
แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 จา้งดําเนนิงานเดนิสาย Lan, 2 รายการ 163,600.00 175,050.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอโซเน็ท จํากัด 163,600.00 บาท บรษิัท เพอโซเน็ท จํากัด 163,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160915 01.06.2016

จา้งดําเนนิงานเดนิจดุปลั6กไฟฟ้า

2 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 5 รายการ 23,292.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ-ง (2004) 23,292.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินยีริ-ง (2004) 23,292.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160916 01.06.2016

3 จา้งออกแบบและผลติวงจรอเิล็กทรอนกิส,์ กล่อง 4 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 37,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 37,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160917 01.06.2016

4 ถงุมอืไนไตร สฟี้า s,m,l 2 รายการ 10,600.00     ตกลงราคา บรษิัท อัศกรณ์ กรุป๊ จํากัด 10,600.00 บาท บรษิัท อัศกรณ์ กรุป๊ จํากัด 10,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160918 01.06.2016

หนา้กากใยสังเคราะห ์4 ชั Iน ไสค้ารบ์อน

5 จา้งศกึษาปัจจัยของขอ้มลูแสง แหล่งกําเนดิแสง 1 งาน 44,000.00     ตกลงราคา นาย พทิักษ์ พานทอง 44,000.00 บาท นาย พทิักษ์ พานทอง 44,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160919 01.06.2016

6 สารเคมี 4 รายการ 13,260.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,260.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,260.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160920 01.06.2016

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ 6,400.00     ตกลงราคา บรษิัท นัทซ ึจํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท นัทซ ึจํากัด 6,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160921 01.06.2016

8 AC 3 Phase Multi-Function Meter 2 อัน 11,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส เอ็ม อ ีอนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 11,200.00 บาท บรษิัท เอส เอ็ม อ ีอนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 11,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160922 01.06.2016

9 เชา่ Dell Inspiron N5110 2 เครื-อง 10,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 10,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160923 01.06.2016

10 เชา่ Dell Inspiron N5110 2 เครื-อง 6,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 6,300.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160924 01.06.2016

11 iPad 9.7 Pro Wi-Fi 32GB 3 รายการ 64,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 64,540.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 64,540.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160925 01.06.2016

Galaxy S6 Edge SM-G925FZDATHL บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 67,600.00 บาท

Tablet 9.7" Samsung Galaxy TAB S2

12 จา้งทํา Altium Design6 1 งาน 5,540.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 5,540.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 5,540.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160926 01.06.2016

13 จา้งประกอบสว่นไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื-องเอ็กซเรย์ 1 งาน 34,000.00     ตกลงราคา นาย วัฒนา วงคะสุม่ 34,000.00 บาท นาย วัฒนา วงคะสุม่ 34,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160927 01.06.2016

แบบลํารังสทีรงกรวยสําหรับทดสอบในหอ้งวจิัย

14 ตูแ้ชแ่ข็ง PANASONIC 1 รายการ 10,560.75     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 10,560.75 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 10,560.75 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160928 01.06.2016

15 จา้งซอ่ม UPS 5 รายการ 78,700.00     ตกลงราคา บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.(ไทยแลนด)์ จํากัด 78,700.00 บาท บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.(ไทยแลนด)์ จํากัด 78,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160929 01.06.2016

16 ขาตัIง 3 ขา 2 ชดุ 5,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,200.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160930 01.06.2016

17 อปุกรณ์อะไหล่ชดุตู ้Fire Hose Cabinet 10 ชดุ 38,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 38,000.00 บาท บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 38,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160931 13.06.2016

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 30 เดอืน มถินุายน 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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18 184 SIL ELAST KIT 0.5g 12 ชดุ 47,148.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 47,148.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 47,148.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160932 01.06.2016

19 จา้งทําอปุกรณ์ชดุวางแผน่สไลด์ 1 ชดุ 88,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 88,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160933 02.06.2016

20 จา้งพัฒนาจัดการขอ้มลู Food Choice 1 งาน 97,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 97,000.00 บาท บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 97,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160934 03.06.2016

21 แผน่อลูมเินยีมอัลลอย ขนาด 4X8 หนา 3 มม. 2 รายการ 16,700.00     ตกลงราคา บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 16,700.00 บาท บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 16,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160936 03.06.2016

แผน่อลูมเินยีมอัลลอย ขนาด 4X8 หนา 5 มม.

22 จา้งประกอบโครงสรา้งของเครื-องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ 1 งาน 34,000.00     ตกลงราคา นาย ธันยากร วบิลูย์ 34,000.00 บาท นาย ธันยากร วบิลูย์ 34,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160937 03.06.2016

แบบลํารังสทีรงกรวย สําหรับทดสอบในหอ้งวจิัย

23 Ligitech Web Cam C920 Full 1080P 6 ตัว 23,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,200.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160938 03.06.2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 22,200.00 บาท

บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 23,400.00 บาท

24 HP ProLiant ML110 Gen9 2 รายการ 86,440.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 79,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 79,300.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160939 03.06.2016

HP ProDisplay P232 23-inch Monitor บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 86,440.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 165,400.00 บาท

25 โครงสรา้งตู ้Kiosks สําหรับ Check-in คนไข ้ 2 ชดุ 75,000.00     ตกลงราคา นาย ไพรัช หุน่นอก 75,000.00 บาท นาย ไพรัช หุน่นอก 75,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160940 03.06.2016

26 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ, ภาพ 1 งาน 30,000.00     ตกลงราคา นาย วัชรัตน ์รัตนานันท์ 30,000.00 บาท นาย วัชรัตน ์รัตนานันท์ 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160941 06.06.2016

และตารางในภาพเอกสาร พรอ้มทัIง พมิพข์อ้ความ

27 จา้งทํา PCB 2 รายการ 5,605.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 5,605.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 5,605.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160942 06.06.2016

28 จา้งสอบเทยีบเครื-องมอื Calibration 1 งาน 1,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั-น จํากัด 1,500.00 บาท บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั-น จํากัด 1,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160943 06.06.2016

29 จา้ง PM เครื-อง Turbo Pump ATH 1300 1 งาน 243,000.00 260,010.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ยทูไีอ เทคโนโลยี- 243,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ยทูไีอ เทคโนโลยี- 243,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160944 06.06.2016

30 จา้งทําโครงกันสาดสแตนเลส 4 ชดุ 27,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสเอสพ ีสแตนเลส 27,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสเอสพ ีสแตนเลส 27,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160945 06.06.2016

