
แบบ สขร.1

ลาํด ั
บ

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 ภาชนะสําหรับจัดเลี�ยง 16 รายการ 98,457.94     ตกลงราคา บรษิัท รอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 98,457.94 บาท บรษิัท รอยัล ปอรซ์เลน จํากดั (มหาชน) 98,457.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170919 01/06/17

2 จา้งทํา PCB 2 รายการ 9,972.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 9,972.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 9,972.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170920 01/06/17

3 จา้งเดนิสาย LAN 1 งาน 45,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอโซเน็ท จํากดั 45,200.00 บาท บรษิัท เพอโซเน็ท จํากดั 45,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170921 01/06/17

4 จา้งพัฒนาแอพพลเิคชัAนเพืAอแสดงผล 1 งาน 36,000.00     ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ์ 36,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ์ 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170922 01/06/17
ขอ้มลูการตรวจวัดดว้ยเทคนคิเคมไีฟฟ้า

5 winsense high resolution plastic 2 กลอ่ง 9,600.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 9,600.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 9,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170923 01/06/17
Mask 8" x 11"

6 เกา้อี�ทํางานบหุนังเทยีม 1 ตัว 4,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 4,200.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170924 01/06/17
PVN412+ไฮโดรลคิ รหสั RR-5/MS

7 วัสดอุเิล็กทรอนกิส ์  2 รายการ 9,810.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 9,810.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 9,810.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170925 01/06/17

8 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  13 รายการ 10,903.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,903.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,903.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170926 01/06/17

9 เชา่ notebook Lenovo V480 i7 3 เครืAอง 10,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 10,800.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 10,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170927 01/06/17

10 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  4 รายการ 18,877.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 18,877.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 18,877.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170928 01/06/17

11 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 14,530.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,530.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170929 01/06/17

12 จา้งเตรยีมและทดสอบประสทิธภิาพ 1 งาน 74,000.00     ตกลงราคา นางสาว จฑุารัตน ์สดุจันทร์ 74,000.00 บาท นางสาว จฑุารัตน ์สดุจันทร์ 74,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170930 01/06/17
ของตัวเก็บประจยุิAงยวด

13 วัสดงุานบา้น/ครัว 3 รายการ 4,750.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั (เอเอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 4,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั (เอเอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 4,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170932 02/06/17

14 ชดุอปุกรณ์ทดสอบ   35 ชดุ 28,350.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 28,350.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 28,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170933 02/06/17

15 จา้งทํา PCB Board Assembly 20 ชดุ 25,629.02     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 25,629.02 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 25,629.02 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170934 02/06/17

16 วัสดอุเิลคทรอนคิส์ 7 รายการ 11,142.25     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 11,142.25 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 11,142.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170935 02/06/17

17 จา้งสรา้งโครงสรา้งตู ้KidSize 1 งาน 30,000.00     ตกลงราคา นาย ไพรัช หุน่นอก 30,000.00 บาท นาย ไพรัช หุน่นอก 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170936 05/06/17

18 จา้งตดิตั �งมุง้ลวด 1 งาน 29,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง การโยธา 29,840.00 บาท บรษิัท ตั �ง กมิ ฮง การโยธา 29,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170937 05/06/17

19 Weld Socket Flang 15 อัน 13,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนัไรส ์พรอพเพอรต์ี� จํากดั 13,500.00 บาท บรษิัท ซนัไรส ์พรอพเพอรต์ี� จํากดั 13,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170938 05/06/17

20 DVR 8 Canales AVTECH DG1308 1 ชดุ 11,067.00     ตกลงราคา บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั  11,067.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั  11,067.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170939 05/06/17

21 จา้งปรับปรงุ NETPIE Library 1 งาน 42,000.00     ตกลงราคา นาย ชยัวทิย ์แสนทวสีขุ 42,000.00 บาท นาย ชยัวทิย ์แสนทวสีขุ 42,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170940 05/06/17
ภาษา Android และภาษา Python

22 เครืAองบดตัวอยา่งความละเอยีดสงู 1 เครืAอง 1,510,454.70 1,616,186.53      สอบราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัAน จํากดั 1,510,400.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัAน จํากดั 1,510,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170941 06/06/17
(High Energy Ball Milling)

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมถิุนายน
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน มถิุนายน 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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ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

23 เครืAองพลาสมาสําหรับทําความ 1 เครืAอง 369,158.88 395,000.00      สอบราคา บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากดั 336,000.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากดั 336,000.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041170942 06/06/17
สะอาดผวิชิ�นงาน บรษิัท เครส นาโนโซลชูัAน (ประเทศไทย) จํากดั 420,560.75 บาท

