
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 สารเคมี        4 รายการ 18,410.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 18,410.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 18,410.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170694 3/4/2017

2 สารเคมี        5 รายการ 44,040.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 44,040.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 44,040.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170695 3/4/2017

3 ABS Filament, Flexible TPU Filament,        5 รายการ 5,140.18     ตกลงราคา บรษิัท พลวตัร ออโตเมชัDน จํากดั 5,140.18 บาท บรษิัท พลวตัร ออโตเมชัDน จํากดั 5,140.18 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170696 3/4/2017
Blue Tape for 3D Printer

4 จา้งปรับปรุงเว็ปไซตข์องระบบตรวจนับรถบนฯ           1 งาน 110,000.00 110,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 110,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 110,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170697 3/4/2017

5 HDD 2TB RPM SATA           6 ชดุ 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 90,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 90,000.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170698 3/4/2017
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 94,200.00 บาท
บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 90,900.00 บาท

6 จา้งดําเนนิการ "โครงการการบูรณาการ          90 วนั 460,000.00 460,000.00 กรณีพเิศษ ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 460,000.00 บาท ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 460,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170699 3/4/2017
ขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ในระดับปฏบิัตกิารภัยพบิัต ิ(ปีทีD 2)" สว่นการวเิคราะหก์ารทํางานของโปรแกรม ระบบ "DRM (ปีทีD 2)"

7 Toner Brother TN-261 BK, M, Y, C        4 รายการ 16,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,200.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170700 3/4/2017
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 16,530.00 บาท

8 วสัดคุวามปลอดภัย (ถุงมอื,หนา้กาก,หมวกฯ)        7 รายการ 63,600.00     ตกลงราคา บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริDง ซพัพลาย จํากดั 63,600.00 บาท บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริDง ซพัพลาย จํากดั 63,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170701 3/4/2017

9 จา้งทํา Screen Plate        1 รายการ 30,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คทั 30,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คทั 30,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170702 4/4/2017

10 Toner HP รุ่น  CF361A, CF362A, CF363A        3 รายการ 19,050.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,050.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,050.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170703 4/4/2017
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 19,800.00 บาท

11 วสัดวุทิย์        4 รายการ 43,770.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 43,770.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 43,770.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170704 5/4/2017

12 เครืDองคอมพวิเตอร ์PC พรอ้มจอ           1 ชดุ 46,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 46,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 46,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170705 5/4/2017

13 จา้งดําเนนิการออกแบบ จัดวางกราฟฟิค        4 รายการ 70,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 70,900.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 70,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170706 5/4/2017
และ Pull Frame+X stand

14 DESIGN AND PRODUCTION,           1 งาน 113,500.00 113,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 113,500.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 113,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170707 5/4/2017
จา้งดําเนนิการออกแบบและจัดวางกราฟฟิค

15 จา้งทํางาน Blower เป่าอากาศ           1 งาน 25,075.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 25,075.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 25,075.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170708 5/4/2017

16 ใหบ้รกิารเต็นท ์ขนาด 5x12x2.80 เมตร           1 งาน 9,000.00     ตกลงราคา นาย บุญนํา ดําแดง 9,000.00 บาท นาย บุญนํา ดําแดง 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170709 7/4/2017

17 ชดุเครืDองมอืซอ่มบํารุงแบบกระเป๋าหิqว          20 ชดุ 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กรนี แอ็พพลเิคชัDน จํากดั 90,000.00 บาท บรษิัท กรนี แอ็พพลเิคชัDน จํากดั 90,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170710 7/4/2017

18 จา้งทํา PCB           1 งาน 6,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 6,400.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 6,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170711 7/4/2017

19 DANFOSS PRESSURE SWITCH KP35 RANGE-0.2           3 อนั 4,050.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิเมตกิ ดอทคอม (ประเทศไทย) จํากดั 4,050.00 บาท บรษิัท นวิเมตกิ ดอทคอม (ประเทศไทย) จํากดั 4,050.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170712 7/4/2017

20 จา้งปรับปรุงอาคารปฏบิัตกิารถ่ายภาพ           1 งาน 261,682.24 261,682.24     ตกลงราคา บรษิัท ร่วมยนิด ีจํากดั 261,682.24 บาท บรษิัท ร่วมยนิด ีจํากดั 261,682.24 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170713 7/4/2017
รากมันสําปะหลงั บรษิัท โปรฟิวชัDน จํากดั 285,000.00 บาท

