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1 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์90 วตัต ์Poly 17 แผง 88,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากดั 88,400.00 บาท บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากดั 88,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170109 ######

2 วสัดหุอ้ง Clean room  6 รายการ 42,400.00 ตกลงราคา บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริ@ง ซพัพลาย จํากดั 42,400.00 บาท บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริ@ง ซพัพลาย จํากดั 42,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170111 ######

3 จา้งแปลภาษา (ภาษาพม่า) 1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา Miss. Seng Pan That Pann Phyu 90,000.00 บาท Miss. Seng Pan That Pann Phyu 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170112 ######

4 184 SIL ELAST KIT 0.5KG PER KIT 2 รายการ 14,558.00 ตกลงราคา บรษิัท อ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี จํากดั 14,558.00 บาท บรษิัท อ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี จํากดั 14,558.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170113 ######

5 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์  7 รายการ 25,350.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 25,350.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 25,350.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170114 ######

6 ตูก้นัความชืZน ขนาด 100 ลติร DHC-100 4 ตู ้ 51,920.00 ตกลงราคา บรษิัท ซายนซ์ติีZ จํากดั 51,920.00 บาท บรษิัท ซายนซ์ติีZ จํากดั 51,920.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170115 ######

7 BATTERY OPzV2-1500 SUNLIGHT 2 อนั 140,250.00 150,067.50 ตกลงราคา บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 140,250.00 บาท บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 140,250.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170116 ######
 พรอ้มคา่ใชจ้่ายในการเปลี@ยนแบตเตอรี@

8 IXXAT CAN-IB200/PCle 1 อนั 32,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ซเีอ็นเอ็นท ี จํากดั 32,400.00 บาท บรษิัท ซเีอ็นเอ็นท ี จํากดั 32,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170117 ######

9 Toner HP รุ่น CF350A BK 2 รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 10,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170118 ######
Toner HP รุ่น Q7553A บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 11,500.00 บาท

10 Alignment detector for JA Woollam 1 รายการ 24,500.00 ตกลงราคา บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 24,500.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 24,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170119 ######
Ellipsometry model VASE

11 Crucible Aluminaพรอ้มฝา (ขนาด45ml, 80ml 4 รายการ 55,250.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย์ 55,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป วลัเลย์ 55,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170120 ######

12 จา้งตรวจเครื@องตรวจจับกา๊ซ 1 รายการ 10,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล เทคนคิอล ซพัพลาย จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล เทคนคิอล ซพัพลาย จํากดั 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170121 ######

13 Sumsung Galaxy S7  5.1 นิZว  สดีํา 1 เครื@อง 21,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ศรวีรา อนิเตอรค์อม จํากดั 19,500.00 บาท บรษิัท ศรวีรา อนิเตอรค์อม จํากดั 19,500.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170122 ######
บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 21,450.00 บาท
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 21,700.00 บาท
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 21,800.00 บาท

14 วสัดสุํานักงาน  3 รายการ 11,770.00 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 11,000.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 11,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170123 ######
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 16,623.38 บาท

15 เครื@องพมิพ ์Kyocera P2135dn 1 เครื@อง 9,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 9,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 9,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170124 ######
บรษิัท พรนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 9,252.34 บาท
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 9,900.00 บาท

16 เชา่เต็นท ์ขนาด 5x12x2.80 เมตร 1 หลงั 9,000.00 ตกลงราคา นาย บุญนํา ดําแดง 9,000.00 บาท นาย บุญนํา ดําแดง 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170125 ######

17 อปุกรณ ์SIlver (ท่อฝาและลวดซลิเวอร)์ 10 รายการ 158,700.00 169,809.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มออลรชิ 158,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มออลรชิ 158,700.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170126 ######

18 Internal Hard Disk 32GB Dell รุ่น R630 2 รายการ 108,200.00 115,774.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 108,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 108,200.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170127 ######
Internal Hard Disk 2TB  Dell รุ่น R630 บรษิัท ไซเมนทรคิ ไอท ีแอนด ์เน็ตเวริค์ จํากดั 117,000.00 บาท

บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ีโซลชูั@น จํากดั 206,500.00 บาท

19 คา่เชา่เครื@องอดัอากาศ 1 เครื@อง 102,000.00 109,140.00 ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี@ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียริ@ง จํากดั 102,000.00 บาท บรษิัท พรเีมี@ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียริ@ง จํากดั 102,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170128 ######
ระยะเวลา 1 เดอืน

20 จา้งพัฒนาโมดลูการเอยีงภาพ 1 งาน 55,000.00 ตกลงราคา นางสาว ดวงกมล บรรณสาร 55,000.00 บาท นางสาว ดวงกมล บรรณสาร 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170129 ######

21 จา้งปรับแกห้นา้พัฒนาการ KhunLook 1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา นาย มังคลาภริัตน ์จันทนฤกษ์ 45,000.00 บาท นาย มังคลาภริัตน ์จันทนฤกษ์ 45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170130 ######