31 จา้งผูใ้หเ้สยีงพมา่ ภายใตโ้ครงการระบบ 1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา Ms. ZIN ZIN TUN 40,000.00 บาท Ms. ZIN ZIN TUN 40,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160946 06.06.2016

แปลงขอ้ความเป็นเสยีงพดูภาษาอาเซยีน
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32 Silane SiH4 99.9999% 1 ท่อ 96,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 96,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 96,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160947 06.06.2016

33 จา้งจัดพมิพห์นังสอื 3 รายการ 448,800.00 480,216.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 448,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 448,800.00 บาท มคีวามจําเป็นเรง่ด่วนในการจัดจา้ง 4041160948 06.06.2016

เป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดุที-

ตอ้งดําเนนิการจัดซืIอโดยเรง่ด่วน หากล่าชา้

อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

34 เชา่ LED 40 นิIว  Samsung 2 เครื-อง 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160949 06.06.2016

35 จา้งซอ่มเครื-อง Scanner และ Fax 1 งาน 6,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิส ์วชิั-น เทคโนโลยี 6,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิส ์วชิั-น เทคโนโลยี 6,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160950 06.06.2016

36 จา้งถา่ยฟิลม์ กรอบสกรนี 1 งาน 14,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซลิค ์คัท 14,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซลิค ์คัท 14,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160951 06.06.2016

37 จา้งทํากล่อง 1 รายการ 20,500.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 20,500.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 20,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160952 06.06.2016

38 ตูบ้านเลื-อนกระจก 1 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ศรเีจรญิ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท ศรเีจรญิ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 10,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160954 07.06.2016

39 จา้งทํา ACRYLIC ใส T3 mm. 80 ชิIน 48,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 48,000.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 48,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160955 07.06.2016

Size 78.4x113.6 cm. (ระบบรดี)

40 กา๊ซ Ammonia in Nitrogen Balance 1 ชดุ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 19,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160956 07.06.2016

41 จา้งปพูืIนทางเดนิบรเิวรประตูดา้นหนา้ตกึ 1 งาน 44,520.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 44,520.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 44,520.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160957 08.06.2016

TMEC

42 Ushio Halogen lamp:JCV120V1000W 14 หลอด 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 17,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160958 07.06.2016

43 วัสดุวทิยาศาสตร์ 4 รายการ 12,350.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติIง จํากัด 12,350.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติIง จํากัด 12,350.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160959 07.06.2016

44 อปุกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าตก ทัIง 3 เฟส 1 เครื-อง 55,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย อนิโนเวชั-น ลฟิท ์จํากัด 55,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิโนเวชั-น ลฟิท ์จํากัด 55,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160960 07.06.2016

45 สายคลอ้งสแีดงรมิสดีํา 1 รายการ 27,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สตารร์ี- คอรด์ จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท สตารร์ี- คอรด์ จํากัด 27,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160961 07.06.2016

46 ถงุมอืยาง ขนาด 25" 2 คู่ 6,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เนชั-นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท เนชั-นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 6,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160962 07.06.2016

47 เครื-องเคลอืบเย็น 63 นิIว 1 เครื-อง 16,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวชิชั-น เทคโนโลจสี ์จํากัด 16,500.00 บาท บรษิัท เอ็นวชิชั-น เทคโนโลจสี ์จํากัด 16,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160963 08.06.2016

48 จา้งทํา PCB PTH 1 ชดุ 6,670.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 6,670.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 6,670.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160964 09.06.2016
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49 จา้งจัดเก็บขอ้มลูและวเิคราะหผ์ล 1 งาน 38,000.00     ตกลงราคา นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 38,000.00 บาท นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 38,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160965 09.06.2016

50 ขายดึแขวนทวีตีดิผนัง METALNIC MT-T3455B 3 ชดุ 4,350.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,350.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,350.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160966 09.06.2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 4,800.00 บาท

51 จา้งทําแผน่พับและวดิโิอ 2 รายการ 94,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 94,250.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 94,250.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญเพเิศษ 4041160967 09.06.2016

52 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 4 รายการ 5,998.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 5,998.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 5,998.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160968 09.06.2016

53 Monitor LG Model  23M47VQ-P 1 จอ 4,150.00     ตกลงราคา บรษิัท อ ีแพลนเน็ท จํากัด 4,150.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,080.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160969 09.06.2016

บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,080.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 4,500.00 บาท

54 เครื-องชั-งไฟฟ้า 1 เครื-อง 49,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 49,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 49,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160970 09.06.2016

55 จา้งกําจัดของเสยี 1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เวสต ์แอนด ์รไีซเคิIล เมเนจเมน้ท ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท เวสต ์แอนด ์รไีซเคิIล เมเนจเมน้ท ์จํากัด 25,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160971 09.06.2016

56 จา้งพัฒนา Web บรหิารจัดการ 1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอีIยนไธสง 80,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอีIยนไธสง 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160972 10.06.2016

สําหรับเจา้หนา้ที-ล่ามภาษามอืและ เจา้หนา้

สว่นการตั Iงค่า และสว่นจัดการสมาชกิ

57 จา้งพัฒนา Web บรหิารจัดการ 1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงคศ์ักดิ|  อทุัยพบิลูย์ 80,000.00 บาท นาย ณรงคศ์ักดิ|  อทุัยพบิลูย์ 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160973 10.06.2016

สําหรับผูส้รา้งเอกสารในสว่นการสรา้ง เอกสาร

ไปใชง้าน

58 จา้งเหมาตรวจสอบขอ้มลูเสยีงและเนืIอหา 1 งาน 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา นางสาว ณัฐภัสสร รอดสการ 100,000.00 บาท นางสาว ณัฐภัสสร รอดสการ 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160974 10.06.2016

ขอ้ความในคลังขอ้มลูเสยีงชดุ LOTUS SOC

59 ELECTRIC MOTOR ACTUATOR, 2 รายการ 44,672.00     ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั-นแนล 44,672.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั-นแนล 44,672.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160975 10.06.2016

LINKAGE 1-1/8" STROKE (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

60 คอมโพเนน้ทส์ําหรับจัดการบรหิารอะไหล่ 1 โปรแกรม 89,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 89,000.00 บาท บรษิัท มัลตพิรฟูส ์จํากัด 89,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160976 10.06.2016

ตกรุน่

61 สารเคมี 2 รายการ 51,790.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,790.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 51,790.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160977 10.06.2016

