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 30,360.00 บาท

56 Toner BROTHER รุน่ TN-261 BK,        2 รายการ 15,232.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 15,232.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 15,232.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160849 17/05/2016

Toner HP รุน่ Q6470A BK บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 17,440.00 บาท
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57 วัสดุสํานักงาน       34 รายการ 6,505.89     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 6,505.89 บาท รา้น พัฒนากจิ 6,505.89 บาท เป็นการจัดซืCอเพิ@มเตมิ 4041160850 17/05/2016

58 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 14,056.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 14,001.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 14,001.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160851 17/05/2016

59 จา้งพัฒนา Web ระบบบรหิารจัดการ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160852 17/05/2016

และจัดเก็บขอ้มลูของเจา้หนา้ที@ สมาชกิสัมพันธ ์สําหรับ

บรกิารถา่ยทอดการสื@อสารแบบฉุกเฉิน

60 Flow Switch           2 ชดุ 10,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น จํากัด นําโชค เจรญิ ซัพพลาย 10,800.00 บาท หา้งหุน้สว่น จํากัด นําโชค เจรญิ ซัพพลาย 10,800.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160853 17/05/2016

61 จา้งพัฒนา Web บรหิารจัดการสําหรับเจา้หนา้ที@           1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 80,000.00 บาท นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160854 18/05/2016

ล่ามภาษามอืและเจา้หนา้ที@เทคนคิ ในสว่นการรับเรื@อง

และสว่นการสง่งาน

62 จา้งพัฒนาสว่นบรหิารจัดการผูใ้ชส้ําหรับ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย จรญู  คําเกษ 95,000.00 บาท นาย จรญู  คําเกษ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160855 18/05/2016

ระบบถอดความเสยีงพดูผา่น ระบบสื@อสารทางไกล

63 จา้งวจิัยพัฒนาการประยกุตใ์ชช้ปิ           1 งาน 54,000.00     ตกลงราคา นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 54,000.00 บาท นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 54,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160856 18/05/2016

ขยายสัญญาณรามาน

64 จา้งปรับปรงุ Header ท่อนํCาอาคาร           1 งาน 76,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 76,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 76,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160857 18/05/2016

65 ซอฟตแ์วร ์SolidWorks Simulation Flow 2016     1 ลขิสทิธิx 520,000.00 556,400.00       พเิศษ บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั@น จํากัด (มหาชน) 520,000.00 บาท บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั@น จํากัด (มหาชน) 520,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160858 18/05/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที@โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที@จําเป็นตอ้งระบยุี@หอ้เป็นการเฉพาะ

66 ซอฟตแ์วร ์SolidWorks Simulation Flow2016     1 ลขิสทิธิx 520,000.00 556,400.00       พเิศษ บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั@น จํากัด (มหาชน) 520,000.00 บาท บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั@น จํากัด (มหาชน) 520,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160859 19/05/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดุ

ที@โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที@จําเป็นตอ้งระบยุี@หอ้เป็นการเฉพาะ

67 จา้งประกอบชดุสรีถจักรยานยนต ์YAMAHA          28 คัน 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 42,000.00 บาท บรษิัท ปทุมธาน ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 42,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160860 19/05/2016

68 จา้งควบคุมการบันทกึเสยีงและตัดต่อขอ้มลู           1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธริดา เอี@ยมอดุม 80,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอี@ยมอดุม 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160861 19/05/2016

เสยีงเป็นภาษาอาเซยีน
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69 จัดทําวดีโีอ ออกแบบสิ@งพมิพแ์ละออกแบบ           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นาย ปรกติ ศริมิาลัย 60,000.00 บาท นาย ปรกติ ศริมิาลัย 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160862 19/05/2016

User Interface สําหรับระบบทันระบาด

70 วัสดุไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 57,600.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 57,600.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 57,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160863 19/05/2016

71 จา้งซอ่ม rotary pump เครื@อง CD-SEM           1 งาน 16,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรเฟสชั@นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั@นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 16,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160864 19/05/2016

72 Ublox M8030 High Precision Multi-GNSS           2 อัน 7,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลย ีจํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลย ีจํากัด 7,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160865 19/05/2016

73 วัสดุไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์        8 รายการ 35,340.01     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 35,340.01 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 35,340.01 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160866 19/05/2016

74 เครื@องปริCนเตอร์        2 รายการ 38,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 37,180.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 37,180.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160867 19/05/2016

