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ราคากลาง
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จา้ง

 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 จา้งทําเสยีงบรรยายภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 1 งาน 121,000.00 121,000.00  ตกลงราคา นางสาว พวงเพชร สพุาวาณิชย์ 121,000.00 บาท นางสาว พวงเพชร สพุาวาณิชย์ 121,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170785 01.05.2017
และภาษาจนีพรอ้มดนตรปีระกอบ พพิธิภัณฑส์ถาน
จังหวัดพระนครศรอียุธยา

2 ซองเอกสาร สขีาว (หัวศนูยฯ์) 10x14 นิ:ว 15,000 ซอง 43,500.00  ตกลงราคา สวุรรณการพมิพ ์(1999) 43,500.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 43,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170786 01.05.2017

3 จา้งพฒันา Web API รวมการจัดการนําเขา้ 1 งาน 96,000.00  ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 96,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170787 01.05.2017
ขอ้มูลของ iCRM

4 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด ลา้ง เก็บ 1 งาน 10,500.00  ตกลงราคา นาย พรีะพล โพธศิริ ิ 10,500.00 บาท นาย พรีะพล โพธศิริ ิ 10,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170788 01.05.2017
ขนยา้ย ของศนูย ์TMEC

5 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด ลา้ง เก็บ 1 งาน 10,500.00  ตกลงราคา นาย นสิติ นพโสภณ 10,500.00 บาท นาย นสิติ นพโสภณ 10,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170789 01.05.2017
ขนยา้ย ของศนูย ์TMEC

6 จา้งพฒันา Module บนโปรแกรม TTRS Video 1 งาน 96,000.00  ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอี:ยนไธสง 96,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอี:ยนไธสง 96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170790 01.05.2017
บนเครืTอง PC และ Web API

7 อุปกรณ์สําหรบัประกอบเครืTองเก็บขอ้มูลภาพ 17 รายการ 57,320.00  ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 57,320.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 57,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170791 01.05.2017

8 จา้งพฒันา Web API การบนัทกึและการแสดง 1 งาน 96,000.00  ตกลงราคา นาย ณรงคศ์กัดิW  อุทัยพบิลูย์ 96,000.00 บาท นาย ณรงคศ์กัดิW  อุทัยพบิลูย์ 96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170792 01.05.2017
ขอ้มูลรายละเอยีดสว่นการโทรเขา้มาใชง้าน

9 เครืTอง Power Analyzer 1 ชดุ 33,150.00  ตกลงราคา บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 33,150.00 บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 33,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170793 01.05.2017

10 จา้งชดุวัดองศาการเคลืTอนทีTของแขน 1 งาน 22,410.00  ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 22,410.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 22,410.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170794 01.05.2017
platform

11 จา้งเตรยีมและทดสอบประสทิธภิาพของ 1 งาน 46,000.00  ตกลงราคา นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 46,000.00 บาท นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 46,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170795 01.05.2017
เจลอเิล็กโตรไลตป์ระสทิธภิาพสงู

12 ถงุขยะดํา, กรวยนํ:าดืTม, กระดาษชําระ,  4 รายการ 104,250.00 111,547.50  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด  (เอส) เทรดดิ:ง 104,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด  (เอส) เทรดดิ:ง 104,250.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170796 01.05.2017
กระดาษเช็ดมอื บรษิัท เอส.พ.ีเอ็น.เอ็นจเีนยีริTง จํากัด 117,350.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด โญธนิ พฒันกจิออโตเมชัTน 135,900.00 บาท

13 จา้งซอ่มบํารงุเครืTองทํานํ:าเย็น 1 งาน 277,875.00 297,326.25  ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัTน จํากัด 277,875.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัTน จํากัด 277,875.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170797 01.05.2017
(Chiller) ขนาด 55 ตนัความเย็น บรษิัท เอส.เอส.แอรเ์ซอรว์สิ จํากัด 421,400.00 บาท

14 จา้งทดสอบดา้นความมัTนคงปลอดภัย 1 งาน 333,800.00 357,166.00       พเิศษ บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 333,800.00 บาท บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 333,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170798 01.05.2017
และเป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีT
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

15 วัสดสุํานักงาน 24 รายการ 3,987.10  ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรกัษ์ 3,987.10 บาท รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรกัษ์ 3,987.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170799 01.05.2017

16 คา่บรกิารสอบเทยีบเครืTองมอืวัด 1 งาน 18,540.00  ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิเิพืTอสถาบนัอาหาร 18,540.00 บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิเิพืTอสถาบนัอาหาร 18,540.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170800 01.05.2017

17 จา้งทําชิ:นงานดว้ยอลูมเินยีม และเหล็ก 1 งาน 20,600.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชัTน จํากัด 20,600.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชัTน จํากัด 20,600.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170801 01.05.2017
นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 156,000.00 บาท