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที� 1 พฤศจกิายน 2559 - 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
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22 จา้งพัฒนาวธิกีารจัดท่าผูป้่วยโดย 1 งาน 40,000.00 ตกลงราคา นาย คณนิ เปี@ยมงาม 40,000.00 บาท นาย คณนิ เปี@ยมงาม 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170131 ######
ไม่ใชร้ังสเีอ็กซ์

23 AMP CAT6 RJ45 MODULAR PLUG AM-3006,2 รายการ 18,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 18,000.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 18,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170132 ######
MODULAR BOOT (ครอบหัว RJ45)

24 โตะ๊ทํางาน และ เกา้อีZทํางาน  7 ตวั 52,830.00 ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 52,830.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 52,830.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170133 ######

25 กา๊ซ Octafluoracyclobutane C4F8 1 ท่อ 235,000.00 251,450.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 235,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 235,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041170134 ######

26 Alignment Detector for Ellipsometer 1 ชดุ 24,500.00 ตกลงราคา บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 24,500.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 24,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170135 ######

27 กระดาษเช็ดมอืแมคแคร ์(1 ชั Zน 300 แผ่น) 2 รายการ 79,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น เอพเีจ (เอส) เทรดดิZง 79,500.00 บาท หา้งหุน้สว่น เอพเีจ (เอส) เทรดดิZง 79,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตรงตามขอ้กําหนด 4041170136 ######
กระดาษมว้นใหญ่จัมโบ ้JRT สเปเชยีล

28 จา้งทําชิZนงาน Root Clamp Station 1 งาน 85,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 85,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 85,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170137 ######

29 เครื@อง Microfine Vaccum 1 เครื@อง 36,050.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เคปเตอร ์(เอเชยี) 36,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เคปเตอร ์(เอเชยี) 36,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตรงตามขอ้กําหนด 4041170138 ######

30 จา้งตอ่เตมิโครงหลงัคาแสตนเลส 1 งาน 14,980.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ ีสแตนเลส 14,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ ีสแตนเลส 14,980.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170139 ######

31 Methane 99.999% 1 รายการ 36,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 36,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 36,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170140 ######

32 วสัดวุทิยาศาสตร์ 5 รายการ 42,280.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 42,280.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 42,280.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170141 ######

33 จา้งทําตูเ้ก็บเสยีง Robot Router 1 ตู ้ 34,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ออโรร่า ออสเตรลสิ จํากดั 34,000.00 บาท บรษิัท ออโรร่า ออสเตรลสิ จํากดั 34,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170142 ######

34 จา้งตดิตั Zง  UTILITY สําหรับเครื@องจักร 1 งาน 77,155.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั@นแอนด ์ซพัพลาย 77,155.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั@นแอนด ์ซพัพลาย 77,155.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170143 ######
พรอ้มอปุกรณ์

35 เครื@องปั@นเหวี@ยงตกตะกอนขนาดเล็ก  1 เครื@อง 10,280.37 ตกลงราคา บรษิัท เมรทิเทค จํากดั 10,280.37 บาท บรษิัท เมรทิเทค จํากดั 10,280.37 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุงตามขอ้กําหนด 4041170144 ######
รุ่น CR-68X ยี@หอ้ Capp

36 จา้งบรกิารปรับปรุงและตรวจสอบระบบเครอืขา่ย 1 งาน 55,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินเิคชั@น จํากดั 55,000.00 บาท บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินเิคชั@น จํากดั 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170145 ######

37 จา้งเก็บขอ้มูลการทํางานของรถเกี@ยวนวดขา้ว  1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา นาย ธติวิฒัน ์ชยัศรนีารัตน์ 25,000.00 บาท นาย ธติวิฒัน ์ชยัศรนีารัตน์ 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170146 ######

38 จา้งทําคลงัขอ้มูลบรบิทของคลงัคําศพัท์ 1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา นางสาว ธริดา เอี@ยมอดุม 90,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอี@ยมอดุม 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170147 ######

39 จา้งพมิพห์นังสอืแผนกลยุทธ ์5 ปี เนคเทค 1 งาน 130,000.00 139,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 130,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 130,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170148 ######
500 เลม่

40 จา้งผลติบอรด์ Kidbright II 1 งาน 39,000.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 39,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170149 ######

41 จา้งปรับปรุงพืZนที@หอ้งปฏบิัตกิาร 1 งาน 139,800.00 149,586.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 139,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 139,800.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170150 ######
เทคโนโลยเีทระเฮริตซ ์(หอ้ง 105) อาคารเนค บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 277,280.00 บาท

42 วสัดสุํานักงาน 19 รายการ 2,818.60 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 2,818.60 บาท รา้น พัฒนากจิ 2,818.60 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170151 ######

43 สวติซ ์กดออก 100 อนั 6,000.00 ตกลงราคา บรษิัทมาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากดั 6,000.00 บาท บรษิัทมาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากดั 6,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170152 ######