24 วัสดวุทิยาศาสตร์ 3 รายการ 5,040.00     ตกลงราคา บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 5,040.00 บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 5,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170943 06/06/17

25 จา้งตรวจสอบการถอดเสยีงพดู 1 งาน 85,000.00     ตกลงราคา นางสาว เพ็ญอาภา  อยูด่ี 85,000.00 บาท นางสาว เพ็ญอาภา  อยูด่ ี 85,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170944 06/06/17
และคําบรรยาย

26 เครืAองทํานํ�าบรสิทุธิu  1 เครืAอง 649,532.71 695,000.00      สอบราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 649,532.71 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 649,532.71 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170945 07/06/17

27 จา้งออกแบบตูต้รวจสอบสขุภาพ 1 งาน 135,000.00 135,000.00     ตกลงราคา ศนูยน์วัตกรรมดา้นการออกแบบอตุสาหกรรมแหง่ชาติ 135,000.00 บาท ศนูยน์วัตกรรมดา้นการออกแบบอตุสาหกรรมแหง่ชาติ 135,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170947 08/06/17
และวัดรอบเอว

28 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  20 รายการ 59,755.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินยีริAง จํากดั 59,755.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินยีริAง จํากดั 59,755.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170948 08/06/17

29 จา้งสอบเทีAยบเครืAอง UV/Vis 1 งาน 8,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 8,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170949 08/06/17

30 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 26,265.48     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 26,265.48 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 26,265.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170950 08/06/17

31 สารเคมี 4 รายการ 14,920.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีA จํากดั 7,290.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีA จํากดั 7,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170951 08/06/17

32 วัสดไุฟฟ้า 2 รายการ 6,812.00     ตกลงราคา บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจเินยีริAง จํากดั 6,812.00 บาท บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจเินยีริAง จํากดั 6,812.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170952 08/06/17

33 เครืAองหมนุเคลอืบสารไวแสง 1 ชดุ 330,000.00 353,100.00      สอบราคา บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากดั 246,000.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากดั 246,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170953 08/06/17
(Spin Coater)

34 จา้งออกแบบและผลติอปุกรณ์ตรวจวัด 1 งาน 318,000.00 340,260.00       พเิศษ บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 318,000.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 318,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและ 4041170954 09/06/17
และแจง้เตอืนปรมิาณ เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23(1)เป็นงานทีAตอ้ง

จา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

35 จา้งพัฒนาโมดลูสําหรับบันทกึ  1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 96,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170955 09/06/17
และสรปุผล

36 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 9 รายการ 55,680.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินยีริAง จํากดั 55,680.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินยีริAง จํากดั 55,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170956 09/06/17

37 เครืAองสแกนเนอร ์Fujitsu Scanner 1 เครืAอง 26,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 26,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 26,800.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041170957 09/06/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัAน จํากดั 29,200.00 บาท

38 จา้งออกแบบและผลติสืAอของ 1 งาน 46,729.00     ตกลงราคา บรษิัท เครสโซเวชัAน จํากดั 46,729.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชัAน จํากดั 46,729.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041170958 09/06/17
NECTEC บรษิัท ดจิทิัลมเีดยี เอาทซ์อรส์ โซลชูัAน จํากดั 60,000.00 บาท

39 Humidity and Temperature probe  1 รายการ 50,400.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 50,400.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 50,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170959 09/06/17

40 Monitor Phillips 17" รุน่ 17S4LSB/00  6 จอ 20,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,400.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041170960 09/06/17
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 21,600.00 บาท
บรษิัท เพ็นทนิัAมคอมพวิเตอรแ์อนดแ์อ็คเซ็สโซรีA จํากดั 21,000.00 บาท

41 เครืAองปัAนไฟ 1 เครืAอง 40,186.92     ตกลงราคา บรษิัท เอสวายเค แมชนีเนอรีA จํากดั 40,186.92 บาท บรษิัท เอสวายเค แมชนีเนอรีA จํากดั 40,186.92 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170961 15/06/17

42 สติ{กเกอรต์รวจสอบพัสด ุปี 2560  120 ใบ 4,800.00     ตกลงราคา สวุรรณการพมิพ ์(1999) 4,800.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 4,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170962 09/06/17
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43 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 1,610.83     ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 1,610.83 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 1,610.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170963 09/06/17