18 Overhaul Centrifugal Pump  1 งาน 15,000.00  ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170802 02.05.2017

19 จา้งปรบัปรงุ NETPIE Library  1 งาน 19,000.00  ตกลงราคา นาย สรสทิธิW บรรลอืหาญ 19,000.00 บาท นาย สรสทิธิW บรรลอืหาญ 19,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170803 02.05.2017

20 Dell PowerEdge T330 1 ชดุ 78,260.00  ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 78,260.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 78,260.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170804 02.05.2017
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัTน จํากัด 86,800.00 บาท

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน พฤษภาคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง
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 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

21 จา้งจัดอบรม Business Model Canvas 1 งาน 72,100.00  ตกลงราคา บรษิัท บซิ เรซพิ ีจํากัด 72,100.00 บาท บรษิัท บซิ เรซพิ ีจํากัด 72,100.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170805 02.05.2017

22 สารเคมี 12 รายการ 75,850.00  ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 75,850.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 75,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170806 02.05.2017

23 จา้งปรบัปรงุบรหิารจัดการลําดบัการถอด  1 งาน 95,000.00  ตกลงราคา นาย วุฒชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 95,000.00 บาท นาย วุฒชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170807 02.05.2017
ความเสยีงแบบชว่ยกันพมิพ์

24 จา้งพฒันา AGI บนัทกึขอ้มูลการโทรออก 1 งาน 96,000.00  ตกลงราคา นาย อรรถพล เขยพดุซา 96,000.00 บาท นาย อรรถพล เขยพดุซา 96,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170808 02.05.2017

25 เครืTองคอมพวิเตอรป์ระกอบ พรอ้มจอ  1 ชดุ 29,200.00  ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัTน จํากัด 29,200.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัTน จํากัด 29,200.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170809 02.05.2017
บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,500.00 บาท

26 DVD-RW EXT ASUS BLURAY  1 เครืTอง 6,800.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,800.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170810 02.05.2017
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัTน จํากัด 7,467.29 บาท

27 จา้งทําชิ:นงานอะครลีคิ 1 งาน 6,400.00  ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซล่าร ์จํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท ฟโูซล่าร ์จํากัด 6,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170811 02.05.2017

28 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 10 ชิ:น 6,726.90  ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,726.90 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,726.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170812 02.05.2017

29 สายสญัญาณ, ชดุแขวนโปรเจคเตอร์  3 รายการ 16,880.00  ตกลงราคา  ดนียิม เสยีงและภาพ 16,880.00 บาท  ดนียิม เสยีงและภาพ 16,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170813 03.05.2017

30 Toner HP รุน่ Q5949A  4 กล่อง 10,800.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,800.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170814 03.05.2017

31 NVIDIA JETSON TX2 Board 1 ชดุ 28,850.00  ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 28,850.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 28,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170815 03.05.2017

32 Toner HP รุน่ CE400A 3 กล่อง,  4 รายการ 54,900.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 54,900.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 54,900.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170816 03.05.2017
HP รุน่ CE401A 3 กล่อง, บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 58,200.00 บาท
HP รุน่ CE403A 1 กล่อง, บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 70,345.80 บาท
HP รุน่ CE402A 2 กล่อง

33 จา้งทําสว่นประกอบหุ่นยนต์ 1 งาน 15,261.00  ตกลงราคา บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 15,261.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 15,261.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170817 03.05.2017

34 วัสดคุรอบฟันเซรามกิ (Zirconia) 3 รายการ 71,214.95  ตกลงราคา บรษิัท นูโวเดน้ท ์จํากัด 71,214.95 บาท บรษิัท นูโวเดน้ท ์จํากัด 71,214.95 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170818 03.05.2017

35 วัสดวุทิยาศาสตร์  1 รายการ 19,709.00  ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟิ (ประเทศไทย) จํากัด 19,709.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟิ (ประเทศไทย) จํากัด 19,709.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170819 04.05.2017

36 จา้งพมิพห์นังสอืวธิกีารตดิตั :ง 429 เล่ม 12,441.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,441.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,441.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170820 04.05.2017
ชดุซอฟตแ์วรช์ว่ยการเขยีนสําหรบันักเรยีน
(ฉบบัปรบัปรงุใหม่) ขนาดสําเร็จ A4

37 ชดุระบบคอมพวิเตอรส์ําหรบัประมวลผลระบบถอด 4 รายการ 760,100.00 813,307.00       พเิศษ บรษิัท อนิโนโค จํากัด 760,100.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 760,100.00 บาท ราคาตํTาสดุและเป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ 22 (2) 4041170821 04.05.2017
ความการประชมุ บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัTน จํากัด 780,500.00 บาท เป็นพสัดทุีTตอ้งซื:อเรง่ดว่น หากล่าชา้อาจจะ