21 จา้งพัฒนาหมอ้แปลงสําหรับวงจรขบัแผ่น EL           1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา นาย วสพุล เต็มวจิติร 18,000.00 บาท นาย วสพุล เต็มวจิติร 18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170714 7/4/2017
ทีDความถีDตา่งๆ

22 จา้งซอ่มเครืDอง Tactic ID Screen           1 งาน 34,900.00     ตกลงราคา บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 34,900.00 บาท บรษิัท พรพลอะนาลติคิอล จํากดั 34,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170716 7/4/2017
replacement

23 P-ET-A-00400 ET-PIC STAMP 18F8722 (ICD2)          10 ชดุ 8,950.00     ตกลงราคา บรษิัท อทีที ีจํากดั 8,950.00 บาท บรษิัท อทีที ีจํากดั 8,950.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170717 7/4/2017

24 เครืDองพมิพ ์3 มติิ        1 รายการ 33,644.86     ตกลงราคา บรษิัท สยามเรปแรป จํากดั 33,644.86 บาท บรษิัท สยามเรปแรป จํากดั 33,644.86 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170718 7/4/2017

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ์
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน เมษายน 2560

        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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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�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

25 วสัดงุานบา้น/ครัว        4 รายการ 6,316.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 6,316.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 6,316.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170719 7/4/2017

26 Evaluate for DC Power supply 10kW           2 ชดุ 56,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 56,000.00 บาท บรษิัท เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั 56,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170720 11/4/2017
(จา้งตรวจสอบเครืDอง DC Power supply)

27 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์       12 รายการ 4,345.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 4,345.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 4,345.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170721 11/4/2017

28 ชดุจับหัวรากมัน           3 ชดุ 66,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 66,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 66,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170722 11/4/2017

29 Digital Storage Oscilloscope           1 ชดุ 1,715,887.85 1,715,887.85       พเิศษ บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 1,715,887.85 บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 1,715,887.85 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170723 11/4/2017
WAVERUNNER8254M,HDA125-18-LBUS

30 อปุกรณร์ับสง่กระจายสญัญาณ        1 รายการ 9,500.00     ตกลงราคา บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 9,500.00 บาท บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 9,500.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170724 17/4/2017
บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 10,200.00 บาท

31 จา้งพัฒนาโปรแกรมระบบ DRM        1 รายการ 499,000.00 499,000.00       พเิศษ บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูัDน จํากดั 499,000.00 บาท บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูัDน จํากดั 499,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170725 18/4/2017

32 จา้งอบรมสอนภาษาองักฤษ           1 งาน 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา นาง เสน่ห ์ทองรนิทร์ 100,000.00 บาท นาง เสน่ห ์ทองรนิทร์ 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170726 18/4/2017

33 จา้งพัฒนาตน้แบบระบบบรหิารอะไหลก่งัหัน        1 รายการ 25,000.00     ตกลงราคา นาย นภดล  พลบัวชิยั 25,000.00 บาท นาย นภดล  พลบัวชิยั 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170727 18/4/2017
กา๊ซ ในสว่นระบบย่อย

34 แบตเตอรีDพรอ้มตดิตั qง        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170728 18/4/2017

35 แผงโซลารเ์ซลล์          45 แผง 280,250.00 280,250.00     ตกลงราคา บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 280,250.00 บาท บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 280,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170729 18/4/2017

36 วสัดฟุิตติqง        7 รายการ 8,190.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติqง จํากดั 8,190.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติqง จํากดั 8,190.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170730 21/4/2017

37 วสัดไุฟฟ้า        2 รายการ 10,590.00     ตกลงราคา บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั 10,590.00 บาท บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั 10,590.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170731 19/4/2017

38 จา้งเดนิสายแลนพรอ้มตดิตั qงอปุกรณ์        1 รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอพเีอ็น ซคัเซล เซอรว์สิ จํากดั 23,000.00 บาท บรษิัท เอพเีอ็น ซคัเซล เซอรว์สิ จํากดั 23,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170732 19/4/2017