44 จา้งทํา PCB งานผลติ 1 งาน 7,860.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 7,860.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 7,860.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170153 ######

45 จา้งออกแบบ PCB Board 1 งาน 11,000.00 ตกลงราคา บรษิัทอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากดั 11,000.00 บาท บรษิัทอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากดั 11,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170154 ######

46 วสัดเุชืZอเพลงิ 6 รายการ 11,468.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ 11,468.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ 11,468.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุงตามขอ้กําหนด 4041170155 ######

47 จา้งพัฒนาปรับปรุงระบบแจง้เตอืนสายเรยีกเขา้ 1 งาน 55,000.00 ตกลงราคา นาย พงศธร เกยีรตบิุญเลศิ 55,000.00 บาท นาย พงศธร เกยีรตบิุญเลศิ 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170156 ######
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48 เครื@องทํานํZารอ้นเย็น แบบขวดควํ@าพรอ้มขา  1 เครื@อง 5,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 5,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 5,200.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170157 ######
ยี@หอ้ SHARP รุ่น SB-29S บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,598.13 บาท

49 ชดุอปุกรณส์ําหรับจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร  1 รายการ 55,794.30 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 55,794.30 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 55,794.30 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170158 ######

50 Toner Hp  LaserJet 3055 – Q2612A  4 รายการ 27,457.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 27,457.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 27,457.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170159 ######
Toner LaserJet P2015N - Q7553A บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 28,630.00 บาท
Toner LaserJet 5200N - Q7516A
Tonet LaserJet M1536dnf # CE278A

51 BLDC Motor 80 ชดุ 80,000.00 ตกลงราคา บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากดั 80,000.00 บาท บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากดั 80,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170160 ######

52 Clamp on Earth Tester และ Earth Tester  2 เครื@อง 76,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั@น จํากดั 72,200.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชั@น จํากดั 72,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170161 ######

53 จา้งสํารวจและลงทะเบยีนเอกสารจดหมายเหตุ 1 งาน 57,200.00 ตกลงราคา นาย กรุณพล พานชิ 57,200.00 บาท นาย กรุณพล พานชิ 57,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170162 ######

54 จา้งขึZนรูปชิZนงานแม่พมิพ ์Stavax  1 งาน 30,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชิั@น จํากดั 30,500.00 บาท บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชิั@น จํากดั 30,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170163 ######

55 Filter สําหรับ Microfine vacuum  3 รายการ 8,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เคปเตอร ์(เอเชยี) 8,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เคปเตอร ์(เอเชยี) 8,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170164 ######

56 Toner Hp CE278A  2 ตลบั 5,448.60 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,200.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,200.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170165 ######
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,448.60 บาท

57 นํZายาลา้งจาน  ถ่านอลัคาไลน์ 3 รายการ 5,310.46 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,310.46 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,310.46 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170166 ######

58 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10 รายการ 12,900.00 ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 10,860.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 10,860.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170167 ######

59 Texas Instrument MSP430F5438AIPZ 1 รายการ 28,859.00 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 28,859.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 28,859.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170168 ######

60 จา้งบรกิารทดสอบอปุกรณ ์INVERTER 1 งาน 10,000.00 กรณีพเิศษ อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ 10,000.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170169 ######

เพื@อสถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ เพื@อสถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

61 จา้งสํารวจงานเครื@องรับสง่วทิยุสื@อสาร 1 งาน 250,000.00 267,500.00 ตกลงราคา บรษิัท เทคนคิ เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 250,000.00 บาท บรษิัท เทคนคิ เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 250,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170170 ######

62 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 8,080.00 ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 8,080.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 8,080.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170171 ######

63 Microsoft Windows Pro 8.1 x64 Eng Intl 1 ชดุ 5,550.00 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 5,550.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 5,550.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170172 ######
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 5,600.00 บาท

64 จา้งพัฒนาตรวจสอบความถูกตอ้งหนังสอื 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย วฒุพิงศ ์บุญมา 95,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บุญมา 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170173 ######
ตามมาตรฐานสื@อสิ@งพมิพอ์เิล็กทรอนกิส ์EP

65 จา้งซอ๋มเครื@องเลื@อยสายพาน 1 งาน 7,389.60 ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิก เมอรค์วิรี@ จํากดั 7,389.60 บาท บรษิัท แปซฟิิก เมอรค์วิรี@ จํากดั 7,389.60 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170174 ######

66 ขดลวดทองแดง 2 รายการ 65,100.00 ตกลงราคา บรษิัท รวมทองอตุสาหกรรม จํากดั 65,100.00 บาท บรษิัท รวมทองอตุสาหกรรม จํากดั 65,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170175 ######