บรษิัท วอเตอร ์เซเว่น จํากัด 796,800.00 บาท เสยีหายแก่สํานักงาน

38 จา้งสกัดนํ:ามันในเนื:อปาลม์บดแหง้ 1 งาน 108,675.00 108,675.00  ตกลงราคา ศนูยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการดา้นปาลม์นํ:ามัน 108,675.00 บาท ศนูย ์ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นปาลม์นํ:ามัน 108,675.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170822 04.05.2017
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

39 จา้งออกแบบโลโก ้ 1 งาน 5,000.00  ตกลงราคา นางสาว กรรว ีแกว้มูล 5,000.00 บาท นางสาว กรรว ีแกว้มูล 5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170823 04.05.2017

40 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  23 รายการ 28,662.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 28,662.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 28,662.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170824 04.05.2017

41 จา้งออกแบบเท็มเพลตและภาพกราฟิก 1 งาน 48,000.00  ตกลงราคา บรษิัท เทคนโิอเนยีร ์จํากัด 48,000.00 บาท บรษิัท เทคนโิอเนยีร ์จํากัด 48,000.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170825 05.05.2017
บรษิัท เค อนิโนเวชัTน จํากั 52,000.00 บาท

42 อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูพรอ้มตดิตั :ง  6 รายการ 92,200.00  ตกลงราคา บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริTง จํากัด 81,700.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริTง จํากัด 81,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170826 05.05.2017

43 Tableau MA Support (2 Years) 30 Licence 615,000.00 658,050.00       พเิศษ บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชนั จํากัด 615,000.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชนั จํากัด 615,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170827 08.05.2017
และเป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ 22 (2) เป็นพสัดทุีTตอ้ง
ซื:อเรง่ดว่น หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่สํานักงาน
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื
จา้ง

 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

44 จา้งบํารงุรกัษาเครืTองปรบัอากาศแบบแยกสว่น 1 งาน 59,100.00  ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครืTองเย็น 59,100.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืTองเย็น 59,100.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170828 08.05.2017

45 จา้งผลติสืTอวดีทิัศน ์และสืTอเพืTอแนะนํา  1 งาน 136,000.00 145,520.00  ตกลงราคา บรษิัท แมกซโ์มชัTน จํากัด 136,000.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชัTน จํากัด 136,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170829 08.05.2017
การใชง้าน Agri-Map Mobile ภายใต ้โครงการ
ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ีTดนิ ดา้นการเ

46 Multi-Element Calibration Std 2A  3 รายการ 32,910.00  ตกลงราคา บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากัด 32,910.00 บาท บรษิัท ไซนแ์องเกลิ จํากัด 32,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170830 08.05.2017
ICP-MS Tuning Sol 1ug/L 2x500mL ICP-MS

47 จา้งพฒันาระบบประเมนิตํารบัเฉพาะฯ 1 งาน 204,000.00 204,000.00  ตกลงราคา บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากัด 204,000.00 บาท บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากัด 204,000.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170831 08.05.2017
บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 250,000.00 บาท

48 UPS LEONICS  1 รายการ 5,300.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170832 09.05.2017

49 ซอฟตแ์วร ์Dynamic .NET 1 ลขิสทิธิW 29,800.00  ตกลงราคา บรษิัท ซซีเีอ็ม ซสิเต็มส ์จํากัด 29,800.00 บาท บรษิัท ซซีเีอ็ม ซสิเต็มส ์จํากัด 29,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170833 09.05.2017

50 Intel RealSense TM Development Kit 1 รายการ 11,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170834 09.05.2017
Featuring the ZR300

51 จา้งดําเนนิกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ย  1 งาน 32,000.00  ตกลงราคา นางสาว วชิชดุา เอกพนัธ์ 32,000.00 บาท นางสาว วชิชดุา เอกพนัธ์ 32,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170835 09.05.2017
ความรว่มมอืดา้น Internet of Things

52 ชดุรากฟันเทยีมพรอ้มอุปกรณ์ 460 ชดุ 1,840,000.00 1,968,800.00 กรณีพเิศษ บรษิัท พดีบับลวิ พลัส จํากัด 1,840,000.00 บาท บรษิัท พดีบับลวิ พลัส จํากัด 1,840,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170836 09.05.2017

53 จา้งทําความสะอาดและเปลีTยนตลับลูกปืน  1 งาน 340,200.00 364,014.00       พเิศษ บรษิัท ฮากุโตะ เอ็นจเินยีริTง จํากัด 340,200.00 บาท บรษิัท ฮากุโตะ เอ็นจเินยีริTง จํากัด 340,200.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด

พรอ้มทดสอบการใชง้านเครืTองเทอรโ์บปั:มยีT และเป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีT

พรอ้มตะแกรง Inlet ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

54 วัสดวุทิยาศาสตร์  5 รายการ 10,160.00  ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีT จํากัด 10,160.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีT จํากัด 10,160.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170838 11.05.2017