62 วัสดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 7,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 7,150.00 บาท บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 7,150.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160978 10.06.2016

63 กระดาษเช็ดมอืเชลล๊อกซ ์2 ชั Iน 4 รายการ 52,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 52,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 52,900.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160979 10.06.2016

และถงุขยะสดีํา บรษิัท คงธนา เซอรว์สิ จํากัด 55,500.00 บาท

 หา้งหุน้สว่นจํากัด ซันตา้ มารเ์ก็ตติIง แอนด ์เซอรว์สิ 60,850.00 บาท
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64 Slide Box Plastic แบบ 5 ชอ่ง 8 แพ็ค 14,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 14,400.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 14,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160980 10.06.2016

65 H2O  HP  99.995% 20 ท่อ 19,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 19,600.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 19,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160981 10.06.2016

66 หมกึ Toner HP รุน่ CB541A, 2 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 10,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 7,800.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160982 10.06.2016

Toner HP รุน่ CB542A บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 7,800.00 บาท

67 หมกึ Toner HP Q7553A, Toner HP CE278A 2 รายการ 18,800.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 18,800.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 18,800.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160983 10.06.2016

68 Connector 3 รายการ 6,306.85     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,306.85 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 6,306.85 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160984 13.06.2016

69 Alcohol ETHANOL 20 LITR 99.9% 2 ชดุ 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด 3,800.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160985 13.06.2016

70 วัสดุความปลอดภัย 3 รายการ 3,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซัพพลายส์ 3,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซัพพลายส์ 3,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160986 13.06.2016

71 วัสดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 4,840.00     ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 4,840.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 4,840.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160987 13.06.2016

72 จา้งทดสอบนํIามันหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 งาน 23,800.00     ตกลงราคา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 23,800.00 บาท การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 23,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160988 13.06.2016

73 LEL Sensor for Gas Detector Model iTX 1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท คอนทรบิวิชั-น เซฟ จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท คอนทรบิวิชั-น เซฟ จํากัด 12,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160989 13.06.2016

74 ชดุอปุกรณ์วัดความเร็วรอบ 3 รายการ 32,620.00     ตกลงราคา บรษิัท เพรสซชิั-น ทูลลิ-ง เซอรว์สิ จํากัด 32,620.00 บาท บรษิัท เพรสซชิั-น ทูลลิ-ง เซอรว์สิ จํากัด 32,620.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160990 17.06.2016

75 จา้งพัฒนาการดงึสายสนทนาคนหหูนวก 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 95,000.00 บาท นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160991 14.06.2016

76 โยโยต่ดิเรซิ-น สแีดงและขาวสกรนีโลโก3้0ปี 500 อัน 15,000.00     ตกลงราคา รา้น โยโยก่ารด์ โดยนางสาวอรวรรณ บญุเพ็ง 15,000.00 บาท รา้น โยโยก่ารด์ โดยนางสาวอรวรรณ บญุเพ็ง 15,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160992 14.06.2016

77 จา้งออกแบบและสรา้งอปุกรณ์ Dummy Load For TNB 1 ชดุ 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท การันต ีเอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท การันต ีเอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160993 14.06.2016

78 Diamond cut-off Wheel M0D13 2 ใบ 53,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เทสติIง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 53,200.00 บาท บรษิัท เทสติIง อนิสทรเูมนท ์จํากัด 53,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160994 14.06.2016

79 ถงุมอืไนไตร สฟี้า 30 กล่อง 5,100.00     ตกลงราคา บรษิัท อัศกรณ์ กรุป๊ จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท อัศกรณ์ กรุป๊ จํากัด 5,100.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160995 14.06.2016

80 Liebert PSA 1500VA 230V AVR USB Multllin 3 เครื-อง 20,220.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 21,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 20,220.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160996 14.06.2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟย ูคอมพวิเตอร์ 23,700.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 20,220.00 บาท

81 จา้งซอ่มฐานวางแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 1 งาน 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เซ็นเตอร ์ทูล เอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท เซ็นเตอร ์ทูล เอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041160997 14.06.2016

(X-Y Table)

82 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 11,434.63     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 11,434.63 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 11,434.63 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041160998 14.06.2016

83 Tablet Microsoft Surface Pro 4 1 เครื-อง 31,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 32,100.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 31,500.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041160999 14.06.2016

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 31,500.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,200.00 บาท
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84 จา้งพัฒนาตน้แบบ grahene-loaded tin 1 งาน 57,000.00     ตกลงราคา นางสาว ณัฏฐพร  คชศักดิ| 57,000.00 บาท นางสาว ณัฏฐพร  คชศักดิ| 57,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161000 14.06.2016

oxide gas sensors โดยเทคโนโลย ีchemical

spray pyrolysis, powder pasting

85 External Harddisk 3 รายการ 34,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,280.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,280.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161001 14.06.2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 34,300.00 บาท

86 จา้งทําสติ6กเกอรต์รวจสอบพัสดุ ปี 2559 120 ใบ 4,800.00     ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 4,800.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 4,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161002 14.06.2016

87 AL(2mm) ขนาด 70x260x25 mm 3 รายการ 20,410.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิซาวด ์อเิล็คทรอนคิ 20,410.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิซาวด ์อเิล็คทรอนคิ 20,410.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161003 15.06.2016

AL(2mm) ขนาด 265x370x28 mm AL(2mm) ขนาด

88 จา้งพมิพค์ู่มอืการใชง้านระบบระเบยีนสขุภาพ 2 รายการ 243,200.00 260,224.00     ตกลงราคา บรษิัท เบเ๊จ็งจกิ จํากัด 261,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริIนท ์จํากัด 243,200.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161004 15.06.2016

สําหรับนักจัดการสขุภาพ บรษิัท วชรินิทรส์าสน์ พริIนทต์ิIง จํากัด 304,400.00 บาท

บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริIนท ์จํากัด 243,200.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 289,000.00 บาท

89 วัสดุสํานักงาน 1 ชดุ 7,624.50     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 7,624.50 บาท รา้น พัฒนากจิ 7,624.50 บาท เป็นการสั-งซืIอเพิ-มเตมิ 4041161005 15.06.2016

90 ชดุ Repair Kit for PKR 250/251 2 ชดุ 54,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 54,000.00 บาท บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 54,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161006 15.06.2016

91 ไนโตรเจนเหลว 13,211.37 ลบ.ม. 67,113.76     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,113.76 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,113.76 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161007 17.06.2016