67 อะไหล ่Control Actuator  1 รายการ 20,170.00 ตกลงราคา บรษิัท โรจนไ์พบูลยอ์คีวิ�ปเมน้ท ์จํากดั 20,170.00 บาท บรษิัท โรจนไ์พบูลยอ์คีวิ�ปเมน้ท ์จํากดั 20,170.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170176 ######

68 CMP 11 Pyranometer 10 m. cable 1 รายการ 108,000.00 115,560.00 ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากดั 108,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากดั 108,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170177 ######
(หัววดัรังสดีวงอาทติย)์

69 Puhui T962 Infrared Reflow Oven IR IC 1 เครื@อง 16,822.43 ตกลงราคา บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชั@น จํากดั 16,822.43 บาท บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชั@น จํากดั 16,822.43 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170178 ######
Heater T-962 Rework Station
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เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

70 7-Segment LED Display High Intensity1 1 รายการ 1,500.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 1,500.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 1,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170179 ######
14.2mm Blue Common Cathode

71 จา้งทําตน้แบบเครื@องตรวจสอบสถานะระบบเซลล์ 1 งาน 1,200,000.00 ####### พเิศษ บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 1,200,000.00 บาท บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 1,200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170180 ######
แสงอาทติยช์นดิอสิระ และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที@

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

72 ชดุตรวจ Acidovorax 5 กลอ่ง 5,250.00 ตกลงราคา บรษิัท พารเ์วล อนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากดั 5,250.00 บาท บรษิัท พารเ์วล อนิเตอรเ์นชั@นแนล จํากดั 5,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170181 ######

73 จา้งทํา PCB Filename: SUPPLY_PIC16 1 งาน 12,250.00 ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 12,250.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 12,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170182 ######

74 เทป Copper Foil  10 อนั 15,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เวยีเอาเออร ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,000.00 บาท บรษิัท เวยีเอาเออร ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170183 ######

75 เครื@องปรับอากาศ ยี@หอ้ Carrier  3 เครื@อง 100,800.00 107,856.00 ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 100,800.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื@องเย็น 100,800.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170184 ######
บรษิัท อกัขรา เอ็นจเินียริ@ง จํากดั 138,225.00 บาท

76 วสัดอุเิล็กทรอนกิส ์ จํานวน 41 รายการ 1 ชดุ 21,263.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 21,263.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 21,263.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170185 ######

77 Tube Seamless , Male connector 3 รายการ 22,845.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติZง จํากดั 22,845.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติZง จํากดั 22,845.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170186 ######

78 จา้งจําลองและวเิคราะหผ์ลกระทบของ 1 งาน 65,000.00 ตกลงราคา นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170187 ######
Geometric Calibration และการตดิตั Zง ระบบ
สามมติิ

79 อะไหลเ่ครื@อง UPS 1 ชดุ 112,000.00 119,840.00 ตกลงราคา บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ จํากดั 112,000.00 บาท บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ จํากดั 112,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170188 ######

80 ไนโตรเจนเหลว 1 รายการ 146,641.11 156,905.99 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 146,641.11 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 146,641.11 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170189 ######

81 กลอ่ง #7720 99-03-0106 10 กลอ่ง 6,775.70 ตกลงราคา บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,775.70 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,775.70 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170190 ######

82 AAFVARICEL VXLC,MEDIUM FILTER 2 รายการ 63,120.00 ตกลงราคา บรษิัท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั@นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 63,120.00 บาท บรษิัท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั@นแนล (ประเทศไทย) จํากดั 63,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170191 ######
AAFAMAIR 200E,ADD AREA PRE FILTER

83 อะไหลโ่ซลนิอยดว์าลว์สําหรับ IIP1(2017-16) 3 รายการ 32,056.00 ตกลงราคา บรษิัท ชยุต ออโตเมชั@น จํากดั 32,056.00 บาท บรษิัท ชยุต ออโตเมชั@น จํากดั 32,056.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170192 ######

84 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 9 รายการ 878,689.72 940,198.00 สอบราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 878,689.72 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 878,689.72 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170193 ######

85 กลอ้งดจิทิัล ยี@หอ้ Canon รุ่น EOS 80D 2 ชดุ 77,300.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 77,300.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 77,300.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170194 ######
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 88,400.00 บาท

86 จา้งทําแผ่นพับพมิพ ์4 สหีนา้-หลงั A4  1 งาน 21,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 21,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 21,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170195 ######

87 จา้งพมิพส์ติ�กเกอร์ 1 งาน 14,200.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170196 ######

88 จา้งซอ่มเครื@องปรับอากาศ 1 งาน 35,800.00 ตกลงราคา บรษิัท นวิเทค เทรดดิZง จํากดั 35,800.00 บาท บรษิัท นวิเทค เทรดดิZง จํากดั 35,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170197 ######

89 แผ่นป้ายอลมูเินียมสําเร็จรูปตดิสติ�กเกอร์  2 รายการ 15,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ@ง จํากดั 15,600.00 บาท บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ@ง จํากดั 15,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170198 ######
แผ่นป้ายอลมูเินียมสําเร็จรูป