55 กลอ้งดจิติอล ยีTหอ้ Sony ILCE-5100,  2 รายการ 42,971.96  ตกลงราคา บรษิัท บิ�ก คาเมรา่ คอรป์อชัTน จํากัด 42,971.96 บาท บรษิัท บิ�ก คาเมรา่ คอรป์อชัTน จํากัด 42,971.96 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170839 11.05.2017
กลอ้งดจิติอล ยีTหอ้ Fuji X-A3 XC บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 45,650.00 บาท

56 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 25,719.54 ลบ.ม. 1 รายการ 130,655.26 139,801.13  ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากัด 130,655.26 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากัด 130,655.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170840 11.05.2017

57 จา้งออกแบบสืTอประชาสมัพนัธ ์KidBright  1 งาน 122,500.00 131,075.00  ตกลงราคา บรษิัท แมกซโ์มชัTน จํากัด 122,500.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชัTน จํากัด 122,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170841 15.05.2017

58 วัสดไุฟฟ้า  3 รายการ 6,900.00  ตกลงราคา เอ อนิเตอรโ์ดย นายวนิัย เตซะเกยีรตนิันท์ 6,900.00 บาท เอ อนิเตอรโ์ดย นายวนิัย เตซะเกยีรตนิันท์ 6,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170842 15.05.2017

59 ถาดกระดาษเครอืงแสกนเนอร์  1 อัน 2,300.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 2,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170843 15.05.2017

60 จา้งซอ่มเครืTองปริ:นเตอร ์HP 1 งาน 6,074.77  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 6,074.77 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 6,074.77 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170844 15.05.2017

61 ลขิสทิธิW Visual Studio Pro 2017 1 ลขิสทิธิW 35,900.00  ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 30,000.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170845 15.05.2017
บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากัด 35,900.00 บาท

62 มเิตอรน์ํ:ายีTหอ้ TDM รุน่ LXSGRY 2 อัน 5,950.00  ตกลงราคา บรษิัท ไทยมเิตอร ์จํากัด 5,950.00 บาท บรษิัท ไทยมเิตอร ์จํากัด 5,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170847 15.05.2017

63 จา้งขนยา้ยเครืTองจักรจาก TMEC ไปยังอาคาร 1 งาน 25,000.00  ตกลงราคา นาย เอกราช นุชนอ้ย 25,000.00 บาท นาย เอกราช นุชนอ้ย 25,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170848 15.05.2017
เนคเทค

64 จา้งผลติวัสดขุา stainless หัววัดดนิ  200 ชิ:น 6,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไทย โระคฮุะ จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ไทย โระคฮุะ จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170849 15.05.2017

65 แผงโซล่าเซลลพ์ลังงานแสงอาทติย์ 20 ชดุ 15,200.00  ตกลงราคา บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 15,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170850 15.05.2017

66 วัสดไุฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์   6 รายการ 8,361.20  ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 8,361.20 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 8,361.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170851 15.05.2017

67 เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook  10 เครืTอง 5,000.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170852 15.05.2017
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68 จา้งจัดทํารปูภาพ จํานวน 42 ภาพ 1 งาน 37,800.00  ตกลงราคา นางสาว พรพรรณ สวุรรณ์ 37,800.00 บาท นางสาว พรพรรณ สวุรรณ์ 37,800.00 บาท มคึณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170853 16.05.2017

69 แผน่ Acrylic 4 รายการ 9,272.00  ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 9,272.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 9,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170854 16.05.2017

70 วัสดสุํานักงาน (เครืTองเขยีน)  19 รายการ 2,766.10  ตกลงราคา รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรกัษ์ 2,766.10 บาท รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุรกัษ์ 2,766.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170855 16.05.2017

71 ไมอ้ัดยาง เกรด A หนา 10 mm 15 แผน่ 7,800.00  ตกลงราคา บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,800.00 บาท บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170856 17.05.2017

72 จา้งตดัตอ่ท่อ bypass เพืTอตดิตั :งอุปกรณ์  1 งาน 17,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 17,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 17,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170857 17.05.2017
วัดการกัดกรอ่นของผวิท่อ

73 จา้งตดิตั :งระบบทําความเย็นในหอ้งปฏบิตักิาร  1 งาน 280,000.00 299,600.00  ตกลงราคา บรษิัท พคี คอนเฟอรเ์รนท ์จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท พคี คอนเฟอรเ์รนท ์จํากัด 280,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170858 18.05.2017

74 BOX TRANSMITTER 1 รายการ 26,000.00  ตกลงราคา บรษิัท บซิเคส โปร จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท บซิเคส โปร จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170859 18.05.2017

75 ZINC OXIDE ,ZINC OXIDE POWDER 2 รายการ 50,970.00  ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 50,970.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 50,970.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170860 18.05.2017

76 NITRIC ACID 1 ชดุ 13,890.00  ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 13,890.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 13,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170861 18.05.2017