39 เครืDองขัดเงา        1 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บรษิัท วรีสยาม ฮารด์แวร ์จํากดั 7,800.00 บาท บรษิัท วรีสยาม ฮารด์แวร ์จํากดั 7,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170733 19/4/2017

40 จา้งขนยา้ยอปุกรณ ์VDO Station           1 งาน 24,750.00     ตกลงราคา บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัDนแนล มูฟเวอรส ์จํากดั 24,750.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัDนแนล มูฟเวอรส ์จํากดั 24,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170734 19/4/2017

41 2 pin cord connector PCB        200 ชิqน 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติีq อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,000.00 บาท บรษิัท ทรนีติีq อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170735 19/4/2017

42 ชดุ Mechanical Calibration Kit           1 ชดุ 153,000.00 153,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 153,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 153,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170736 20/4/2017

43 TONER HP รุ่น CF360A         2 กลอ่ง 10,160.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 10,160.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 10,160.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170737 20/4/2017

44 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์Crystalline Slllcon           6 แผง 37,440.00     ตกลงราคา บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 37,440.00 บาท บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 37,440.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170738 20/4/2017

45 ตอ่อายุการใชง้าน SSL Thwate Certificate     1 ลขิสทิธิ� 23,999.75     ตกลงราคา บรษิัท ซงิคโ์ครซสิ คอนซลัติqง แอนด ์ซอฟแวร ์จํากดั 23,999.75 บาท บรษิัท ซงิคโ์ครซสิ คอนซลัติqง แอนด ์ซอฟแวร ์จํากดั 23,999.75 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170739 20/4/2017
สําหรับ www.nectec.or.th บรษิัท ยัวรค์อนเน็ค จํากดั 25,000.00 บาท

46 MA Support for Tableau     2 ลขิสทิธิ� 32,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชัDน จํากดั 32,000.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชัDน จํากดั 32,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170740 20/4/2017

47 จา้งเปลีDยนบอรด์ควบคมุเครืDองยงิเลเซอร์           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากดั 40,000.00 บาท บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากดั 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170741 20/4/2017

48 จา้งซอ่มประตแูละซอ่มตระแกรงปิดร่องนํqา        1 รายการ 126,800.00 126,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั จเีนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 126,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั จเีนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 126,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170742 21/4/2017

49 จา้งบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร TMEC           1 งาน 255,300.00 255,300.00 กรณีพเิศษ  การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 255,300.00 บาท  การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 255,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170743 21/4/2017

50 เครืDองคอมพวิเตอร ์PC พรอ้มจอ        2 รายการ 30,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 30,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัDน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 30,900.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170744 21/4/2017
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิqงส ์กรุ๊ป จํากดั 33,330.00 บาท

51 จา้งปรับปรุงท่อนํqาเย็น           1 งาน 109,700.00 109,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กนัยกจิ 109,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กนัยกจิ 109,700.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170745 21/4/2017
ของ Run Around Coil สําหรับ TMEC บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 205,000.00 บาท

52 จา้งปรับปรุงท่อนํqาเย็นหลกั           1 งาน 170,000.00 170,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กนัยกจิ 170,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กนัยกจิ 170,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170746 21/4/2017
ของ FCU Group 3 สําหรับ TMEC
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�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

53 ซองแข็ง ขนาด A4 (0.35mm)      2,000 แผ่น 32,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ แอนด ์เอส อนิเตอรเ์ทรดดิqง จํากดั 32,000.00 บาท บรษิัท เอ แอนด ์เอส อนิเตอรเ์ทรดดิqง จํากดั 32,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170747 21/4/2017

54 จา้งทํา Ground Truth ขอ้มูลป้ายทะเบยีน           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอรร์ีD ซอฟต ์จํากดั 40,000.00 บาท บรษิัท มัลเบอรร์ีD ซอฟต ์จํากดั 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170748 21/4/2017

55 กลอ่งควบคมุการตดิเครืDองยนต์        1 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 40,000.00 บาท บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 40,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170749 21/4/2017

56 Radiation Shield (กลอ่งควบคมุการใหน้ํqา)         360 อนั 36,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินียริDง จํากดั 36,000.00 บาท บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินียริDง จํากดั 36,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170750 24/4/2017

57 จา้งทํา P.T.H Drill DF SM 2 SIDE เขยีว SL 2        1 รายการ 5,049.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 5,049.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 5,049.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170751 24/4/2017