90 เครื@องควบคมุความชืZอชว่ง 20-65% 1 เครื@อง 9,345.79 ตกลงราคา บรษิัท ซายนซ์ติีZ จํากดั 9,345.79 บาท บรษิัท ซายนซ์ติีZ จํากดั 9,345.79 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170199 ######

91 จา้งพัฒนาระบบบันทกึการใชง้านถอดความ  1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย วฒุชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 95,000.00 บาท นาย วฒุชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170200 ######
เสยีงพูดผ่านระบบสื@อสรทางไกล
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92 ตูเ้อกสารเหล็ก LSG-90 5 ตู ้ 12,102.80 ตกลงราคา บรษิัท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์สตลี เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 12,102.80 บาท บรษิัท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์สตลี เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 12,102.80 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170201 ######

93 จา้งบรกิารซอ่มเครื@อง printer 1 งาน 20,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 20,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 20,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170202 ######

94 จา้งประกอบบอรด์และลงกลอ่งงาน 1 งาน 38,900.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 38,900.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 38,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170203 ######

95 จา้งทําบอรด์ Kidbright 500 ชดุ 1 งาน 219,590.00 234,961.30 ตกลงราคา บรษิัท ซนีเนอรย์ี@ เทคโนโลย ีจํากดั 219,590.00 บาท บรษิัท ซนีเนอรย์ี@ เทคโนโลย ีจํากดั 219,590.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170204 ######

96 SLIDE BOX PLASTIC 5 PC.(100/PKG)  1 รายการ 20,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 20,000.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 20,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170205 ######

97 จา้งประกอบบอรด์ 1 งาน 89,362.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 89,362.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 89,362.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170207 ######

98 Potassium , Ammonium 2 รายการ 2,730.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 2,730.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี@ จํากดั 2,730.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170208 ######

99 จา้งซอ่มเครื@อง Hot Plate Stirrer Thermo 1 งาน 4,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ยู.พ.ีว ีเซอรว์สิ จํากดั 4,800.00 บาท บรษิัท ยู.พ.ีว ีเซอรว์สิ จํากดั 4,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170209 ######

100 แผ่นพวีซีสีขีาว หนา 0.3 มลิ  17 แผ่น 5,100.00 ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 5,100.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 5,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170210 ######

101 จา้งทําวงจรสวทิซส์มัผัสจากหมกึนําไฟฟ้า 1 งาน 18,000.00 ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ ์ 18,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ ์ 18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170211 ######
กราฟิน โดยใชส้ญัญาณวทิยุในการควบคมุ

102 หนังสอืตา่งประเทศ 2 รายการ 4,896.90 ตกลงราคา บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,896.90 บาท บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,896.90 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170212 ######

103 เครื@องลา้งอลัตรา้โซนคิ 1 รายการ 43,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั@น จํากดั 43,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั@น จํากดั 43,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170213 ######

104 สวา่นกระแทกไรส้าย Bosch  GSB 18-2-LI 1 เครื@อง 11,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ทเีอ็น-ซายน ์จํากดั 11,000.00 บาท บรษิัท ทเีอ็น-ซายน ์จํากดั 11,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170214 ######

105 บอรด์ Controller 20 อนั 13,800.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 13,800.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 13,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170215 ######

106 จา้งพัฒนาปรับปรุงโมดลู 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย ธรีวฒัน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท นาย ธรีวฒัน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170216 ######
Video Conference สําหรับบรกิารถ่ายทอด
การสื@อสารแบบสนทนาวดิโีอในกรณีฉุกเฉิน

107 DDR3 Memory 2 อนั 3,300.00 ตกลงราคา บรษิัท เมมโมรี@ทูเดย ์จํากดั 3,300.00 บาท บรษิัท เมมโมรี@ทูเดย ์จํากดั 3,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170217 ######

108 จา้งเปลี@ยนตูค้วบคมุระบบแจง้เหตเุพลงิไหม 1 งาน 227,500.00 243,425.00 ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั@นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 227,500.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั@นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 227,500.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170218 ######
บรษิัท ว.ีอ.ีซ.ีแอล.ไทย จํากดั 255,750.00 บาท
บรษิัท โฟรเ์ทริน์ จํากดั 260,000.00 บาท

109 จัดอบรมหลกัสตูร ISO 9001:2015  2 วนั 30,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ยูไนเต็ด รจีสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส ์จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท ยูไนเต็ด รจีสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส ์จํากดั 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170219 ######
จัดอบรมหลกัสตูร ISO 14001:2015

110 จา้งสงัเคราะหว์สัดกุราฟีนผสมกบั 1 งาน 56,000.00 ตกลงราคา นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170220 ######
โพลอีะนลิลนีดว้ยกระบวนการพมิพแ์บบพมิพ์

111 ACETONITRILE,AR2.5L  2 ขวด 1,500.00 ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 1,500.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 1,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170221 ######