77 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรัTวของหอ้ง LAB  10 รายการ 220,200.00 235,614.00  ตกลงราคา บรษิัท โกลบอล เทคนคิอล ซพัพลาย จํากัด 220,200.00 บาท บรษิัท โกลบอล เทคนคิอล ซพั 220,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170862 18.05.2017

78 จา้งพฒันา Application บน Smartphone  1 งาน 150,000.00 150,000.00  ตกลงราคา นาย กติตพิงษ์ หริโิอตปัปะ 150,000.00 บาท นาย กติตพิงษ์ หริโิอตปัปะ 150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170863 18.05.2017

79 1MCG-CS-rRNA : 16S/18S rRNA  8 ตวัอย่าง 10,400.00  ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,400.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170864 18.05.2017
SEQUENCING MACROGEN, KOREA

80 HARRIS pressure regulator single stage  2 รายการ 17,500.00  ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170865 19.05.2017

81 จา้งพฒันาระบบจัดการ data visualization  1 งาน 96,300.00  ตกลงราคา นาย จรญู พรมบตุร 96,300.00 บาท นาย จรญู พรมบตุร 96,300.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170866 19.05.2017
ในแบบ dashboard สําหรบัระบบ ฐานขอ้มูล

82 จา้งพฒันาระบบจัดการแปลงขอ้มูลจาก 1 งาน 90,300.00  ตกลงราคา นาย ธรีะวัฒน ์วุฒติะสาร 90,300.00 บาท นาย ธรีะวัฒน ์วุฒติะสาร 90,300.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170867 19.05.2017
ระบบฐานขอ้มูล MySQL ไปสูฐ่านขอ้มูล

83 จา้งพฒันาระบบจัดเก็บการคน้คําเพืTอ  1 งาน 58,500.00  ตกลงราคา นาย วชิวร มัTนคง 58,500.00 บาท นาย วชิวร มัTนคง 58,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170868 19.05.2017
การแสดงผลเชงิพื:นทีTบน Mobile Applicatio

84 พารต์ชิัTน   3 รายการ 70,815.00  ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 70,815.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 70,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170869 19.05.2017

85 Diaphragm vacuum pump  1 รายการ 33,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัTน จํากัด 33,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัTน จํากัด 33,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170870 19.05.2017
model N816.3 KT

86 จา้งทําชิ:นงานตามแบบ 1 งาน 24,400.00  ตกลงราคา บรษิัท ไมครอน แม็กซ ์จํากัด 24,400.00 บาท บรษิัท ไมครอน แม็กซ ์จํากัด 24,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170871 19.05.2017

87 จา้งพมิพโ์บวช์วั 1 งาน 5,000.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170872 19.05.2017

88 ถงุมอื Stainless ขอ้ยาว รุน่ SS02  2 ชดุ 9,600.00  ตกลงราคา บรษิัท ทมีเซฟตี:เซลส ์จํากัด 9,600.00 บาท บรษิัท ทมีเซฟตี:เซลส ์จํากัด 9,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170873 19.05.2017

89 เครืTองคอมพวิเตอรล์ูกขา่ยพรอ้มอุปกรณ์ 3 รายการ 76,600.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 76,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 76,600.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170874 19.05.2017
บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย 78,100.00 บาท

90 ฉากกั :นหอ้ง ขนาด 553x272 2 รายการ 18,000.00  ตกลงราคา บรษิัท บา้นผา้ม่าน จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท บา้นผา้ม่าน จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170875 19.05.2017
เหล็กกล่องอลูมเินยีม 6 เมตร

91 วัสดกุลศาสตร์ 12 รายการ 22,424.00  ตกลงราคา บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,424.00 บาท บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,424.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170876 19.05.2017

92 จา้งพฒันาระบบบนัทกึและแสดงผลขอ้มูล 1 งาน 35,000.00  ตกลงราคา นาย มังคลาภริตัน ์จันทนฤกษ 35,000.00 บาท นาย มังคลาภริตัน ์จันทนฤกษ 35,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170877 22.05.2017
การขึ:นทะเบยีนเครืTองจักรกลการเกษตร
โครงการขึ:นทะเบยีนเกษตรกร อเิล็กทรอนกิส์
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93 วัสดงุานชา่ง 20 รายการ 55,820.25  ตกลงราคา บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 55,820.25 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 55,820.25 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170878 22.05.2017
หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็น 62,925.00 บาท

94 TONER HP รุน่ CE505A  3 กล่อง 7,950.00  ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 7,950.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 7,950.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170879 22.05.2017
บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 9,700.92 บาท

95 repair v550 Turbo pump  1 งาน 250,000.00 267,500.00  ตกลงราคา บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 250,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170880 22.05.2017

96 วัสด ุFilament 10 รายการ 12,158.88  ตกลงราคา บรษิัท พลวัตร ออโตเมชัTน จํากัด 12,158.88 บาท บรษิัท พลวัตร ออโตเมชัTน จํากัด 12,158.88 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170881 22.05.2017

97 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ  4 รายการ 7,500.00  ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170882 22.05.2017