92 จา้ง Overhaul CTI Pump 1 งาน 185,800.00 198,806.00     ตกลงราคา บจก.เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 185,800.00 บาท บจก.เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 185,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161008 17.06.2016

93 จา้งซอ่ม Turbo Pump 1 งาน 154,000.00 164,780.00     ตกลงราคา บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 154,000.00 บาท บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 154,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161009 17.06.2016

94 จา้งออกแบบและพัฒนาระบบบันทกึ ขอ้มลูลายนิIวมอืดว้ย 1 งาน 170,000.00 181,900.00     ตกลงราคา บรษิัท แมสอัพ สตูดโิอ จํากัด 170,000.00 บาท บรษิัท แมสอัพ สตูดโิอ จํากัด 170,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161010 17.06.2016

โทรศัพทม์อืถอืที-สามารถทํางานไดท้ัIงแบบออนไลน,์ออฟไลน์ บรษิัท แดซโิม ่จํากัด 200,000.00 บาท

95 จา้งพมิพห์นังสอืเปิดโลกมวิอาย ภาษาไทย 3,900 เล่ม 105,300.00 112,671.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 105,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 105,300.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161011 17.06.2016

และภาษาอังกฤษ
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96 จา้งทํา Sticker แกไ้ขชื-อป้ายการเรยีนรู ้ 1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161012 17.06.2016

97 TS1107- 6M. 2 รายการ 70,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 70,200.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 70,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161013 17.06.2016

PT1107- 6M.

98 DOW CORNING 184 SYLGARD Silicone 4 ชดุ 29,092.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 29,092.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย) จํากัด 29,092.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161014 17.06.2016

99 จา้งทํา PCB Type PTH 5 ชดุ 4,425.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,425.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,425.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161015 20.06.2016

100 แผงโซล่าเซลล ์20 ชดุ 1 รายการ 15,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 15,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161016 20.06.2016

101 เกา้อีIสํานักงาน รหัส 1550 8 ตัว 18,320.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร ์เอส บ ีเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 18,320.00 บาท บรษิัท อาร ์เอส บ ีเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 18,320.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161017 20.06.2016

102 จา้งตดิตั Iงเซนเซอรร์ะบบเฝ้าระวังอณุหภมูิ 10 รายการ 62,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชั-นแนล 62,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชั-นแนล 62,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161018 20.06.2016

จํานวน 10 อาคาร

103 จา้งปรับพืIนถนนคอนกรตีพรอ้มเสรมิเหล็ก 1 งาน 98,800.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 98,800.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 98,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161019 20.06.2016

ดา้นหนา้อาคารสํานักงาน 2 จดุ

104 จา้งทําโรงเรอืนหลังคาทรง ก (TMEC) 1 งาน 47,770.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ทศกัณฐ ์โปรเฟสชั-นนัล 47,770.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทศกัณฐ ์โปรเฟสชั-นนัล 47,770.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161020 20.06.2016

105 จา้งซอ่มรอยรั-วพรอ้มลงเสน้ใยเสรมิแรง และเคลอืบนํIายา 1 งาน 79,200.00     ตกลงราคา บรษิัท โพล ีสเปค จํากัด 79,200.00 บาท บรษิัท โพล ีสเปค จํากัด 79,200.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161021 21.06.2016

กันรั-วดาดฟ้าหอ้งแคนทนี, หอ้งครัว, ขา้งหอ้งประชมุ TMEC หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริ-ง 195,600.00 บาท

106 อปุกรณ์ Connector 3 รายการ 3 รายการ 8,910.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติIง จํากัด 8,910.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติIง จํากัด 8,910.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161022 21.06.2016

107 ถงุขยะ 3 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 7,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.ีเอ็น.คอมเมอรเ์ชยีล 7,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161023 21.06.2016

108 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลูชั-น 60,000.00 บาท พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลูชั-น 60,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161024 21.06.2016

109 กระเบืIองยางทางเดนิคนตาบอด 1 รายการ 8,750.00     ตกลงราคา บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 8,750.00 บาท บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จํากัด 8,750.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161025 21.06.2016

110 สารเคมี 3 รายการ 17,250.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,250.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,250.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161026 21.06.2016
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111 Toner HP CE400A, CE401A, CE402A และ 4 รายการ 46,620.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 46,620.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 46,620.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161027 21.06.2016

CE403A บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 47,400.00 บาท

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 58,934.60 บาท

112 จา้งพัฒนาอัลกอรทิมึเพื-อปรับปรงุฐานขอ้มลูพจนานุกรม 1 งาน 71,200.00     ตกลงราคา นาย อดศิักดิ| กิ-งแกว้กา้นทอง 71,200.00 บาท นาย อดศิักดิ| กิ-งแกว้กา้นทอง 71,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161028 21.06.2016

ราชบัณฑติยสถาน ใหม้คีวามถกูตอ้งมากขึIน ในการ

สบืคน้รายละเอยีดขอ้มลูของพจนานุกรม

113 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 1 ชดุ 13,101.00     ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั-น บเีคเค จํากัด 13,101.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั-น บเีคเค จํากัด 13,101.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161029 21.06.2016

114 pH, Gel-filled Combination, Replacement 1 ชดุ 9,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 9,800.00 บาท บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 9,800.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161030 21.06.2016

115 เครื-องปรับอากาศยี-หอ้ CARRIER แบบ 4 ทศิ 2 เครื-อง 165,000.00 176,550.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุป๊ จํากัด 165,000.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุป๊ จํากัด 165,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161031 21.06.2016

หา้งหุน้สว่นจํากัด วรพล แอร ์เอ็นจเินยีริ-ง 172,500.00 บาท

116 จา้งพัฒนา Mobile Application QR 1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 80,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161032 21.06.2016

117 แบตเตอรี-โซลารเ์ซลล ์Solar Deep Cycle12V 30 ลูก 13,500.00     ตกลงราคา โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย 13,500.00 บาท โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย 13,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161033 21.06.2016

นางสาว กันชธ์ฉัตร วัฒนากร นางสาว กันชธ์ฉัตร วัฒนากร

118 จารบ ีPhotolub No.035 (1kg/can) 1 กระป๋อง 14,000.00 ประกวดราคา บรษิัท แอลกา้ โมเอก๊ซ ์จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท แอลกา้ โมเอก๊ซ ์จํากัด 14,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161034 21.06.2016

(e-auction)

119 เชา่ Dell Vostro 3360 4 เครื-อง 8,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 8,800.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 8,800.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161035 21.06.2016