44 จา้งตรวจสอบความเทีAยงตรง  1 งาน 9,345.79     ตกลงราคา บรษิัท ออดเิมด จํากดั 9,345.79 บาท บรษิัท ออดเิมด จํากดั 9,345.79 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170964 09/06/17
เครืAองชว่ยฟัง

45 จา้งพัฒนา Web API สว่นดงึขอ้มลู  1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 96,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170965 12/06/17
สําหรับแจง้เตอืนเมืAอมสีายเรยีกเขา้
สําหรับบรกิารถา่ยทอด

46 ชดุสืAอสารและสง่ขอ้มลูพรอ้ม 1 รายการ 259,000.00 277,130.00     ตกลงราคา บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 259,000.00 บาท บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 259,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170966 12/06/17
โปรแกรมประยกุต์

48 จา้งพัฒนาวธิกีารแสดงพกิดัการ  1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา นาย สรุศักดิu ศรสีวา่งวงค์ 25,000.00 บาท นาย สรุศักดิu ศรสีวา่งวงค์ 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170967 12/06/17
เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า

49 วัสดสุํานักงาน 16 รายการ 1,765.20     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 1,765.20 บาท รา้น พัฒนากจิ 1,765.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170968 12/06/17

50 3D Printer With Accessories  1 เครืAอง 258,037.39 276,100.00     ตกลงราคา บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 258,037.39 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 258,037.39 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170969 12/06/17

51 วัสดอุปุกรณ์ 2 รายการ 3,190.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 3,190.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 3,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170970 12/06/17

52 จา้งทําชิ�นงาน MOBILE PAD  1 งาน 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอฟ ท ีจ ีเอ็นจเินยีริAง จํากดั 24,000.00 บาท บรษิัท เอฟ ท ีจ ีเอ็นจเินยีริAง จํากดั 24,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170971 12/06/17

53 จา้งสอบเทยีบเครืAองมอืตรวจวัดกา๊ซ  1 งาน 10,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากดั 10,300.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากดั 10,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170972 12/06/17

54 เกา้อี�สํานักงาน  9 ตัว 48,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 48,600.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 48,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170973 13/06/17

55 motor-gearhead combination  5 อัน 31,000.00     ตกลงราคา บรษิัทเซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั 31,000.00 บาท บรษิัทเซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) จํากดั 31,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170974 13/06/17

56 จา้งจัดทํา Web Application 1 งาน 12,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปรัญญา จติตบิํารงุรักษ์ 12,000.00 บาท นางสาว ปรัญญา จติตบิํารงุรักษ์ 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170975 13/06/17
สําหรับแสดงขอ้มลูผูป้่วย

57 เครืAองปรนิทเ์ตอร ์3 มติิ 1 เครืAอง 121,161.10 129,642.38     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 121,161.10 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 121,161.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170976 13/06/17

58 ระบบ Access Control  1 รายการ 50,125.00     ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชัAนแนล จํากดั 50,125.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชัAนแนล จํากดั 50,125.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170977 14/06/17

59 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 24 รายการ 12,446.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,446.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,446.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170978 14/06/17

60 String Wound Cartridge Filter  150 อัน 12,750.00     ตกลงราคา บรษิัท รเิวอร ์เอ.ว.ี แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 12,750.00 บาท บรษิัท รเิวอร ์เอ.ว.ี แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 12,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170979 14/06/17

61 จา้งพมิพห์นังสอืโปรแกรม 3 รายการ 45,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 45,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 45,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170980 14/06/17

62 Winsense  IC  Sockets  2 รายการ 11,114.94     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 11,114.94 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 11,114.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170981 14/06/17

63 จา้งเหมากอ่บล็อกใตค้านปลกูตน้ชา  1 งาน 15,300.00     ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 15,300.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 15,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170982 15/06/17
ฮกเกี�ยนดา้นหลังอาคารเนคเทค

64 จา้งตรวจวัดสภาพแวดลอ้ม  1 งาน 82,195.00     ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีA กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 82,195.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีA กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 82,195.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041170984 15/06/17
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ในการทํางาน บรษิัท ไอ.เอช.คอนซลัแตนท จํากดั 101,550.00 บาท

65 จา้งพัฒนาสว่นแสดงผลขอ้มลู 1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นาย ฐากรู อปุธิ 96,000.00 บาท นาย ฐากรู อปุธิ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170985 15/06/17

การใชง้านระบบถอดเสยีงพดูผา่น

ระบบสืAอสารทางไกล

66 จา้งทํา PCB Type PTH Filename  1 งาน 7,110.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 7,110.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 7,110.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170986 15/06/17