58 Main Controller Broad for Root        1 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 22,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 22,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170752 24/4/2017
Clamp with

59 จา้งทําชิqนสว่นหุ่นยนต์        1 รายการ 5,293.50     ตกลงราคา บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 5,293.50 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 5,293.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170754 24/4/2017

60 จา้งซอ่มเครืDอง DMP2831           1 งาน 82,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แอเน็กซสั  จํากดั 82,500.00 บาท บรษิัท แอเน็กซสั  จํากดั 82,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170755 24/4/2017

61 Adapter         50 ชิqน 4,950.00     ตกลงราคา บรษิัท วงัสงิห ์กรุ๊ป จํากดั 4,950.00 บาท บรษิัท วงัสงิห ์กรุ๊ป จํากดั 4,950.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170756 24/4/2017

62 CONNECTOR SENSOR 20 SETS          20 ชดุ 19,800.00     ตกลงราคา บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 19,800.00 บาท บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 19,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170757 25/4/2017

63 PT1107 สายยาว 5 M         20 ชิqน 17,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 17,800.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 17,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170758 25/4/2017

64 จา้งซอ่มแซมและตอ่เตมิหลงัคาป้อมยาม           1 งาน 15,000.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 15,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170759 25/4/2017
อาคาร TMEC

65 วสัดวุทิย์        5 รายการ 7,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากดั 7,400.00 บาท บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากดั 7,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170760 25/4/2017

66 แกส๊ Argpn, HYDROGEN, Helium        3 รายการ 26,250.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 26,250.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 26,250.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170761 25/4/2017

67 อปุกรณค์อนโทรล        2 รายการ 4,660.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูัDน จํากดั 4,660.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูัDน จํากดั 4,660.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170762 25/4/2017

68 จา้งปริqนเกยีรตบิัตรงาน IT 2017      1,000 แผ่น 7,650.00     ตกลงราคา บรษิัท เครสโซเวชัDน จํากดั 7,650.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชัDน จํากดั 7,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170763 25/4/2017

69 จา้งทําแผ่นพับลําไย        1,000 ใบ 27,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริqนท ์จํากดั 27,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริqนท ์จํากดั 27,000.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170764 25/4/2017
บรษิัท เบ๊เจ็งจกิ จํากดั 32,000.00 บาท
บรษิัท วชรินิทรส์าสน์ พริqนทต์ิqง จํากดั 35,000.00 บาท

70 จา้งเขยีนบทนําชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว ไขศร ีวสิทุธพิเินตร 50,000.00 บาท นางสาว ไขศร ีวสิทุธพิเินตร 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170765 25/4/2017
เจา้สามพระยา ของโครงการขยายผลการพัฒนาเคร
กรณีเครอืขา่ยพพิธิภัณฑ ์จังหวดัพระนครศรี

71 อปุกรณไ์ฟฟ้า        6 รายการ 17,544.00     ตกลงราคา บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 17,544.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ ิDง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 17,544.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170766 25/4/2017

72 จา้ง PM for Wet Scrubber System           3 ชดุ 28,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนคอน เอ็นจเินียริDง จํากดั 28,500.00 บาท บรษิัท เจนคอน เอ็นจเินียริDง จํากดั 28,500.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170767 25/4/2017
บรษิัท อโีค ่ไฟเบอรเ์ทค จํากดั 34,000.00 บาท

73 เครืDองคอมพวิเตอร ์PC iMac Retina 5K           1 ชดุ 82,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมโทรโปรเฟสชัDนแนลโปรดกัส ์จํากดั 82,000.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชัDนแนลโปรดกัส ์จํากดั 82,000.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170768 25/4/2017
บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 82,900.00 บาท

74 ตู ้ โตะ๊  เกา้อีq        4 รายการ 31,794.39     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 31,794.39 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 31,794.39 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170769 25/4/2017

75 Windows Server 2016           8 ชดุ 24,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 32,800.00 บาท บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยีD จํากดั 24,500.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170770 25/4/2017
บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยีD จํากดั 24,500.00 บาท

76 Work Station Dell Precision Tower 7910           1 ชดุ 233,000.00 233,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 231,775.70 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 231,775.70 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170771 26/4/2017
บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากดั 243,500.00 บาท

77 จา้งเปลีDยน พัดลม Cross FlowFan ดา้น HV.        1 รายการ 193,000.00 193,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั 193,000.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั 193,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170772 26/4/2017
และ VL.

