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1 จา้งที�ปรกึษาโครงการศกึษาวจิัยและจัดทําระบบมาตรฐาน
ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคา 1 โครงการ 3,072,600.00           3,072,600.00          ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญโดยวธิตีกลง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3,072,600.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 3,072,600.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 1043170072 30/01/2017

2 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสารของ NSA          890 ใบ 71,203.47                    ตกลงราคา บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 66,545.30 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากัด 66,545.30 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170073 9/01/2017

3 จา้งปรับปรุงเทถาดคอนกรตีซเีมนตฯ์ INC2           1 งาน 22,577.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอรต์ 21,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอรต์ 21,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170074 6/01/2017

4 เชา่เครื�องคอมพวิเตอรส์ําหรับผูอ้บรม      26 เครื�อง 69,550.00                    ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 65,000.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 65,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170075 12/01/2017

5 เชา่เครื�องคอมพวิเตอรส์ําหรับผูอ้บรม           4 วัน 19,902.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 18,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 18,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170076 11/01/2017

6 จา้งพมิพห์นังสอื GloSYS ASEAN Study
ของ TLO

750 เลม่ 80,250.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 75,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170077 19/01/2017

7 เชา่เครื�องคอมพวิเตอร ์Notebookฯ      40 เครื�อง 17,120.00                    ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 16,000.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170078 18/01/2017

8 เชา่เกา้อีZสําหรับใหบ้รกิารลกูคา้งาน boss       1,500 ตัว 8,800.00                      ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท นาย อารมย ์กลํ�าอยูส่ขุ 8,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170079 18/01/2017

9 เชา่เครื�องคอมพวิเตอร ์Notebookฯ      26 เครื�อง 69,550.00                    ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 65,000.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 65,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170080 20/01/2017

10 ซืZอถุงดํา 3 รายการ 22,951.50                    ตกลงราคา บรษิัท เพิ�มมติรกรุ๊ป จํากัด 21,450.00 บาท บรษิัท เพิ�มมติรกรุ๊ป จํากัด 21,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170081 20/01/2017

11 ซืZอสารเคมสีําหรับระบบทํานํZาเย็น        4 รายการ 47,304.70                    ตกลงราคา บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 44,210.00 บาท บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 44,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170082 23/01/2017

12 จา้งเหมาออกแบบ พมิพ ์เอกสารประชาสัมพันธ์        5 รายการ 55,105.00                    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เนคสเตป ดไีซน์ 51,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เนคสเตป ดไีซน์ 51,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170084 27/01/2017

13 ซืZอเครื�องปรับอากาศแบบแยกสว่น           1 เครื�อง 28,355.00                    ตกลงราคา บรษิัท ธานกิ จํากัด 26,500.00 บาท บรษิัท ธานกิ จํากัด 26,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5041170086 31/01/2017

14 จา้งซอ่มแซมมอเตอรเ์ครื�องสบูนํZาหลอ่เย็น           1 งาน 26,750.00                    ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5041170087 31/01/2017

15 จา้งดแูลปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ RDC          12 งวด 294,250.00              294,250.00                 ตกลงราคา บรษิัท ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์จํากัด 275,000.00 บาท บรษิัท ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์จํากัด 275,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5052170013 11/01/2017
Online

16 เชา่ LCD Projector จํานวน 3 เครื�อง        24 เดอืน 130,968.00              130,968.00                 ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด 122,400.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์จํากัด 122,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5057170001 26/01/2017

17 จัดซืZอบัตรพลาสตกิขาวเปลา่และ Color foil          500 ใบ 7,918.00                      ตกลงราคา บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จํากัด 7,400.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จํากัด 7,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170011 16/01/2017

18 คา่เชา่เครื�องคอมพวิเตอรส์ําหรับฝึกอบรมSWP        3 รายการ 70,620.00                    ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 66,000.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 66,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170012 6/01/2017

19 ซืZอวัสดไุฟฟ้า,กอ่สรา้ง           1 รายการ 29,976.05                    ตกลงราคา รา้น ส.สงวนพานชิ 28,015.00 บาท รา้น ส.สงวนพานชิ 28,015.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 5141170013 20/01/2017

20 ซืZอวัสดคุอมพวิเตอร์           2 รายการ 150,000.00              150,000.00                 ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติZง จํากัด 129,345.80 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติZง จํากัด 129,345.80 บาท ราคาตํ�าสดุ 1241170015 7/01/2017
บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด 138,320.00 บาท

21 จา้งเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครอืขา่ย           1 งาน 40,000.00                    ตกลงราคา บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติZง จํากัด 33,644.86 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั�น แอนด ์คอนซัลติZง จํากัด 33,644.86 บาท ราคาตํ�าสดุ 1241170016 19/01/2017
บรษิัท นอรท์เทริน ์โปรซเีคยีว จํากัด 35,046.73 บาท
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