67 Stainless Steel Spacer for  5 แพ็ค 25,175.00     ตกลงราคา บรษิัท นโีอแวค จํากดั 25,175.00 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากดั 25,175.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170987 15/06/17
 CR20XX Cell

68 จา้งสํารวจสถานทีAตดิตั �งขยะและ  1 งาน 35,514.02     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 35,514.02 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 35,514.02 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170988 15/06/17
ทดสอบถังขยะอัจฉรยิะ

69 Zinc powder for analysis particle 1 รายการ 14,980.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 14,980.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 14,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170989 15/06/17

70 Solenoid VPI 220VAC  1 อัน 25,715.00     ตกลงราคา บรษิัท นโีอแวค จํากดั 25,715.00 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากดั 25,715.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170990 15/06/17

71 Slide way Oil  1 ถัง 4,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แอลกา้ โมเอ๊กซ ์จํากดั 4,500.00 บาท บรษิัท แอลกา้ โมเอ๊กซ ์จํากดั 4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170991 15/06/17

72 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  2 รายการ 14,960.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,960.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170992 15/06/17

73 วัสดวุทิยาศาสตร์  3 รายการ 25,950.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 25,950.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 25,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170993 15/06/17

74 วัสดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 3,550.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 3,450.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากดั 3,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170994 21/06/17

75 ETHANOL AR 20L  2 รายการ 5,410.00     ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 5,410.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 5,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170995 19/06/17
HYDROCHLORIC ACID 37%

76 ชดุไมโครโฟนพรอ้มสาย  3 รายการ 13,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูัAน จํากดั 13,800.00 บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูัAน จํากดั 13,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170996 19/06/17

77 จา้งบรกิารซอ่ม UPS SYNDOME 1 งาน 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ซกิซ ์คอมพวิเตอร ์เอ็นจเินยีริAง 3,800.00 บาท บรษิัท ซกิซ ์คอมพวิเตอร ์เอ็นจเินยีริAง 3,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170997 20/06/17
1500 VA

78 จา้งพัฒนา Web API สําหรับบันทกึ  1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 96,000.00 บาท นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170998 20/06/17
ขอ้มลูและแสดงผลการรับเรอืงบรกิาร
ถา่ยทอดและการสง่ขอ้มลูผา่น
Web API ของระบบ ITEM

79 Gold Sputter Target 2"  1 อัน 93,457.94     ตกลงราคา บรษิัท นโีอแวค จํากดั 90,654.21 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากดั 90,654.21 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170999 20/06/17

80 จา้งพัฒนา Web UI สําหรับบันทกึ 1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นาย จรญู  คําเกษ 96,000.00 บาท นาย จรญู  คําเกษ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171000 20/06/17
ขอ้มลูรับเรืAองสําหรับสง่ตอ่ไปยังระบบ
การแพทยข์องระบบลกูคา้สัมพันธ์
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81 จา้งทําป้ายแสดงขอ้มลูพรอ้ม  3 รายการ 84,960.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 84,960.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 84,960.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171001 20/06/17
ออกแบบและตดิตั �ง

82 อปุกรณ์วัดอณุหภมูิ  4 รายการ 28,038.00     ตกลงราคา บรษิัท บสิลิ�งค ์โพรวายเดอร ์จํากดั 28,038.00 บาท บรษิัท บสิลิ�งค ์โพรวายเดอร ์จํากดั 28,038.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171003 20/06/17

83 จา้งตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการ 1 งาน 17,637.50     ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากดั 17,637.50 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีจํากดั 17,637.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171004 20/06/17
ทํางาน

84 เสื�อกาวนย์าว แขนยาว ปลายแขนจั{ม 72 ตัว 34,560.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย ยนูฟิอรม์ เซ็นเตอร ์จํากดั 34,560.00 บาท บรษิัท ไทย ยนูฟิอรม์ เซ็นเตอร ์จํากดั 34,560.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171005 20/06/17
บรษิัท กรนี-เดย ์จํากดั 39,925.23 บาท

85 จา้งทําชิ�นงานวัสดุ 1 งาน 9,641.00     ตกลงราคา บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 9,641.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 9,641.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171006 20/06/17

86 ครภุัณฑส์ํานักงาน  3 รายการ 95,584.50     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 95,584.50 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 95,584.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171007 20/06/17