120 เชา่ Samsung Galaxy Tab S2 20 เครื-อง 80,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 80,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 80,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161036 21.06.2016

121 เชา่ ipad mini 3 16GB WiFi+Cellular 2 รายการ 190,000.00 190,000.00     ตกลงราคา มลูนธิ ิสากลเพื-อคนพกิาร 190,000.00 บาท มลูนธิ ิสากลเพื-อคนพกิาร 190,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161037 21.06.2016

เชา่ Tablet ยี-หอ้ lenovo

122 จา้งทําแท่นใชป้ระกบชิIนงาน 1 งาน 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 15,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161038 21.06.2016

123 ค่าบรกิารสอบเทยีบอปุกรณ์ 9 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย  จํากัด 42,000.00 บาท บรษิัท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย  จํากัด 42,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161039 21.06.2016

124 วัสดุไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 58,375.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชัวรเ์จรญิ จํากัด 58,375.00 บาท บรษิัท รักชัวรเ์จรญิ จํากัด 58,375.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161040 22.06.2016

125 วัสดุไฟฟ้า 4 รายการ 57,999.50     ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั-นแนล 57,999.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั-นแนล 57,999.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161041 22.06.2016

(ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด
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126 NIKON MB-D12 MULTI-POWER BATTERY PACK 3 รายการ 19,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161042 22.06.2016

Battery EN-EL 15 (for D800.D600,D700,V1) บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 22,100.00 บาท

Nikon MH-25 Ladegerat Charger MH-25 (EA)

127 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 1 ชดุ 4,961.05     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 4,961.05 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 4,961.05 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161043 22.06.2016

128 หัววัดออสโิลสโคป 1 ชดุ 33,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 33,500.00 บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 33,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161044 28.06.2016

129 วัสดุงานชา่ง 6 รายการ 31,990.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 31,990.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 31,990.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161045 22.06.2016

130 แบตเตอรี- UPS Mode 6FM40E-X 12V 40Ah 40 อัน 196,000.00 209,720.00     ตกลงราคา บรษิัท ดอีารเ์ค เพาเวอร ์เซอรว์สิ  จํากัด 188,000.00 บาท บรษิัท ดอีารเ์ค เพาเวอร ์เซอรว์สิ  จํากัด 188,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161046 22.06.2016

Set UPS Nxa 100VA บรษิัท ดอกคูณ เทคโนโลย ีจํากัด 190,000.00 บาท

บรษิัท แอลดับเบลิยซู ีอเิล็คทรอนกิส ์สยาม จํากัด 282,000.00 บาท

131 Samsung Galaxy Note5 Silver 2 รายการ 32,450.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 32,350.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 32,350.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161047 22.06.2016

Huawei P9 Lite Black บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,500.00 บาท

132 ซอฟตแ์วรอ์ัพเกรด Mathematica 11 1 ลขิสทิธิ| 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทารา เทค อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท ทารา เทค อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 17,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161048 22.06.2016

133 จา้งรืIอถอน และตดิตั Iงเครื-องปรับอากาศ 1 งาน 12,000.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื-องเย็น 12,000.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื-องเย็น 12,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161049 22.06.2016

134 Shoecover 100 คู่ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ยเูนี-ยนไมครอนคลนี จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ยเูนี-ยนไมครอนคลนี จํากัด 15,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161050 22.06.2016

135 FLUKE Model:376FC 1000A AC/DC Clamp 1 รายการ 16,430.50     ตกลงราคา บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 16,430.50 บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 16,430.50 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161051 23.06.2016

136 เชา่ PC Server 1 เครื-อง 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161052 23.06.2016

137 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 10 รายการ 11,248.60     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 11,248.60 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 11,248.60 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161053 23.06.2016

138 จา้งปรับปรงุหอ้งควบคุมภาวะแวดลอ้ม 2 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็มแอนดเ์อ็น เอ็นจเินยีริ-ง 1994 จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท เอ็มแอนดเ์อ็น เอ็นจเินยีริ-ง 1994 จํากัด 7,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161054 23.06.2016

139 จา้งทําฝาครอบ Slit-lamp 1  รายการ 14,900.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 14,900.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 14,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161055 23.06.2016

140 วัสดุงานชา่ง 19 รายการ 53,319.50     ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 53,319.50 บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด 53,319.50 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161056 23.06.2016

141 วัสดุความปลอดภัย 4 รายการ 54,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 54,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 54,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161057 24.06.2016

142 หลอดดูดสารละลายแบบปลอดเชืIอ 2 หลอด 3,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติIง จํากัด 3,400.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติIง จํากัด 3,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161058 24.06.2016
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143 Float Valve 2" (อะไหล่ประกอบชดุโถสขุภัณฑ)์ 1 ชดุ 17,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด มฑุติา คอนสตรัคชั-น 17,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด มฑุติา คอนสตรัคชั-น 17,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161059 24.06.2016

144 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ 4,267.00     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,599.08 บาท รา้น พัฒนากจิ 4,267.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161060 24.06.2016

รา้น พัฒนากจิ 4,267.00 บาท

145 เชา่ Samsung TabS2 1 เดอืน 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161061 24.06.2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 7,000.00 บาท

146 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 14,900.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 14,900.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 14,900.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161062 24.06.2016

147 วัสดุวทิยาศาสตร์ 6 รายการ 37,859.50     ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 37,859.50 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 37,859.50 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161063 24.06.2016

148 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 15,883.55     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 15,883.55 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 15,883.55 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161064 24.06.2016

149 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 18,826.79     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 18,826.79 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 18,826.79 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161065 24.06.2016

150 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 28,232.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,508.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,508.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161066 24.06.2016

151 เชา่จอ 23 นิIว พรอ้มลําโพงคอมพวิเตอร์ 4 เครื-อง 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 4,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161067 24.06.2016

152 ซอฟตแ์วร ์Altium Designer 16 1 ลขิสทิธิ| 390,000.00 417,300.00       พเิศษ บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโนโลย ีจํากัด 390,000.00 บาท บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 390,000.00 บาท เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ 4041161068 27.06.2016

ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้เป็นการ

เฉพาะ

153 MULLER Motor 0.5HP 2 รายการ 7,050.00     ตกลงราคา บรษิัท มลุเลอร ์แมคคานคิ จํากัด 7,050.00 บาท บรษิัท มลุเลอร ์แมคคานคิ จํากัด 7,050.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161069 27.06.2016