บรษิัท อ ีแพลนเน็ท จํากัด 38,000.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 38,300.00 บาท

75 อปุกรณ์ตดิตั Cงเครื@องปรับอากาศและค่า           1 งาน 13,000.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 13,000.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 13,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160868 19/05/2016

บรกิาร

76 เสืCอโปโล สขีาวตัดต่อสเีลอืดหมู         750 ตัว 172,500.00 184,575.00     ตกลงราคา รา้น นานา อนิเตอรเ์ทรด โดย 170,000.00 บาท รา้น นานา อนิเตอรเ์ทรด โดย 170,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160869 23/05/2016

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

บรษิัท เมจกิ ทู จํากัด 262,500.00 บาท

77 Switching Power Supply        2 รายการ 52,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อยูเ่ปรมปร ีจํากัด 52,000.00 บาท บรษิัท อยูเ่ปรมปร ีจํากัด 52,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160870 23/05/2016

Meanwell

78 อปุกรณ์การเก็บขอ้มลูระยะไกล        1 รายการ 56,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด 56,000.00 บาท บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด 56,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160871 23/05/2016

79 จา้งบรกิารซอ่มบํารงุอะไหล่ปั� มลมลูกสบู           1 งาน 19,980.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิเทค เทรดดิCง จํากัด 19,980.00 บาท บรษิัท นวิเทค เทรดดิCง จํากัด 19,980.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160872 23/05/2016

80 Estimote Stickers Set        1 รายการ 9,980.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชั@น เอสเทตกิ 9,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชั@น เอสเทตกิ 9,980.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041160873 23/05/2016

81 จา้งตดิตั Cง Blower ดูดอากาศเครื@องจักร           1 งาน 53,790.00     ตกลงราคา หจก. บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั@นแอนด ์ซัพพลาย 53,790.00 บาท หจก. บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั@นแอนด ์ซัพพลาย 53,790.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160874 23/05/2016

82 ADAM-4520-EE           2 ชดุ 4,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั@น 4,500.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั@น 4,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160875 23/05/2016

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

83 วัสดุไฟฟ้า        3 รายการ 5,460.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริ@ง แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 5,460.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริ@ง แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 5,460.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160876 23/05/2016
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84 Tunable Bandreject Filters K&L        2 รายการ 68,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 68,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 68,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160877 23/05/2016

85 จา้งตดิตั Cงเดนิสาย ถังเก็บนํCา           1 งาน 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีริ@ง จํากัด 2,500.00 บาท บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีริ@ง จํากัด 2,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160878 23/05/2016

ถังพลาสตกิเก็บนํCา  ขนาด 100 ลติร

86 จา้งลงอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์Front-End           1 งาน 45,724.00     ตกลงราคา บรษิัท ซอี ีแอน้ส ์จํากัด 45,724.00 บาท บรษิัท ซอี ีแอน้ส ์จํากัด 45,724.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160879 23/05/2016

87 MICS-2614 Bulk SMS Ozone Sensor        3 รายการ 25,350.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 25,350.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 25,350.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160880 24/05/2016

MICS-5524 Bulk SMS CO MICS-2714 Bulk SMD

88 จา้งพัฒนาเว็บแอพพลเิคชันสนับสนุน           1 งาน 84,600.00     ตกลงราคา นาย ธรีะวัฒน ์วฒุติะสาร 84,600.00 บาท นาย ธรีะวัฒน ์วฒุติะสาร 84,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160881 24/05/2016

ผูดู้แลระบบในการจัดการฐานขอ้มลู มาตรฐานอาชพี

89 ตูเ้อกสาร ขนาด 120x40x90 cmm.        2 รายการ 30,345.80     ตกลงราคา บจก. ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์สตลี เฟอรน์เิจอร์ 30,345.80 บาท บจก. ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์สตลี เฟอรน์เิจอร์ 30,345.80 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160882 24/05/2016

ตูเ้อกสาร ขนาด 90x40x90 cmm.