87 ถา่ยอัลคาไลน ์522-BP1 9V 1 รายการ 18,299.60     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 18,299.60 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 18,299.60 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171008 20/06/17
บรษิัท โบ๊ทบคุส ์ออฟฟิศเซ็นเตอร ์จํากดั 20,240.00 บาท

88 จา้งซอ่มบํารุงเครืAองปรับอากาศ 1 งาน 58,700.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครืAองเย็น 58,700.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืAองเย็น 58,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171009 20/06/17

89 จา้งจัดทําระบบรายงานแผนทีAจาก  1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 60,000.00 บาท บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171010 20/06/17
ขอ้มลูรปูแบบ GeoJSON บนเว็บไซต์
ประมวลผล

90 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 11,865.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 11,865.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 11,865.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171011 27/06/17

91 ป้ายชืAอศนูย ์TMEC  2 ชดุ 9,000.00     ตกลงราคา รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 9,000.00 บาท รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171012 20/06/17

92 จา้งพัฒนาสว่นตดิตอ่ผูใ้ชส้ําหรับ 1 งาน 450,000.00 481,500.00       พเิศษ บรษิัท ไอทร ีอนิโฟเทค โซลชูนัส ์จํากดั 450,000.00 บาท บรษิัท ไอทร ีอนิโฟเทค โซลชูนัส ์จํากดั 450,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและ 4041171013 21/06/17
เรยีกใชง้านระบบรูจ้ําเสยีงพดู เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีAตอ้ง
ภาษาไทย พาท ีสําหรับประชมุ จา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

93 จา้งพัฒนาระบบแสดงผลขอ้มลูการ  1 งาน 120,000.00 128,400.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั 120,000.00 บาท บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171014 21/06/17
ตดิตามและคาดการณ์ระดับความเค็ม
ของนํ�าในลุม่นํ�า

94 จา้งพัฒนาระบบจัดการเสยีงพดูแบบ  1 งาน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 150,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171015 21/06/17
รองรับหลายชอ่งสัญญาณอนิพทุ
สําหรับถอดความเสยีงอัตโนมัติ

95 Arduino SIM800L4 Pin ZTE aircard  4 รายการ 34,350.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 34,350.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 34,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171016 21/06/17

96 H2 (HP) 99.995%  1 รายการ 29,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 29,400.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 29,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171017 21/06/17

97 184 SIL ELAST KIT 0.5KG  12 ชดุ 47,148.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟิ (ประเทศไทย) จํากดั 47,148.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟิ (ประเทศไทย) จํากดั 47,148.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171018 21/06/17

98 เสื�อ-กางเกงแบบเอี�ยม รุน่  Eagle II  2 รายการ 94,185.00     ตกลงราคา บรษิัท ไฟรโ์ฟกสัเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 94,185.00 บาท บรษิัท ไฟรโ์ฟกสัเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 94,185.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171019 21/06/17
ตูเ้ก็บชดุดับเพลงิ บรษิัท โพรเทคไพร ์อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 112,000.00 บาท
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99 ตัวปรับเลืAอนระยะของอปุกรณ์ 2 รายการ 17,450.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั สปีด โซลชูัAน กรุ๊ป 17,450.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สปีด โซลชูัAน กรุ๊ป 17,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171020 21/06/17

100 ถงุมอืยางไนไตรEDMONT 18”  2 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 5,600.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากดั 5,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171021 21/06/17
รุน่37-185เบอร8์และเบอร ์9

101 จา้งขนยา้ยและตดิตั �งเครืAอง  1 งาน 57,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 57,000.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 57,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171022 21/06/17
DentiiScanจากอาคาร NECTEC
PilotPlant ไปยัง รพ.แพร่

102 USB Thumb drive 8GB USB3.1 80 อัน 18,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสซวีาย ซพัพลาย จํากดั 18,400.00 บาท บรษิัท เอสซวีาย ซพัพลาย จํากดั 18,400.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171023 21/06/17
บรษิัท ววิคอนเนค จํากดั 19,600.00 บาท

103 Repair leak CH-2 & CH-4  1 งาน 89,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัAน จํากดั 89,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัAน จํากดั 89,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171024 21/06/17

104 จา้งเตรยีมและวัดประสทิธภิาพเซลล์ 1 งาน 50,600.00     ตกลงราคา นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 50,600.00 บาท นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 50,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171025 22/06/17
เก็บประจไุฟฟ้ายิAงยวดแบบเหรยีญ