MULLER Gear Head Model:MLB22-040

154 เกา้อีIทํางาน บหุนังเทยีมPVN412 1 รายการ 4,020.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,020.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,020.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161070 27.06.2016

155 Battery VISION 32 ลูก 254,400.00 272,208.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคนเิคลิ ซัพพอรท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 254,400.00 บาท บรษิัท เทคนเิคลิ ซัพพอรท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 254,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161071 27.06.2016

156 ไนโตรเจนเหลว 13,369.59 ลบ.ม. 67,917.52     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,917.52 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 67,917.52 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161072 28.06.2016

157 จา้งทํากล่องสําหรับใสอ่ปุกรณ์ชารจ์เจอร์ 1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากัด 5,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161073 28.06.2016

158 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 1 ชดุ 68,991.02     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 68,991.02 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 68,991.02 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161074 28.06.2016

159 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 2 รายการ 25,168.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 25,168.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 25,168.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161075 28.06.2016

160 กระเป๋าเอกสาร ผา้ 600D 800 ใบ 48,600.00     ตกลงราคา บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 48,600.00 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 48,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161076 28.06.2016
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161 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 คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161077 28.06.2016

162 ซอฟตแ์วร์ 2 รายการ 26,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 26,500.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 26,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161078 28.06.2016

163 ตูพ้ลาสตกิกันนํIามหีลังคา พรอ้มอปุกรณ์ 4 อัน 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วลิล ์เอ็นจเินยีริ-ง ซัพพลาย จํากัด 40,000.00 บาท บรษิัท วลิล ์เอ็นจเินยีริ-ง ซัพพลาย จํากัด 40,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161079 28.06.2016

164 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 7 รายการ 8,781.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,781.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,781.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161080 28.06.2016

165 Oxygen 99.9995% 20 ท่อ              123,00.00 131,610.00     ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 123,000.00 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 123,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161081 28.06.2016

166 จา้งทํา PCB Filename: HIFU_CTL_V3 1 งาน 7,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 7,600.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 7,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161082 28.06.2016

167 วัสดุไฟฟ้า 22 รายการ 24,925.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 24,925.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 24,925.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161083 28.06.2016

168 จา้งตดิตั Iงเซนเซอรร์ะบบเฝ้าระวังอณุหภมูิ 1 งาน 37,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชั-นแนล 37,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชั-นแนล 37,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161084 28.06.2016

169 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ,ภาพ และตาราง 1 งาน 12,500.00     ตกลงราคา นาย นครนิทร ์โชคเคลา้ลาภ 12,500.00 บาท นาย นครนิทร ์โชคเคลา้ลาภ 12,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161085 28.06.2016

170 วัสดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 37,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 37,500.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 37,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161086 28.06.2016

171 Beagle Bone LCD Extension Board w/ Black 2 รายการ 6,425.00     ตกลงราคา บรษิัท เดยีแวร ์ซสิเต็ม จํากัด 6,425.00 บาท บรษิัท เดยีแวร ์ซสิเต็ม จํากัด 6,425.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161087 28.06.2016

ค่าซอ่มรวมค่าอะไหล่ Beagle Bone LCD Ext

172 DATA ACQUISITION UNIT MODULE 1 อัน 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั-น จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั-น จํากัด 50,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161088 28.06.2016

173 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 2,294.90     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,294.84 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 2,294.84 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161089 28.06.2016

174 จา้งออกแบบเกมสส์ําหรับระบบฟืIนฟู 1 งาน 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา นาย กาลัญ� ูสนิธุสะอาด 100,000.00 บาท นาย กาลัญ� ูสนิธุสะอาด 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161090 29.06.2016

ระดับพทุธปิัญญาดว้ยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ

175 จา้งดัดแปลงตัวถังรถจักรยานยนต์ 10 รายการ 498,000.00 532,860.00       พเิศษ  5 บิ6กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ-ง 498,000.00 บาท  5 บิ6กเจรญิกลเอ็นจเินยีริ-ง 498,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161091 29.06.2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็น

งานจา้งที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ

176 จา้งสอบเทยีบ liquid particle counter 1 งาน 92,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ไลท้เ์ฮา้ส ์เวลิดไ์วด ์โซลูชั-นส ์จํากัด 92,250.00 บาท บรษิัท ไลท้เ์ฮา้ส ์เวลิดไ์วด ์โซลูชั-นส ์จํากัด 92,250.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161092 29.06.2016

177 จา้งพัฒนาชดุโมดูลตรวจสอบสถานะของ 1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา นาย สธุรรม โรจนวภิาต 25,000.00 บาท นาย สธุรรม โรจนวภิาต 25,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161093 29.06.2016

เครื-องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ผา่น Smart phone
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178 Part Name:MINI 2 รายการ 137,024.00 146,615.68     ตกลงราคา บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 137,024.00 บาท บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 137,024.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161094 29.06.2016

Part Name:DR-Scan

179 จา้งพัฒนาสว่นการแสดงรายงานผลการคํานวณ 1 งาน 37,380.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด 37,380.00 บาท บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด 37,380.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161095 29.06.2016

ภายใตโ้ครงการวจิัยการศกึษาวเิคราะห ์การไหลกระแสนํIา

180 FLUKE 9HZ 1 รายการ 64,296.00     ตกลงราคา บรษิัท วกีา้ ออโตเมชั-น (2000) จํากัด 64,296.00 บาท บรษิัท วกีา้ ออโตเมชั-น (2000) จํากัด 64,296.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161096 29.06.2016

บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 68,314.50 บาท

181 MITSUBISHI REFRIGERATOR 2 รายการ 18,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 18,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแกส๊ 18,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161097 29.06.2016

PANASONIC FREEEZER

182 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 1 ชดุ 12,234.51     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,234.51 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,234.51 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161098 29.06.2016

183 เกา้อีIทํางาน 1 รายการ 12,060.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 12,060.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 12,060.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161099 29.06.2016

184 จา้งทําคู่มอืประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 2 รายการ 33,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เคล็ดไทย จํากัด 33,150.00 บาท บรษิัท เคล็ดไทย จํากัด 33,150.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161100 29.06.2016

185 หมกึ Toner HP CE505AC, CE250XC, CE251AC, 5 รายการ 50,850.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 50,850.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 50,850.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161101 29.06.2016

CE252AC, CE253AC บรษิัท ไอทโีซลูชั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 66,080.00 บาท

186 ป้ายบอรด์ NECTEC 3 อัน 86,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ-ง จํากัด 86,200.00 บาท บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ-ง จํากัด 86,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161102 29.06.2016