112 เชา่ Dell Inspiron N5110 Black Notebook 3 เครื@อง 31,500.00 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 31,500.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 31,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170222 ######
ระยะเวลา 3 เดอืน

113 เครื@องเจาะ แคงกาโร 1 เครื@อง 3,800.00 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 3,800.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 3,800.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170223 ######
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,767.36 บาท

114 จา้งพัฒนาระบบจัดการขอ้มูลการวางแผน  1 งาน 90,100.00 ตกลงราคา นาย ธรีะวฒัน ์วฒุติะสาร 90,100.00 บาท นาย ธรีะวฒัน ์วฒุติะสาร 90,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170224 ######
การผลติเมล็ดพันธุช์ั Zนพันธุค์ดัและพันธุ ์

115 Toner HP CF360A, Toner HP CF361A 4 รายการ 22,870.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 22,870.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 22,870.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170225 ######
Toner HP CF362A, Toner HP CF363A Page 5 of 8
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116 จา้งบรกิารทําความสะอาดกระจกรอบอาคาร  1 งาน 80,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ฝนณพัฒน ์คลนีนิ@ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 80,000.00 บาท บรษิัท ฝนณพัฒน ์คลนีนิ@ง แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 80,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170226 ######
บรษิัท บวิดิZง แคร ์เซอรว์สิ จํากดั 150,000.00 บาท

117 Toner HP CE410AC,Toner HP CE411AC 4 รายการ 26,600.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 26,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 26,600.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170227 ######
Toner HP CE412AC,Toner HP CE413AC บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 33,317.76 บาท

118 คา่เชา่ Samsung Tab10.0, 40 เครื@อง 32,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 32,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 32,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170228 ######
ระยะเวลา วนัที@ 1-2 ธันวาคม 2559

119 จา้งบรกิารสอบเทยีบอณุหภูมิ 1 งาน 56,100.00 กรณีพเิศษ อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพอืสถาบันอาหาร 56,100.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพอืสถาบันอาหาร 56,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170229 ######
Chamber Incubator

120 Cable  "LAPP"  OLFLEX ROBUST 1 มว้น 10,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริ@ง จํากดั 10,400.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริ@ง จํากดั 10,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170230 ######

121 AMP CAT6 UTP Cable with Filler 5 ชดุ 26,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 26,000.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 26,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170231 ######
รหัส CB-0007

122 วสัดวุทิยาศาสตร์ 7 รายการ 252,600.00 270,282.00 ตกลงราคา บรษิัท เนชั@นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 252,600.00 บาท บรษิัท เนชั@นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 252,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170232 ######

123 จา้งจัดนทิรรศการแสดงผลงานในงาน 1 งาน 410,000.00 438,700.00 พเิศษ บรษิัท เจโนไซส ์จํากดั 410,000.00 บาท บรษิัท เจโนไซส ์จํากดั 410,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (3) เป็น 4041170233 ######
งานมหกรรมอารย สถาปัตย์ บรษิัท อนิเวอรเ์จนท ์จํากดั 450,000.00 บาท งานที@ตอ้งกระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหาย
และนวตักรรมสขุภาพฯ แกส่ํานักงาน

124 วสัดงุานบา้นงานครัว 4 รายการ 68,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ปานสวนทพิย์ 68,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ปานสวนทพิย์ 68,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170234 ######

125 จา้งพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ 1 งาน 185,000.00 185,000.00 ตกลงราคา บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั@น จํากดั 185,000.00 บาท บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั@น จํากดั 185,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170235 ######

126 จา้งยา้ยโครงอลมูเินียม พรอ้มประกอบ 1 งาน 6,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด โซลชูั@น จํากดั 6,500.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด โซลชูั@น จํากดั 6,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170236 ######

127 Computer PC Dell Optiplex  3046MT 3 ชดุ 80,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 80,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั@น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 80,400.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170237 ######
Monitor Dell 23” E2316H Widescreen บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 82,800.00 บาท

128 Team Viewer 11 Corporate 1 ลขิสทิธิ� 96,450.00 ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 82,000.00 บาท บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 82,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170238 ######
บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 96,450.00 บาท

129 ABB F2024A-40/0.03AP 1 รายการ 24,500.00 ตกลงราคา บรษิัท บางกอก แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด ์คอน จํากัด 24,500.00 บาท บรษิัท บางกอก แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด ์คอน จํากัด 24,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170239 ######

130 สายคลอ้งบัตรและซองใสบ่ัตรพรอ้มอปุกรณ์ 1,500 ชดุ 30,000.00 ตกลงราคา บรษิัท สตารร์ี@ คอรด์ จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท สตารร์ี@ คอรด์ จํากดั 30,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170240 ######

131 Stand Sticker PP Board 100 x 200 cm. 2 รายการ 9,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 9,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 9,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170241 ######
Reprint Backdrop 4 Panal