78 Toner HP CE505XC        1 รายการ 4,500.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,500.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,500.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170773 26/4/2017
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,074.77 บาท

79 จา้งพัฒนาระบบโปรแกรมอา่นบัตรประชาชน           1 งาน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาย เจษฎา วริยิะกลุ 150,000.00 บาท นาย เจษฎา วริยิะกลุ 150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170774 26/4/2017
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และปรับปรุงเว็บเซอรว์สิ

80 ผลติภัณฑป์้องกนัการกดักร่อน ระบบ Chiller          20 ถัง 170,000.00 170,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 170,000.00 บาท บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 170,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170775 26/4/2017

81 จา้งซอ่มพรอ้มเปลีDยนอะไหล ่Cooling        1 รายการ 12,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัDน จํากดั 12,400.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัDน จํากดั 12,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170776 26/4/2017

82 ชดุอปุกรณเ์ครืDองพมิพ ์พรอ้มตดิตั qง        3 รายการ 5,540.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 5,540.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 5,540.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170777 26/4/2017

83 จา้งซอ่ม Servo Drive        1 รายการ 14,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอด ีอเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากดั 14,800.00 บาท บรษิัท ไอด ีอเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากดั 14,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170778 27/4/2017

84 จา้งทํา EC Probe          10 ชดุ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 15,000.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170779 27/4/2017

85 บ๊อกอปุกรณ์           30 ใบ 7,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 7,500.00 บาท บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 7,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170780 28/4/2017

86 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์       11 รายการ 9,502.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,502.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,502.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4041170781 28/4/2017

87 จา้งตดิตั qงระบบไอซทีบีา้นโป่งลกึ (TOR6)           1 งาน 185,000.00 185,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคตรอน จํากดั 185,000.00 บาท บรษิัท เทคตรอน จํากดั 185,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170782 28/4/2017

88 จา้งตดัอะครลิคิตามแบบ       14 รายการ 19,740.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 19,740.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 19,740.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170783 28/4/2017

89 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 20 ชดุ 480,000.00 480,000.00      สอบราคา บรษิัท เบสท ์โซลชูัDน บสิสเินส จํากดั 480,000.00 บาท บรษิัท เบสท ์โซลชูัDน บสิสเินส จํากดั 480,000.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4041170784 28/4/2017
บรษิัท มัลตมิเีดยี เทคโนโลยีD จํากดั 547,508.00 บาท

90 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์          7 ชิqน USD 206.22     ตกลงราคา  Mouser Electronics 206.22 USD  Mouser Electronics 206.22 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170075 3/4/2017

91 Optitrack Motion Capture System           1 ชดุ USD 10,980.00 395,280.00       พเิศษ  BioFit Technology & Servi 10,980.00 USD  BioFit Technology & Servi 10,980.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170076 5/4/2017

92 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ USD 893.20     ตกลงราคา  Richardson RFPD Singapore 893.2 USD  Richardson RFPD Singapore 893.2 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170077 5/4/2017

93 สารเคมี        3 รายการ GBP 1,157.00     ตกลงราคา  Ossila Ltd. 1,157.00 GBP  Ossila Ltd. 1,157.00 GBP มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170078 5/4/2017

94 Filter        2 รายการ USD 1,088.00     ตกลงราคา  MING-MEI TECHNOLOGY CO., 1,088.00 USD  MING-MEI TECHNOLOGY CO., 1,088.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170079 7/4/2017

95 เซ็นตเ์ซอรแ์สง         30 ชิqน USD 83.11     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 83.11 USD  Digi-Key Corporation 83.11 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170080 7/4/2017

96 Panasonic AC Servo Driver        1 รายการ USD 850.00     ตกลงราคา  Yuan-Far Electronics Trad 850 USD  Yuan-Far Electronics Trad 850 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170081 10/4/2017

97 Overflow Switch           1 ชดุ USD 10,560.00 390,720.00       พเิศษ  Colfax International 10,560.00 USD  Colfax International 10,560.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170082 11/4/2017