187 วัสดุ Z-ABS Pure White พรอ้มจัดสง่ 10 มว้น 10,250.00     ตกลงราคา บรษิัท แชสซพีลัสอนิฟิล จํากัด 9,595.79 บาท บรษิัท แชสซพีลัสอนิฟิล จํากัด 9,595.79 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161103 29.06.2016

188 อะครลิคิใส 40 ชิIน 19,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 19,600.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 19,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4041161104 30.06.2016

189 แผน่ Silicon Dioxide Wafer 1 ชิIน USD 3,603.00 133,311.00     ตกลงราคา  MILLICE PRIVATE LIMITED 3,603.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 3,603.00 USD คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160074 01.06.2016

190 จา้ง Overhaul Pump (ANELVA, DAIKIN) 4 รายการ JPY 616,000.00 184,800.00     ตกลงราคา  Act. Inc. 616,000.00 JPY  Act. Inc. 616,000.00 JPY  เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4042160075 07.06.2016

191 วัสดุกรองสาร (AlfaPure) 1 รายการ USD 227.00     ตกลงราคา  Bioo Scientific Corporation 227.00 USD  Bioo Scientific Corporation 227.00 USD คุณลักษณะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160076 07.06.2016

192 Silicon Wafer 100 แผน่ USD 1,958.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 1,958.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,958.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160077 07.06.2016

193 Thermal Camera (FLIR ONE) 3 ชดุ USD 600.00     ตกลงราคา  TAMA Electronics Industry Corp. 600.00 USD  TAMA Electronics Industry Corp. 600.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160078 08.06.2016

194 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 12 ชดุ USD 468.00     ตกลงราคา  Mouser Electronics 468.00 USD  Mouser Electronics 468.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160079 09.06.2016
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195 พอรต์ Thunderbolt 2 Dock และอปุกรณ์ 4 รายการ USD 484.66     ตกลงราคา  Other World Computing 484.66 USD  Other World Computing 484.66 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160080 16.06.2016

196 Kapton Tape, Silicone, Adhesive Tape 3 รายการ USD 988.40     ตกลงราคา  Professional Plastics Pte Ltd 988.40 USD  Professional Plastics Pte Ltd 988.40 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160081 20.06.2016

197 วัสดุอเิล็กทรอนกิส ์(LED) 3 ชิIน USD 106.44     ตกลงราคา  Mouser Electronics 106.44 USD  Mouser Electronics 106.44 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160082 21.06.2016

198 4 Point Probe 1 ชดุ GBP 800.00     ตกลงราคา  Jandel Engineering Limited 800.00 GBP  Jandel Engineering Limited 800.00 GBP คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160083 21.06.2016

199 Dynamic Panel 4 ชดุ USD 160,335.08 6,092,733.04       พเิศษ  VARIAN MEDICAL SYSTEMS 160,335.08 USD  VARIAN MEDICAL SYSTEMS 160,335.08 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160084 22.06.2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

พัสดุที-จําเป็นตอ้งซืIอโดยตรงจากต่างประเทศ

200 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 16 รายการ USD 363.14     ตกลงราคา  Quadica Developments Inc. 363.14 USD  Quadica Developments Inc. 363.14 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160085 28.06.2016

201 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์ 22 รายการ USD 1,568.66     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 1,568.66 USD  Digi-Key Corporation 1,568.66 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4042160086 28.06.2016

202 จา้งผลติและพัฒนากระบวนการผลติชปิ 1 งาน 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา นาย พรีพงศ ์หนูชว่ย 110,000.00 บาท นาย พรีพงศ ์หนูชว่ย 110,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160098 27.05.2016

ขยายสัญญาณรามาน (4043160118)

203 จา้งบรหิารงาน โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการเขยีนของ 1 งาน 13,620,750.00 13,620,750.00     กรณีพเิศษ ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลัย 13,620,750.00 บาท ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลัย 13,620,750.00 บาท เป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 25 การซืIอหรอืจา้ง 4052160099 31.05.2016

นักเรยีนที-บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้(15 จังหวัด ภาคกลาง) ศรนีครนิทรวโิรฒ (บัญชหีลัก) ศรนีครนิทรวโิรฒ (บัญชหีลัก) จากสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รของรัฐ (4043160119)

204 จา้งเหมาบรกิารดูแลสวกลางอาคารเนคเทค 1 ปี 156,000.00 156,000.00     ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 156,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 156,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160100 01.06.2016

(4043160120)

205 จา้งบรหิารงานโครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการเขยีน 1 งาน 13,620,750.00 13,620,750.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 13,620,750.00 บาท มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 13,620,750.00 บาท เป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 25 การซืIอหรอืจา้ง 4052160101 03.06.2016

สําหรับผูบ้กพรอ่งทางการเรยีนรู ้(15 จังหวัด ภาคเหนอื) จากสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รของรัฐ (4043160121)

206 จา้งประสานงานและสนับสนุนการจัดฝึกอบรม 1 งาน 160,400.00 160,400.00     ตกลงราคา นางสาว ธรีาพร โคโตสี 160,400.00 บาท นางสาว ธรีาพร โคโตสี 160,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160102 07.06.2016

(4043160122)

207 จา้งผูป้ระสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพดา้น 1 งาน 560,000.00 560,000.00 พเิศษ นาง จริัฏฐ ์วชริเสรชีัย 560,000.00 บาท นาง จริัฏฐ ์วชริเสรชีัย 560,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160103 07.06.2016

การอา่นสําหรับนักเรยีนพกิาร และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็น (4043160123)

งานจา้งที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ

208 จา้งทําวงจรอา่นค่าและสง่ขอ้มลู 1 งาน 3,330,000.00 3,563,100.00       พเิศษ บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากัด 3,330,000.00 บาท บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากัด 3,330,000.00 บาท มคีวามจําเป็นเรง่ด่วนในการจัดจา้ง 4052160104 09.06.2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็น (4043160124)

งานจา้งที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ และ

ขอ้ 23 (3) เป็นงานที-ตอ้งกระทําโดยเรง่ด่วน

หากล่าชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน
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209 เครื-องคอมพวิเตอรแ์มข่่ายที-มหีน่วยประมวลผล 1 เครื-อง 700,934.58 750,000.00      สอบราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 672,897.20 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 672,897.20 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4051160008 10.06.2016

PowerEdge R730 (4043160125)