98 จา้งพฒันาอัลกอรทิมึเพืTอวเิคราะหข์อ้มูล 1 งาน 93,600.00  ตกลงราคา นาย อดศิกัดิW กิTงแกว้กา้น 93,600.00 บาท นาย อดศิกัดิW กิTงแกว้กา้น 93,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170883 22.05.2017

99 จา้งพฒันาระบบแนะนําสํารบัอาหารและวต้ถดุบิ  1 งาน 150,000.00 150,000.00  ตกลงราคา Mr. Charles Allen 150,000.00 บาท Mr. Charles Allen 150,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170884 22.05.2017
ทางการเกษตรเพืTออาหารกลางวันเฉพาะฯ

100 External Harddisk 4TB  WD  4 อัน 19,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,000.00 บาท ราคาตํTาสดุ 4041170885 23.05.2017
บรษิัท อนิโนโค จํากัด 21,200.00 บาท

101 จา้งจัดเก็บขอ้มูลพรอ้มวเิคราะหผ์ล 1 งาน 38,000.00  ตกลงราคา นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 38,000.00 บาท นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 38,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170886 23.05.2017
ดว้ย Smart Aqua Application

102 วัสดวุทิยาศาสตร์  11 รายการ 53,200.00  ตกลงราคา บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 53,200.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 53,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170887 23.05.2017

103 เครืTองปรบัอากาศแบบแยกสว่น   1 ชดุ 32,710.28  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส ท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 32,710.28 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส ท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 32,710.28 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170888 24.05.2017

104 AMP CAT 6 UTP CABLE WITH  2 รายการ 27,400.00  ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์จํากัด 27,400.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์จํากัด 27,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170889 24.05.2017
AMP CAT 6 RJ45 MODULAR POUG

105 เหล็ก  8 รายการ 24,320.00  ตกลงราคา บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 24,320.00 บาท บรษิัท อ ีซีT ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 24,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170890 25.05.2017

106 Argon 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl 2 รายการ 22,800.00  ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170891 25.05.2017
Mix Gas:Hydrogen 5 % Agon Balance

107 Weld Socket Flang NW50  15 อัน 13,500.00  ตกลงราคา บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด 13,500.00 บาท บรษิัท ซนัไรส ์เทคโนโลย ีจํากัด 13,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170892 25.05.2017

108 วัสดคุอมพวิเตอร์ 4 รายการ 22,700.00  ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัTน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170893 25.05.2017

109 สารเคม ี(Sod.Sulfite,Cobalt(II) Sulphate)  2 รายการ 1,870.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคมคีอล แล็ป 1,870.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคมคีอล แล็ป 1,870.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170894 25.05.2017

110 จา้งประกอบบอรด์ PCB ตามแบบตวัอย่างงาน  1 งาน 10,000.00  ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชนั จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชนั จํากัด 10,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170895 26.05.2017

111 เชา่คอมพวิเตอร ์PC Server  1 เครืTอง 8,400.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 8,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 8,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170896 26.05.2017

112 เชา่เครืTองคอมพวิเตอรL์enovo ThinkCentre 35 เครืTอง 14,000.00  ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170897 26.05.2017

113 ใหบ้รกิารเต็นท ์ขนาด 5x12x2.80 เมตร  1 งาน 6,000.00  ตกลงราคา นาย บญุนํา ดําแดง 6,000.00 บาท นาย บญุนํา ดําแดง 6,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170898 26.05.2017

114 จา้งพฒันาพจนานุกรมคําอ่าน พดู 1 งาน 30,000.00  ตกลงราคา นาย ศริศิกัดิW หล่ายสอง 30,000.00 บาท นาย ศริศิกัดิW หล่ายสอง 30,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170899 26.05.2017

115 จา้งศกึษากระบวนการปลูกผลกึซงิคอ์อกไซ 1 งาน 63,000.00  ตกลงราคา นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 63,000.00 บาท นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 63,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170900 26.05.2017
ดว้ยไฮโดรเทอรม์อลระบบใหญ่

116 จา้งศกึษากระบวนการปลูกผลกึซงิคอ์อกไซ 1 งาน 63,000.00  ตกลงราคา นาย อานนท ์ชยัทรพัย์ 63,000.00 บาท นาย อานนท ์ชยัทรพัย์ 63,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170901 26.05.2017
ดว้ยไฮโดรเทอรม์อลระบบเล็ก

117 เครืTองเล่น DVD  1 รายการ 6,150.00  ตกลงราคา  ดนียิม เสยีงและภาพ 6,150.00 บาท  ดนียิม เสยีงและภาพ 6,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170902 26.05.2017

118 จา้งทดสอบวัดประมาณสารอะฟลาทอกซนิ 1 งาน 156,000.00 166,920.00  ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 156,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 156,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170903 26.05.2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื
จา้ง

 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

119 วัสดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 12,680.00  ตกลงราคา บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,680.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170904 26.05.2017