132 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 15 รายการ 194,081.00 194,081.00 ตกลงราคา รา้นภูผาอเิล็คทรคิ 194,081.00 บาท รา้นภูผาอเิล็คทรคิ 194,081.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170242 ######

133 จา้งซอ่มเครื@องไมโครสโคปและมัลตมิเิตอร์ 1 งาน 19,850.00 ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 19,850.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 19,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170243 ######
พรอ้มเปลี@ยนอะไหล่

134 Panel Filter และ Aluminum Filter  2 รายการ 61,050.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั@น จํากดั 61,050.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั@น จํากดั 61,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170244 ######

135 จา้งทําชดุหัวจับรากมันสําปะหลงัและ 1 งาน 83,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 83,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 83,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170245 ######
ชดุขบัเคลื@อน

136 จา้ง Overhaul Centifugal Pump 1 งาน 44,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 44,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 44,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4041170246 ######
(Fan Coin) บรษิัท ท.ีด.ีพารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 50,000.00 บาท

137 จา้งซอ่มแซมอะไหล ่Engine Fire Pump 1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170247 ######

138 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ  USD 1614.22 ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 1,614.22 USD  Thorlabs, Inc. 1,614.22 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170010 ######Page 6 of 8
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รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

139 อะไหลเ่ครื@อง PECVD 1 ชดุ   USD 2,150.00 ตกลงราคา  Gilbert Technical Service 2,150.00 USD  Gilbert Technical Service 2,150.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170011 ######

140 Power Supply for IIT  50 ชดุ USD 22,500.00 832,500.00 พเิศษ China Opto-Electro Industries 22,500.00 USD China Opto-Electro Industries 22,500.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170012 ######

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุี@ตอ้ง

ซืZอเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแกส่ํานักงาน

141 Quartz Clamp 1 ชิZน   USD 1,300.00 ตกลงราคา  DSK Technologies 1,300.00 USD DSK Technologies 1,300.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170013 ######

142 Tungsten Standard and BN composite 2 รายการ JPY 520,600.00 187,416.00 ตกลงราคา  The Nilaco Corporation 520,600 JPY The Nilaco Corporation 520,600 JPY มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170014 ######

143 อปุกรณท์างแสง 2 รายการ SGD 3,086.20 ตกลงราคา Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 3,086.20 SGD Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 3,086.20 SGD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170015 ######

144 PSIM License 1 ลขิสทิธิ� USD 4,835.00 183,730.00 ตกลงราคา  Powersim, Inc. 4,835.00 USD  Powersim, Inc. 4,835.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170016 ######

145 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์ 1 รายการ USD 149.00 ตกลงราคา  Mouser Electronics 149 USD  Mouser Electronics 149 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170017 ######

146 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ USD 1,224.40 ตกลงราคา  Mouser Electronics 1,224.40 USD  Mouser Electronics 1,224.40 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170018 ######

147 MPLAB XC16 PRO Complier 1 ลขิสทิธิ� USD 995.00 ตกลงราคา  Microchip Technology Inc. 995 USD  Microchip Technology Inc. 995 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170019 ######

148 Battery Testing Equipment  1 ชดุ    USD 1,050.00 ตกลงราคา  Neware Technology Limited 1,050.00 USD  Neware Technology Limited 1,050.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170020 ######

149 Spare Part ของเครื@อง Oxide etcher 3 รายการ USD 1,210.00 ตกลงราคา  Macesemic Company Ltd. 1,210.00 USD  Macesemic Company Ltd. 1,210.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170021 ######

150 อะไหลเ่ครื@อง RIE 5 รายการ USD 2,285.00 ตกลงราคา SEMITECHNOLOGY SOLUTIONS 2,285.00 USD SEMITECHNOLOGY SOLUTIONS 2,285.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170022 ######

151 จา้งดําเนนิงานกํากบัการตดิตั Zง ระบบผลติไฟฟ้า 1 งาน 2,811,800.00 ####### กรณีพเิศษ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา 2,811,800.00 บาท มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา 2,811,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170008 ######
และหลกัวศิวกรรม และพัฒนาผูน้ําการเปลี@ยน (4043170014)
เพื@อการดแูลและบํารุงรักษาสถานีผลติไฟฟ้า

152 เชา่ PC Server  HP/Compaq Elite 1 เครื@อง 27,600.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 27,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 27,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4057170004 ######
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170015)

153 เชา่ Notebook Lenovo V480 i7 1 เครื@อง 12,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 12,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4057170005 ######
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170016)

154 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 12 รายการ 8,300,000.00 ####### ประกวดราคา บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี@ จํากดั 6,299,000.00 บาท บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี@ จํากดั 6,299,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุ 4051170003 ######
(e-Auction) บรษิัท เอ็นทพี ีจํากดั 6,448,598.13 บาท (4043170017)

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น 6,990,654.21 บาท

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 7,364,485.99 บาท
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 7,588,785.05 บาท