105 จา้งทํา PCB Model BTE 20 Pcs 1 งาน 6,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติี� อเีลคโทรนคิ จํากดั 6,500.00 บาท บรษิัท ทรนีติี� อเีลคโทรนคิ จํากดั 6,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171026 22/06/17

106 จา้งซอ่มเครืAองหยอดกาว           1 งาน 8,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรว์สิ เทคโนโลยพีลัส จํากดั 8,300.00 บาท บรษิัท เซอรว์สิ เทคโนโลยพีลัส จํากดั 8,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171027 22/06/17

107 Screen Plate        1 รายการ 4,850.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คัท 4,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คัท 4,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171028 22/06/17

108 จา้งออกแบบและพัฒนาซอฟตแ์วร์           1 งาน 145,000.00 155,150.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอสมารท์ ดจิเิทค จํากดั 145,000.00 บาท บรษิัท ไอสมารท์ ดจิเิทค จํากดั 145,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171029 22/06/17
โมบายแอพพลเิคชัAน

109 Toner Brother TN-261        4 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 12,760.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 12,760.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171030 23/06/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,050.00 บาท

110 โทรศัพทม์อืถอื        6 รายการ 128,616.83 137,620.01     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัAน จํากดั 128,616.83 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัAน จํากดั 128,616.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171031 23/06/17

111 SHAKER  SCILOGEX  SK-D1807-E       1 เครืAอง 12,600.00     ตกลงราคา บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 12,600.00 บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 12,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171032 23/06/17

112 ไมลล์อยแบบไมลถ์อืคู่        2 รายการ 20,850.00     ตกลงราคา บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูัAน จํากดั 20,850.00 บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลชูัAน จํากดั 20,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171033 23/06/17
ไมลล์อยถอืพรอ้มไมคห์นบีปกเสื�อ

113 จา้งทําบธูนทิรรศการ           1 งาน 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิัAน ออกาไนเซอร ์จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีเอ็กซบิชิัAน ออกาไนเซอร ์จํากดั 30,000.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171034 23/06/17
บรษิัท บ.ีดับบลวิ.เอ็กซบิทิ แอนด ์ดไีซน ์จํากดั 50,000.00 บาท

114 Bottle PP 29 x 104.50 ml.           1 ชดุ 28,130.84     ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 28,130.84 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากดั 28,130.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171035 23/06/17

115 วัสดวุทิยาศาสตร์        8 รายการ 57,120.00     ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 57,120.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 57,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171036 23/06/17

116 วัสดวุทิยาศาสตร์       61 รายการ 27,931.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 27,931.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 27,931.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171037 26/06/17

117 จา้งเหมาบรรยายเรืAอง จรติ 6         1 คอรส์ 20,000.00     ตกลงราคา นาย บญุชยั โกศลธนากลุ 20,000.00 บาท นาย บญุชยั โกศลธนากลุ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171038 26/06/17

118 จา้งตรวจสอบหนังสอืสารานุกรมไทย           1 งาน 81,000.00     ตกลงราคา นางสาว รมณ บนกระโทก 81,000.00 บาท นางสาว รมณ บนกระโทก 81,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171039 26/06/17
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เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

119 อปุกรณ์สําหรับหอ้งปฏบิัตกิารวจิัย       11 รายการ 13,802.50     ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัAน บเีคเค จํากดั 13,802.50 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัAน บเีคเค จํากดั 13,802.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171040 26/06/17

120 จา้งพัฒนาบรกิารตรวจสอบการเขา้ถงึ           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา นาย ภาณุวัฒน ์ เล็กนามณรงค์ 90,000.00 บาท นาย ภาณุวัฒน ์ เล็กนามณรงค์ 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171041 26/06/17
ขอ้มลูภาพในหนังสอืตามมาตรฐานสืAอ
สิAงพมิพอ์เิล็กทรอนกิส ์EPUB3

121 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 15,320.00     ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,320.00 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,320.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171042 26/06/17
บรษิัท เบสทเ์วลิด ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 18,910.00 บาท

122 จา้งบํารงุรักษาลฟิต์           1 งาน 14,400.00     ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,400.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171043 27/06/17

123 จา้งทํา PCB  PTH           1 งาน 6,425.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 6,425.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 6,425.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171044 27/06/17

124 2DBE , 2GBE        3 รายการ 48,750.00     ตกลงราคา บรษิัท ไคลแอนทส์ จํากดั 48,750.00 บาท บรษิัท ไคลแอนทส์ จํากดั 48,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171045 27/06/17

125 อปุกรณ์ Wind sensor        6 รายการ 40,600.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 40,600.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 40,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171046 27/06/17