90 แผน่โพลคีารบ์อเนต และ อะครลิคิ        3 รายการ 5,100.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 5,100.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160883 24/05/2016

91 จา้งทําโล่รางวัล           7 อัน 7,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิดโิก ดไีซน ์จํากัด 7,700.00 บาท บรษิัท อนิดโิก ดไีซน ์จํากัด 7,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160884 24/05/2016

92 จา้งพมิพ ์Brochure งาน NETPIE      5,000 แผน่ 30,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 30,500.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 30,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160885 25/05/2016

93 เชา่คอมพวิเตอรแ์บบตัCงโต๊ะ (PC)         2 เดอืน 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160886 25/05/2016

94 วัสดุวทิยาศาตร์        3 รายการ 9,750.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 9,750.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 9,750.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160887 25/05/2016

95 จา้งปรับปรงุระบบสารสนเทศเทคโนโลยี           1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา นาย บัลลังก ์ศริจิําปา 18,000.00 บาท นาย บัลลังก ์ศริจิําปา 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160888 25/05/2016

เพื@อการอนุรักษ์สภากาชาดไทย

96 Carbon Rods,Technical Grade          1 แพ็ค 30,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 30,400.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 30,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160889 25/05/2016

97 สารเคมี        2 รายการ 5,970.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,970.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,970.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160890 25/05/2016

98 Gen2 RFID Reader และ Antenna        2 รายการ 64,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลยี@ จํากัด 64,000.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลยี@ จํากัด 64,000.00 บาท คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160891 25/05/2016

99 10 channel Syringe Filter Rack        1 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค  จํากัด 17,000.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค  จํากัด 17,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160892 25/05/2016
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100 Winsense 7 inch sodaline Mask CD 5um        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 25,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160893 25/05/2016

101 โต๊ะเอยีงองศาพรอ้มอปุกรณ์        4 รายการ 25,338.00     ตกลงราคา บรษิัท นโีอ ทูลส ์จํากัด 25,338.00 บาท บรษิัท นโีอ ทูลส ์จํากัด 25,338.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160894 26/05/2016

102 ชดุมดีขูด (54NG3100) Countersink        3 รายการ 26,133.00     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ทูลส ์จํากัด 26,133.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ทูลส ์จํากัด 26,133.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160895 26/05/2016

ชดุปั� มนํCายาหล่อเย็น (09 FP-18-150K/3PH)

เครื@องลบคม (09 GIN-GC-500BR)

103 จา้งออกแบบและพัฒนาชดุคําสั@ง (ในสว่นการจําลองเหตุ           1 งาน 45,000.00     ตกลงราคา นาย ศริวิัฒน ์กองกลุศริิ 45,000.00 บาท นาย ศริวิัฒน ์กองกลุศริิ 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160897 26/05/2016

การณ์) ภายใตโ้ครงการวจิัยและพัฒนาระบบพยากรณ์เหตุ

การณ์เพื@อการบรหิารจัดการปัญหาการรกุลํCาของนํCาเค็ม

104 หมกึ Toner HP รุน่ CF410A BK, CF411A,        4 รายการ 15,602.00     ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 15,602.00 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 15,602.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160898 26/05/2016

CF412A, CF413A บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 17,200.00 บาท

105 DIAPHRAGM  Kit           2 ชดุ 8,381.00     ตกลงราคา บจก. พรเีมี@ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ@ง 8,381.00 บาท บจก. พรเีมี@ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ@ง 8,381.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160899 27/05/2016

106 MICROPROCERSSOR CONTROLLED INDUCTIVE        2 รายการ 248,355.00 265,739.85     ตกลงราคา บรษิัท เพรสซเิดน้ท ์โฮเนอร ์อนิดัสตร ีจํากัด 248,355.00 บาท บรษิัท เพรสซเิดน้ท ์โฮเนอร ์อนิดัสตร ีจํากัด 248,355.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160900 27/05/2016

Digital Quartic Timer Relay Switch 12-24

107 E-Cell Cleaning           1 งาน 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นํCาโซลูชั@นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท นํCาโซลูชั@นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากัด 28,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160901 27/05/2016

108 LG Digital Smart TV 43 นิCว        1 รายการ 41,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 41,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 41,400.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160902 27/05/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 48,000.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 45,000.00 บาท

109 ชดุสํารองไฟฉุกเฉินรุน่ LD-215 WARM WHITE        2 รายการ 14,090.00     ตกลงราคา บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 14,090.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 14,090.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160903 27/05/2016

BATTERY ยี@หอ้ LEOCH 4.5 AH

110 จา้งซอ่มเครื@องปรับอากาศแบบแยกสว่น           1 งาน 74,200.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 74,200.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 74,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160904 27/05/2016

ขนาด 213000 BTU/HR 380 VAC
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111 ซอฟตแ์วร ์SQL        2 รายการ 110,000.00 117,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 92,240.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 92,240.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160905 27/05/2016

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากัด 105,000.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลูชั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 96,800.00 บาท