155 จา้งพัฒนาระบ KidDiary 1 งาน 1,420,000.00 ####### พเิศษ บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากดั 1,420,000.00 บาท บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากดั 1,420,000.00 บาท ราคาตํ@าสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (3) เป็น 4052170009 ######

ระยะเวลา 12 เดอืน บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากดั 2,000,000.00 บาท งานที@ตอ้งกระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหาย (4043170018)

แกส่ํานักงาน

156 จา้งปรับปรุงโปรแกรมสําหรับทดสอบระบบ 1 งาน 71,900.00 ตกลงราคา นาย กติตภิัทร ภูอากจิ 71,900.00 บาท นาย กติตภิัทร ภูอากจิ 71,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170010 ######
แกส๊เซนเซอร์ (4043170019)

157 ระบบบันทกึการถ่ายทอดสด  1 งาน 3,497,000.00 ####### พเิศษ บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี@ จํากดั 3,497,000.00 บาท บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยี@ จํากดั 3,497,000.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051170004 ######
และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี@โดย (4043170020)
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะ
ซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ�ม

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

ลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนคิที@
จําเป็นตอ้งระบุยี@หอ้เป็นการเฉพาะ

158 เชา่เครื@องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Notebook)  63 เครื@อง 513,700.00 513,700.00 พเิศษ บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 513,700.00 บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 513,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4057170006 ######
ระยะเวลา 11 เดอืน และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุี@ตอ้ง

ซืZอเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแกส่ํานักงาน (4043170021)

159 คา่บรกิารระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย cloud 1 ระบบ 84,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 84,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 84,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4052170011 ######
ระยะเวลา 1 ปี (4043170022)

160 จา้งบรกิารบํารุงรักษาลฟิต์ 1 งาน 35,000.00 ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 35,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170012 ######
(4043170023)

161 จา้งผลติอปุกรณต์รวจวดัและแจง้เตอืน 1 งาน 2,008,655.85 ####### พเิศษ บรษิัท วนิคอมพเ์ทค จํากดั 2,008,655.00 บาท บรษิัท วนิคอมพเ์ทค จํากดั 2,008,655.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170013 ######

ปรมิาณขยะพรอ้มเซ็นเซอรแ์บบไรส้าย และ และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน (4043170024)

พัฒนาบรหิารจัดการขยะ ที@ตอ้งกระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

162 จา้งสงัเคราะหแ์ละศกึษาสมบัตสิาร 1 งาน 92,000.00 ตกลงราคา นาย เพชร ทองคํา 92,000.00 บาท นาย เพชร ทองคํา 92,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170014 ######
(4043170025)

163 จา้งทําเอกสารระบบมาตรฐาน ISO13485 1 งาน 288,000.00 288,000.00 ตกลงราคา นางสาว เนาวรัตน ์ยาทพิย์ 288,000.00 บาท นางสาว เนาวรัตน ์ยาทพิย์ 288,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170015 ######
(4043170026)

164 จา้งทําคูม่อืการทําคําบรรยายเสยีง 1 งาน 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา นาย เดชาวตั จงึจตพุรชยั 300,000.00 บาท นาย เดชาวตั จงึจตพุรชยั 300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170016 ######
(4043170027)

165 ครุภัณฑส์ํานักงาน 7 รายการ 486,208.00 486,208.00 สอบราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 446,400.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั@น จํากดั 446,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4051170005 ######
(4043170028)

166 เชา่เครื@องฉายภาพ PANASONIC 1 เครื@อง 244,800.00 244,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 244,800.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากดั 244,800.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4057170007 ######
ระยะเวลา 2 ปี (4043170029)

167 จา้งพัฒนาโปรแกรมตรวจการไดย้นิ Audiometer 1 งาน 210,000.00 210,000.00 ตกลงราคา นาย กณุฑรี ์วริโิยทัย 210,000.00 บาท นาย กณุฑรี ์วริโิยทัย 210,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170017 ######
(4043170030)

168 จา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบดบัเพลงิหอ้งกา๊ซ 1 งาน 67,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แอล พ ีจ ีเอ็นจเินียริ@ง จํากดั 67,000.00 บาท บรษิัท แอล พ ีจ ีเอ็นจเินียริ@ง จํากดั 67,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170018 ######
(4043170031)

169 เชา่เครื@องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา HP Pavilion 1 เครื@อง 28,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 25,200.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 25,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4057170008 ######
ระยะเวลา 9 เดอืน (4043170032)

170 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครื@องกําเนดิไฟฟ้า 1 งาน 22,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ 22,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ 22,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170019 ######
สํารองฉุกเฉิน "BET BOW" ณ. TMEC (4043170033)

171 จา้งบํารุงรักษาเครอืงจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 งาน 233,644.86 250,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 233,644.86 บาท บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 233,644.86 บาท มคีณุสมบัตและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170020 ######
(4043170034)
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