126 Inverter Microvert 15Hp/380V3Ph.           1 อัน 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แพน ไดรฟ์ส จํากดั 24,000.00 บาท บรษิัท แพน ไดรฟ์ส จํากดั 24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171047 27/06/17

127 จา้งตรวจเช็คเครืAองอัดลมแบบ           1 งาน 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พรเีมีAยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริAง จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท พรเีมีAยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริAง จํากดั 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171048 27/06/17
ปราศจากนํ�ามัน

128 Hantek DSO5202BMT        2 รายการ 25,650.00     ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 25,650.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 25,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171049 27/06/17
Hantek HT3005PB

129 พัดลม OKURA ขนาด 12 นิ�ว        1 รายการ 14,200.00     ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอร ์ไอเท็ม โปรดักส ์จํากดั 14,200.00 บาท บรษิัท มาสเตอร ์ไอเท็ม โปรดักส ์จํากดั 14,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171050 03/07/17

130 เชา่ Notebook ระยะเวลา 3 เดอืน        1 เครืAอง 4,200.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 4,200.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171051 28/06/17

131 จา้งดําเนนิการออกแบบ จัดวาง           1 งาน 40,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 40,500.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 40,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171052 28/06/17
กราฟฟิคและดําเนนิการผลติ

132 Toner HP รุน่ CF410A, CF411A,        4 รายการ 31,650.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 30,120.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัAน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 30,120.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171053 28/06/17
CF412A, CF413A บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 31,650.00 บาท

133 จา้งพัฒนาระบบทํานายตําแหน่ง           1 งาน 55,000.00     ตกลงราคา นาย วัชระ ศริเินาวกลุ 55,000.00 บาท นาย วัชระ ศริเินาวกลุ 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171054 28/06/17
ปัจจบุันเสน้ทางละเวลาเขา้ป้าย
ของรถขยะฯ

134 ใหบ้รกิารเต็นท ์ขนาด 5x12x2.80M.           1 งาน 6,000.00     ตกลงราคา นาย บญุนํา ดําแดง 6,000.00 บาท นาย บญุนํา ดําแดง 6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171055 28/06/17

135 จา้งประสานงานโครงการขึ�นทะเบยีน           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา นางสาว อัญชษิฐา กสวิัฒน์ 40,000.00 บาท นางสาว อัญชษิฐา กสวิัฒน์ 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171056 28/06/17
เกษตรกร

136 Filter Element FF N11/3,        2 รายการ 19,110.00     ตกลงราคา บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชัAน (ประเทศไทย) จํากดั 19,110.00 บาท บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชัAน (ประเทศไทย) จํากดั 19,110.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171057 28/06/17
Autodrain KA1/2 บรษิัท แอตลาส คอปโก ้(ประเทศไทย) จํากดั 32,765.40 บาท

137 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครืAองวัด           1 งาน 14,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยเอ็นจเินยีริAงสเปเชยีลลซิ จํากดั 14,000.00 บาท บรษิัท ไทยเอ็นจเินยีริAงสเปเชยีลลซิ จํากดั 14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171058 28/06/17
อนุภาคอากาศ
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138 ตูเ้ย็น 16.3 ควิ MITSUBISHI           1 ตู ้ 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลนู่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 21,495.33 บาท บรษิัท ลนู่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 21,495.33 บาท ราคาตํAาสดุ 4041171059 29/06/17
บรษิัท กรงุเทพบรกิารแกส๊ จํากดั 22,000.00 บาท

139 เซ็นเซอรอ์า่นคา่ความดันสญุญากาศ        4 รายการ 42,800.00     ตกลงราคา บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากดั 42,800.00 บาท บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากดั 42,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171060 29/06/17
ระดับ High vacuum (lon gauge)

140 จา้งเหมาซอ่มแซมฝ้าเพดาน  หลังคา           1 งาน 39,000.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 39,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171061 29/06/17

141 Cleaning RO Membrane           1 งาน 33,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นํ�าโซลชูัAนส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 33,600.00 บาท บรษิัท นํ�าโซลชูัAนส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 33,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171062 29/06/17

142 จา้งทํากลอ่งพลาสตกิใสอ่ปุกรณ์        55 กลอ่ง 46,750.00     ตกลงราคา บรษิัท พัฒนาเทคโนโลย ีจํากดั 46,750.00 บาท บรษิัท พัฒนาเทคโนโลย ีจํากดั 46,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171063 29/06/17
มวิอาย