112 HPE Switch        2 รายการ 131,100.00 140,277.00     ตกลงราคา บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 131,100.00 บาท บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 131,100.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160906 30/05/2016

บรษิัท รยีเูนี@ยน โซลูชั@น จํากัด 140,700.00 บาท

113 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ        4 รายการ 13,290.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13,290.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13,290.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160907 30/05/2016

114 ครภุัณฑเ์ฟอรน์เิจอรส์ํานักงาน       10 รายการ 187,500.00 200,625.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 187,500.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 187,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160908 30/05/2016

115 จา้งปรับปรงุแท่นรองรับมอเตอรแ์ละปั� มฯ           1 งาน 74,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 70,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 70,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041160909 30/05/2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ@ง 95,000.00 บาท

116 จา้งทําแบบจําลองถนนและพฤตกิรรมการขับขี@           1 งาน 54,000.00     ตกลงราคา นางสาว ประภัสสร   โกศลสันตธิรรม 54,000.00 บาท นางสาว ประภัสสร   โกศลสันตธิรรม 54,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160910 31/05/2016

117 จา้งตดิตั Cงกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชที           1 งาน 29,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ@ง 29,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ@ง 29,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160911 31/05/2016

118 จา้งทํา PCB  P.T.H. Drill  Model  ANTI           1 งาน 8,480.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 8,480.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 8,480.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160912 1/06/2016

จํานวน  48 แผน่

119 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 11 รายการ 15,201.00     ตกลงราคา โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย นางสาว กันชธ์ฉัตร 15,201.00 บาท โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย นางสาว กันชธ์ฉัตร 15,201.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160913 31/05/2016

วัฒนากร วัฒนากร

120 จา้งออกแบบและทดสอบระบบชีCเป้า           1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา นาย ปิยพัทธ ์ พกุพันธุ์ 25,000.00 บาท นาย ปิยพัทธ ์ พกุพันธุ์ 25,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160914 31/05/2016

121 Backing Plate และ Graphite Crucible        3 รายการ USD 2,520.00     ตกลงราคา  AJA International, Inc. 2,520.00 USD  AJA International, Inc. 2,520.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160059 2/05/2016

122 2 inch VG Style Bellows        1 รายการ           USD 2,200.00     ตกลงราคา  AJA International, Inc. 2,200.00 USD  AJA International, Inc. 2,200.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160060 3/05/2016

123 Collar 150 mm.          2 ชิCน            JPY 385,000 130,900.00     ตกลงราคา  Act. Inc. 385,000.00 JPY  Act. Inc. 385,000.00 JPY คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160061 12/05/2016
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124 Tactivo mini for Android          2 ชิCน             USD 266.00     ตกลงราคา  Precise Biomectrics AB 266.00 USD  Precise Biomectrics AB 266.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160062 12/05/2016

125 แผน่เวเฟอร ์ขนาด 6 นิCว        120 ชิCน USD 1,230.00     ตกลงราคา  DSK Technologies 1,230.00 USD  DSK Technologies 1,230.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160063 12/05/2016

126 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ             USD 243.45     ตกลงราคา  Mini-Circuits 243.45 USD  Mini-Circuits 243.45 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160064 12/05/2016

127 จา้ง PM เครื@อง Ellipsometer           1 งาน USD 14,800.00 547,600.00       พเิศษ  Entrepix, Inc. 14,800.00 USD  Entrepix, Inc. 14,800.00 USD เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ และเป็นไป 4042160065 16/05/2016

ตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที@ตอ้งจา้ง

ผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

128 ซอฟตแ์วร ์PyCharm พรอ้ม Maintenance           3 ชดุ             USD 597.00     ตกลงราคา  JetBrains s.r.o 597.00 USD  JetBrains s.r.o 597.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160066 17/05/2016

129 บรกิารซอฟตแ์วร ์OpenWeatherMap            1 ปี USD 2,160.00     ตกลงราคา  OpenWeatherMap SIA 2,160.00 USD  OpenWeatherMap SIA 2,160.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160067 1/06/2016

130 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ          USD 2,842.06 107,998.28     ตกลงราคา  Rogers Technologies Singapore 2,842.06 USD  Rogers Technologies Singapore 2,842.06 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160068 19/05/2016

131 SCSI FLOPPY           2 ชดุ             USD 430.00     ตกลงราคา  WELKIN INDUSTRY LIMITED 430.00 USD  WELKIN INDUSTRY LIMITED 430.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160069 23/05/2016