120 วัสดโุครงการบรหิารจัดการนํ:า 29 รายการ 17,781.00  ตกลงราคา บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากัด 17,781.00 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากัด 17,781.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170905 26.05.2017

121 วัสดไุฟฟ้า  4 รายการ 73,996.26  ตกลงราคา บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 73,996.26 บาท บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 73,996.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170906 26.05.2017

122 ชดุอุปกรณ์ Bone B81 แบบรวมกา้น 1 ชดุ 21,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ออดเิมด จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท ออดเิมด จํากัด 21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170907 26.05.2017

123 Estimote Stickers  5 ชดุ 24,950.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชัTน เอสเทตกิ 24,950.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชัTน เอสเทตกิ 24,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170908 29.05.2017

124 จา้งผลติสืTอวดีทิัศน ์ถา่ยทํา ตดัตอ่  1 งาน 130,000.00 139,100.00  ตกลงราคา บรษิัท ยูนคิอมเอ็นจเินยีรงิ จํากัด 130,000.00 บาท บรษิัท ยูนคิอมเอ็นจเินยีรงิ จํากัด 130,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170909 29.05.2017

125 จา้งจัดเก็บรายการคําศพัทข์องภาพทีTกําหนด  1 งาน 180,000.00 180,000.00  ตกลงราคา นางสาว อลสิา  คุม่เคีTยม 180,000.00 บาท นางสาว อลสิา  คุม่เคีTยม 180,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170910 29.05.2017

126 จา้งบรกิารเปลีTยนอุปกรณ์ Reverse Osmosis   1 งาน 10,075.00  ตกลงราคา บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 10,075.00 บาท บรษิัท มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 10,075.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170911 29.05.2017
Pump

127 จา้งผลติอุปกรณ์ Housing สําหรบัเซนเซอร์ 100 ชดุ 36,900.00  ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พณัณกจิ ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 36,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พัณณกจิ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 36,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170912 29.05.2017
ความชื:นดนิ และเซนเซอรว์ัดแสง

128 จา้งปรบัปรงุบานประต ูอ.โรงงานตน้แบบ ศอ. 7 รายการ 88,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ตั :ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท ตั :ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 88,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170913 29.05.2017

129 Power Supply 60W/12V 3 รายการ 5,339.98  ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 5,275.90 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 5,275.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170914 29.05.2017
POWER SUPPLY 12V/30W

130 HP Server DL20 Gen9-Xeon E3-1220v5 1 ชดุ 42,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ควกิเซริฟ์ โปรไวเดอร ์จํากัด 42,000.00 บาท บรษิัท ควกิเซริฟ์ โปรไวเดอร ์จํากัด 42,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170915 30.05.2017

131 จา้งปรบัปรงุระบบไฟฟ้า  1 งาน 72,600.00  ตกลงราคา บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริTง จํากัด 72,600.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริTง จํากัด 72,600.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170916 30.05.2017

132 เกา้อี:ทํางานบหุนังเทยีม 1 รายการ 4,200.00  ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,200.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170917 31.05.2017
PVN412+ไฮโดรลคิ รหัส RR-5/MS

133 จา้งออกแบบหนา้เว็บไซต+์สืTอประชาสมัพนัธ์  1 งาน 46,000.00  ตกลงราคา นาย ศภุชยั เผอืกผอ่ง 46,000.00 บาท นาย ศภุชยั เผอืกผอ่ง 46,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170918 31.05.2017

134 หมกึพมิพ ์Carbon Graphene  3 รายการ USD 1,104.02  ตกลงราคา Galaxy Resource International 1,104.02 USD Galaxy Resource International 1,104.02 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170090 01.05.2017

135 อะไหล่ปั� ม ANELVA  1 รายการ JPY 60,000.00  ตกลงราคา  Act. Inc. 60,000 JPY  Act. Inc. 60,000 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170091 01.05.2017

136 กลอ้งสามมติิ 1 ชดุ  USD 489.00  ตกลงราคา  Stereolabs Inc. 489 USD  Stereolabs Inc. 489 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170092 01.05.2017

137 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 5 ชิ:น USD 103.15  ตกลงราคา  Mouser Electronics 103.15 USD  Mouser Electronics 103.15 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170093 01.05.2017

138 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  50 ชิ:น USD 510.00  ตกลงราคา Shenzhen Minew Technologies 510 USD Shenzhen Minew Technologies 510 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170094 08.05.2017

139 ลขิสทิธิWซอฟตแ์วร ์SPEED และ PC-FEA 1 ปี USD 7,000.00 252,000.00  ตกลงราคา  Siemens Industry Software 7,000.00 USD  Siemens Industry Software 7,000.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170095 08.05.2017

140 OpenWeatherMap API  1 ปี  USD 2,160.00  ตกลงราคา  OpenWeatherMap SIA 2,160.00 USD  OpenWeatherMap SIA 2,160.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170096 15.05.2017