98 ชดุกลอ้งพรอ้มอปุกรณ์       10 รายการ USD 4,407.95 158,686.20     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 4,407.95 USD  Thorlabs, Inc. 4,407.95 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170083 11/4/2017

99 Silicon Wafer        2 รายการ USD 2,031.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 2,031.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 2,031.00 USD มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042170084 24/4/2017

100 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์         10 ชิqน USD 171.10     ตกลงราคา  Mouser Electronics 171.1 USD  Mouser Electronics 171.1 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170085 25/4/2017

101 MindWave Mobile Starter Kit          20 ชดุ USD 2,490.00     ตกลงราคา  Alchemy Technology Inc. 2,490.00 USD  Alchemy Technology Inc. 2,490.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170086 27/4/2017

102 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์       15 รายการ USD 1,448.80     ตกลงราคา  Mouser Electronics 1,448.80 USD  Mouser Electronics 1,448.80 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170087 27/4/2017

103 ZnO Wafer        100 แผ่น USD 21,888.00 787,968.00       พเิศษ  Semiconductor Wafer, Inc. 21,888.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 21,888.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170088 28/4/2017

104 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ USD 24,288.00 922,944.00       พเิศษ  Richardson Electronics 24,288.00 USD  Richardson Electronics 24,288.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด4042170089 28/4/2017

105 จา้งผลติสารคดกีารทํานาโดยใชน้ํqานอ้ย           2 งวด 280,373.83 280,373.83     ตกลงราคา บรษิัท ยูนคิอมเอ็นจเินียริDง จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท ยูนคิอมเอ็นจเินียริDง จํากดั 280,373.83 บาท ราคาตํDาสดุ 4052170076 31/3/2017
บรษิัท แฟทเบรน จํากดั 320,000.00 บาท 4043170104
บรษิัท ทมี บ ีจํากดั 360,000.00 บาท

106 จา้งประกอบเครืDองเอกซเรยค์อมพวิเตอร์       2 เครืDอง 4,000,000.00 4,000,000.00       พเิศษ บรษิัท พกิซาเมต จํากดั 4,000,000.00 บาท บรษิัท พกิซาเมต จํากดั 4,000,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170077 3/4/2017
สามมติิ 4043170105

107 จา้งออกแบบระบบและบํารุงรักษาระบบ ThaiEMIS        1 รายการ 1,150,000.00 1,150,000.00     กรณีพเิศษ ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 1,150,000.00 บาท ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 1,150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170078 3/4/2017

4043170106
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108 จา้งบํารุงรักษาเครืDอง FE-SEM            1 ปี 80,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชัDน จํากดั 80,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชัDน จํากดั 80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170079 3/4/2017
4043170107

109 จา้งบรหิารงานระบบอาคาร            2 ปี 9,510,280.38 9,510,280.38 E-Auctiion บรษิัท มารจ์นิอล จํากดั 8,722,741.13 บาท บรษิัท มารจ์นิอล จํากดั 8,722,741.13 บาท ราคาตํDาสดุ 4052170080 5/4/2017
บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากดั 8,856,914.02 4043170108
บรษิัท รักษาความปลอดภัย ฟีนกิซ ์เอส แอน ซ ีจํากดั 9,478,457.95
บรษิัท โปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์จํากดั 8,742,149.54

110 ชดุวา่คา่พลงังานไฟฟ้าแบบไรส้าย          20 ชดุ 746,000.00 746,000.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากดั บางกอก ครปิโตกราฟฟีD 746,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั บางกอก ครปิโตกราฟฟีD 746,000.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4051170015 17/4/2017
บรษิัท ช.สมพงษ์เทคโนโลยีD จํากดั 860,000.00 บาท 4043170109

111 ใชบ้รกิาร INET-Cloud        11 เดอืน 93,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 93,500.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 93,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170081 25/4/2017
4043170110

112 จา้งบํารุงรักษาและสอบเทยีบ           1 งาน 97,520.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากดั 97,520.00 บาท บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากดั 97,520.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170082 25/4/2017
4043170111

113 เชา่ Apple MacBookPro 13"       3 เครืDอง 244,800.00 244,800.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 238,800.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัDน จํากดั 223,200.00 บาท ราคาตํDาสดุ 4057170016 25/4/2017
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัDน จํากดั 223,200.00 บาท 4043170112
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