132 NIBP Module          2 ชิCน             USD 110.00     ตกลงราคา  Wuhan Un-Medical Technology 110.00 USD  Wuhan Un-Medical Technology 110.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160070 25/05/2016

133 ชดุกลอ้งและแหล่งกําเนดิแสงในการสรา้งภาพ3D           1 ชดุ USD 6,088.00 231,344.00     ตกลงราคา  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 6,088.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 6,088.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160071 26/05/2016

134 ชดุและหมวกกันรังสี        3 รายการ USD 4,739.70 180,108.60     ตกลงราคา  Less EMF Inc. 4,739.70 USD  Less EMF Inc. 4,739.70 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160072 26/05/2016

135 Bule Laser Diode        3 รายการ             USD 181.18     ตกลงราคา  UMEAN TECHNOLOGY CO., LTD 181.18 USD  UMEAN TECHNOLOGY CO., LTD 181.18 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160073 30/05/2016

136 จา้งพัฒนาระบบแจง้เตอืนสายเรยีกเขา้ 1 งาน 190,000.00 190,000.00     ตกลงราคา นางสาว เพ็ชรัตน ์ สรุยิะไช 190,000.00 บาท นางสาว เพ็ชรัตน ์ สรุยิะไช 190,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160088 29/04/2016

ของโทรศัพทแ์บบ VoIP สําหรับผูบ้กพรอ่ง ทางการไดย้นิ (4043160108)

137 จา้งบรหิารการจัดประชมุวชิาการนานาชาติ           1 งาน 3,112,631.92 3,330,516.15       พเิศษ บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิั@น ออกาไนเซอร ์จํากัด 3,112,631.92 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิั@น ออกาไนเซอร ์จํากัด 3,112,631.92 บาท ราคาตํ@าสดุ 4052160089 2/05/2016

ครั Cงที@ 10  (i-CREATe 2016) บรษิัท ยอดเยี@ยมยทุธ ์จํากัด 4,174,284.12 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน (4043160109)

ที@ตอ้งกระทําเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจเสยีหาย

แกส่ํานักงาน
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

138 ใชบ้รกิาร MS-Cloud         6 เดอืน 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 42,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 42,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160090 12/05/2016

(4043160110)

139 จา้งพัฒนาระบบสําหรับการใหบ้รกิารผา่นอนิเทอรเ์น็ต          90 วัน 140,000.00 140,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 140,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 140,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160091 12/05/2016

สําหรับโปรแกรมนับและแยกเซลล์ (4043160111)

140 จา้งบรกิารบํารงุรักษาระบบดับเพลงิ            3 ปี 126,000.00 134,820.00     ตกลงราคา บรษิัท ไฟรอ์นิสเป็คเตอร ์จํากัด 126,000.00 บาท บรษิัท ไฟรอ์นิสเป็คเตอร ์จํากัด 126,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160092 13/05/2016

หอ้ง Server (หอ้ง 209 ชั Cน 2) (4043160112)

141 จา้งบรหิารงาน โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการ       1 โครงการ 13,620,750.00 13,620,750.00     กรณีพเิศษ  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 13,620,750.00 บาท  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 13,620,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160093 18/05/2016

เขยีนของนักเรยีนที@บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ (4043160113)

142 จา้งสังเคราะหส์ารอนิทรยีเ์รอืงแสง         6 เดอืน 138,000.00 138,000.00     ตกลงราคา นาย เพชร ทองคํา 138,000.00 บาท นาย เพชร ทองคํา 138,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160094 23/05/2016

และศกึษาสมบัตขิองสารดังกล่าว (4043160114)

143 จา้งบรหิารงาน "โครงการพัฒนาศักยภาพ         120 วัน 19,069,050.00 19,069,050.00     กรณีพเิศษ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 19,069,050.00 บาท สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 19,069,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที@มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160095 26/05/2016

ดา้นการเขยีนสําหรับนักเรยีนที@บกพรอ่ง ทางการเรยีนรู ้ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (4043160115)

(โดยบรูณาการการใชซ้อฟตแ์วรช์ว่ยการเขยีน

ในการเรยีน การสอน)"

144 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสาร       1  รายการ 196,261.68 210,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160096 1/06/2016

(4043160116)

145 จา้งเหมาบรกิารป้องกันและกําจัดยงุ            1 ปี 60,560.75     ตกลงราคา บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 60,560.75 บาท บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 60,560.75 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4052160097 27/05/2016

(4043160117)
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