210 จา้งพัฒนา Zbaby Plus Online บนเวป 1 งาน 220,000.00 220,000.00     ตกลงราคา นาย วสันต ์ลลีาเลศิพานชิย์ 220,000.00 บาท นาย วสันต ์ลลีาเลศิพานชิย์ 220,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4052160105 24.06.2016

บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 374,500.00 บาท (4043160126)

บรษิัท มัลเบอรร์ี- ซอฟต ์จํากัด 374,500.00 บาท

211 จา้งศกึษาและสง่เสรมิการจัดทําเอกสาร EPUB3 1 งาน 258,600.00 258,600.00     ตกลงราคา นาย วสันต ์แปงปวนจู 258,600.00 บาท นาย วสันต ์แปงปวนจู 258,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160106 13.06.2016

(4043160127)

212 จา้งใชบ้รกิาร server แบบ virtual machine 1 งาน 456,000.00 487,920.00       พเิศษ บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 456,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 456,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4052160107 13.06.2016

บนระบบ cloud สําหรับใหบ้รกิารสรา้ง และ domain บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 803,760.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน (4043160128)

ตามมาตรฐาน EPUB3 ระยะเวลา 1 ปี ที-ตอ้งกระทําโดยเรง่ด่วน หากล่าชา้อาจเสยีหาย

213 เครื-องสบูนํIาเย็น 1 รายการ 934,579.44 1,000,000.00      สอบราคา บรษิัท เทคโนปั6 ม จํากัด 888,800.00 บาท บรษิัท เทคโนปั6 ม จํากัด 888,800.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4051160009 13.06.2016

บรษิัท อักขราเอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 910,000.00 บาท (4043160129)

หจก. เพาเวอรเ์มค เอ็นจเินยีริ-ง 890,000.00 บาท

บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั-น จํากัด 900,000.00 บาท

บรษิัท สยามไทยพพิัฒน ์เอ็นจเินี-ยริ-ง จํากัด 895,327.10 บาท

214 จา้งพัฒนาสว่นตดิต่อกับผูใ้ชข้องระบบ 1 งาน 450,000.00 450,000.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 450,000.00 บาท มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 450,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160108 13.06.2016

ถอดความเสยีงพดูผา่นระบบสื-อสารทางไหล (4043160130)

215 จา้งจัดทําวจิัยสง่เสรมิใหเ้กดิเอกสารที- 1 งาน 258,600.00 258,600.00     ตกลงราคา นาย เทอดเกยีรต ิบญุเที-ยง 258,600.00 บาท นาย เทอดเกยีรต ิบญุเที-ยง 258,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญเพเิศษ 4052160109 13.06.2016

ทุกคนเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดด้ว้ย บารโ์คด 2 มติิ (4043160131)

216 จา้งประสานงานโครงการแมฮ่อ่งสอน 1 งาน 51,750.00     ตกลงราคา นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 51,750.00 บาท นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 51,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160110 13.06.2016

ไอทวีัลเลย ่ระยะที- 3 (4043160132)

217 จา้งประสานงานโครงการระบบ 1 งาน 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา นางสาว สอางคโ์ฉม โอสถจันทร 240,000.00 บาท นางสาว สอางคโ์ฉม โอสถจันทร 240,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160111 16.06.2016

สื-อสาระออนไลนแ์บบเปิด (สว่นที- 3) (4043160133)

218 จา้งพัฒนาพจนานุกรมคําอา่น 1 งาน 240,000.00 240,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภัทรวรี ์ประธานเกยีรติ 240,000.00 บาท นางสาว ภัทรวรี ์ประธานเกยีรติ 240,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160112 16.06.2016

ของชดุ LOTUS SOC (4043160134)

219 แบตเตอรแีละอะไหล่สําหรับเครื-องสํารองไฟฟ้า 1 ชดุ 13,181,795.00 14,104,520.65       พเิศษ บจก. ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) 13,138,950.00 บาท บจก. ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) 13,138,950.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4051160010 20.06.2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็น (4043160135)

พัสดุที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้เป็นการเฉพาะ
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220 จา้งบรกิารฆา่เชืIอกําจัดกลิ-นหอ้งนํIา อาคารเนคเทค 1 งาน 117,600.00 125,832.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากัด 117,600.00 บาท บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากัด 117,600.00 บาท เป็นการจา้งต่อเนื-อง 4052160113 21.06.2016

และอาคารโรงงานตน้แบบ ระยะเวลา 1 ปี (4043160136)

221 จา้งพัฒนา และทดสอบ  NETPIE Library 1 งาน 228,000.00 228,000.00     ตกลงราคา นาย ชัยวทิย ์แสนทวสีขุ 228,000.00 บาท นาย ชัยวทิย ์แสนทวสีขุ 228,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160114 28.06.2016

(4043160137)

222 ผลติสื-อประชาสัมพันธว์ดีทิัศนเ์นคเท 2 งาน 598,000.00 639,860.00    ประกวดราคา บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 598,000.00 บาท บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินยีริ-ง จํากัด 598,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160115 24.06.2016

(4043160138)

223 เครื-องวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานและ 1 ชดุ 354,457.50 379,269.53      สอบราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 330,000.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 330,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4051160011 27.06.2016

แกไ้ขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส บรษิัท วพีดี ีอนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 343,500.00 บาท (4043160139)

224 จา้งออกแบบและพัฒนาแพลตฟอรม์ 1 งาน 475,000.00 508,250.00       พเิศษ บรษิัท ซแีมนทคิ ทัช  จํากัด 500,000.00 บาท บรษิัท เดตา้ สตรั6คเจอร ์จํากัด 475,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4052160116 27.06.2016

วเิคราะหข์อ้มลูอนุกรมเวลา เพื-อประมวลผล บรษิัท เดตา้ สตรั6คเจอร ์จํากัด 475,000.00 บาท (4043160140)

225 เชา่ notebook  Lenovo Thinkpad L440 11 เดอืน 16,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 15,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 15,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความตอ้งการ 4057160010 29.06.2016

(4043160141)

226 จา้งพัฒนาสว่นเชื-อมต่อโปรแกรมสําหรับเรยีก 1 งาน 300,000.00 300,000.00     ตกลงราคา นาย กติตศิักดิ| โชตกิติพิัฒน์ 300,000.00 บาท นาย กติตศิักดิ| โชตกิติพิัฒน์ 300,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160117 28.06.2016

ใชง้านระบบรูจ้ําเสยีภาษาไทย PARTY (4043160142)
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