141 ลขิสทิธิWซอฟตแ์วร ์พรอ้ม Maintenance  1 ปี USD 2,400.00  ตกลงราคา Tableau International, U.C. 2,400.00 USD Tableau International, U.C. 2,400.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170097 15.05.2017

143 ลขิสทิธิWซอฟตแ์วร ์Gliffy  1  License USD 460.00  ตกลงราคา  Gliffy, Inc. 191.76 USD  Gliffy, Inc. 191.76 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170099 23.05.2017

144 วัสดทุําแท่นวางตวัอย่างมวิอาย  800 ชิ:น USD 736.00  ตกลงราคา HEFEI KONLON BEARING CO., LTD. 736 USD HEFEI KONLON BEARING CO., LTD. 736 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170100 30.05.2017

145 วัสด ุCompressible Bellow, Ring, Plating   6 รายการ USD 442.22  ตกลงราคา  Highlight Tech (Shanghai) 407.22 USD  Highlight Tech (Shanghai) 407.22 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพสัดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170101 30.05.2017

146 จา้งบรกิารบํารงุรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 งาน 26,796.00  ตกลงราคา บรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จํากัด 26,796.00 บาท บรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จํากัด 26,796.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170083 28.04.2017
(4043170113)
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื
จา้ง

 เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

147 จา้งพฒันาโปรแกรมดแูลระบบจัดเก็บขอ้มูล 1 งาน 468,000.00 468,000.00       พเิศษ นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง 468,000.00 บาท นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง 468,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170084 02.05.2017

ระยะเวลา 15 เดอืน และเป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีT (4043170114)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

148 จา้งวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 1 งาน 236,500.00 236,500.00  ตกลงราคา นางสาว วราพร จริะพนัธุท์อง 236,500.00 บาท นางสาว วราพร จริะพนัธุท์อง 236,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170085 05.05.2017
โครงการระบบสารสนเทศเพืTอสนับสนุนบรูณาการ (4043170115)
ระยะเวลา 11 เดอืน

149 จา้งเหมาตดิตั :งระบบไอซที ีชดุทีT 2 1 งาน 1,579,439.26 1,690,000.00  สอบราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 1,553,700.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 1,553,700.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170086 08.05.2017
ระยะเวลา 14 เดอืน (4043170116)

150 จา้งเหมาตดิตั :งระบบไอซที ีชดุทีT 1 1 งาน 1,855,140.19 1,985,000.00  สอบราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 1,835,000.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริTง จํากัด 1,835,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170087 08.05.2017
ระยะเวลา 14 เดอืน (4043170117)

151 จา้งเหมาตดิตั :งระบบไอซที ีชดุทีT4 1 งาน 831,000.00 889,170.00  สอบราคา บรษิัท เทคตรอน จํากัด 831,000.00 บาท บรษิัท เทคตรอน จํากัด 831,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170088 11.05.2017
ระยะเวลา 14 เดอืน (4043170118)

152 จา้งเตรยีมขอ้มูลทะลายปาลม์ 1 งาน 60,000.00  ตกลงราคา นาย เมธ ีหริญัวงศ์ 60,000.00 บาท นาย เมธ ีหริญัวงศ์ 60,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170089 15.05.2017
(4043170119)

153 จา้งเตรยีมขอ้มูลทะลายปาลม์สําหรบัสอบระบบ 1 งาน 60,000.00  ตกลงราคา นาย ชนัญ� ูโคตรสมบตัิ 60,000.00 บาท นาย ชนัญ� ูโคตรสมบตัิ 60,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170090 15.05.2017
(4043170120)

154 จา้งบํารงุรกัษาระบบควบคมุพื:นทีTเขา้ออก 1 งาน 60,000.00  ตกลงราคา บรษิัท ชบับ ์(ประเทศไทย) จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท ชบับ ์(ประเทศไทย) จํากัด 60,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170091 19.05.2017
(4043170121)

155 จา้งบรกิารดแูลสวนและไมป้ระดบัภายในอาคาร 1 งาน 156,000.00 156,000.00  ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 156,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 156,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170092 24.05.2017
(4043170122)

156 จา้งเหมาบรกิารป้องกันและกําจัดยุง 1 งาน 60,560.76  ตกลงราคา บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 60,560.76 บาท บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 60,560.76 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170093 25.05.2017
(4043170123)

157 จา้งทดสอบกระบวนการผลติอนุภาคนาโนบสัมัท 1 งาน 52,500.00  ตกลงราคา นางสาว กันยารตัน ์เพชรโสม 52,500.00 บาท นางสาว กันยารตัน ์เพชรโสม 52,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170094 25.05.2017
(4043170124)

158 จา้งเหมาบรกิารเครืTองถา่ยเอกสารพรอ้ม 1 งาน 196,261.68 210,000.00  ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท มคีณุสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170095 26.05.2017
พนักงานถา่ยเอกสาร (4043170125)

Page 7 of 7