143 HARRIS Pressure Regulator        1 รายการ 3,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,500.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171064 29/06/17
Single Stage

144 Oxygen 99.9995%        1 รายการ 123,000.00 131,610.00     ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 123,000.00 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 123,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171065 30/06/17

145 จา้งสํารวจสถานทีAและตดิตั �งถัง           1 งาน 104,400.00 111,708.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 104,400.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 104,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171066 30/06/17
ขยะอัจฉรยิะ

146 เครืAองวัดคา่พารามเิตอรท์างไฟฟ้า        7 รายการ 43,248.00     ตกลงราคา บรษิัท ไพรมัส จํากดั 43,248.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากดั 43,248.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171067 30/06/17

147 HIBLOW Air Pump        1 รายการ 10,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 10,600.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 10,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171068 30/06/17

148 TG550B Thermocouple Gauge        1 รายการ 74,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากดั 74,000.00 บาท บรษิัท อเีอสอ ี(ประเทศไทย) จํากดั 74,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171069 30/06/17

149 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ        3 รายการ 7,958.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,958.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,958.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171070 30/06/17

150 เชา่ Notebook ระยะเวลา 3 เดอืน       2 เครืAอง 7,200.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 7,200.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 7,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171071 30/06/17

151 จา้งปรับปรงุโครงสรา้งเหล็ก           1 งาน 86,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกรฟีรกิเจอเรชัAน จํากดั 86,000.00 บาท บรษิัท บางกอกรฟีรกิเจอเรชัAน จํากดั 86,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171072 30/06/17
หอผึAงเย็น 2

152 Option Wireless Projector Panasonic           2 ชดุ 5,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์จํากดั 5,800.00 บาท บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์จํากดั 5,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171073 30/06/17

153 Sensor (30GB660002)        2 รายการ 28,440.00     ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 28,440.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 28,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171074 30/06/17

154 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ            USD 201.83     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 161.37 USD  Digi-Key Corporation 161.37 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170102 01/06/17

155 Latch Solinoids        1 รายการ          USD 2,398.00     ตกลงราคา  NINGBO YAOFENG HYDRAULIC 2,398.00 USD  NINGBO YAOFENG HYDRAULIC 2,398.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170103 05/06/17

156 วัสดขุองเครืAอง Optical       11 รายการ          USD 6,317.26 233,738.62     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 6,317.26 USD  Thorlabs, Inc. 6,317.26 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170104 05/06/17

157 Ball Bearing        800 ชิ�น            USD 180.00     ตกลงราคา  HEFEI KONLON BEARING CO.,LTD. 180 USD  HEFEI KONLON BEARING CO.,LTD. 180 USD มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042170105 05/06/17
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158 Set of 10 Mounted ND Filter        1 รายการ            USD 630.36     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 630.36 USD  Thorlabs, Inc. 630.36 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170106 05/06/17

159 Sensor วัดคณุภาพนํ�า        9 รายการ         USD 23,099.28 843,123.72       พเิศษ  Xylem 23,099.28 USD  Xylem 23,099.28 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170107 08/06/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุีA
โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดั
ทางเทคนคิทีAจําเป็นตอ้งระบยุีAหอ้เป็นการเฉพาะ

160 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ            USD 912.75     ตกลงราคา  Mini-Circuits 912.75 USD  Mini-Circuits 912.75 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170108 09/06/17

161 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ            USD 332.9     ตกลงราคา  Mouser Electronics 332.9 USD  Mouser Electronics 332.9 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170109 12/06/17

162 Servo Amplifier for DC Brushless          1 ชิ�น          USD 1,922.00     ตกลงราคา  Advanced Dicing Technolog Ltd. 1,922.00 USD  Advanced Dicing Technolog Ltd. 1,922.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170110 12/06/17

163 Cayenne - X1 Dev Kit for Industrial           1 ชดุ          USD 7,000.00 277,400.00     ตกลงราคา  Flat Earth, Inc. 7000.00 USD  Flat Earth, Inc. 7,000.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170111 13/06/17

164 Toolbox Subscription     4 ลขิสทิธิu          USD 2,596.00     ตกลงราคา  JetBrains s.r.o 2,596.00 USD  JetBrains s.r.o 2,596.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170112 16/06/17

165 AZ 9260 Thick Resist        1 รายการ         EUR 1,695.00     ตกลงราคา  Microchemicals GmbH 1,695.00 EUR  Microchemicals GmbH 1,695.00 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170113 20/06/17

166 อปุกรณ์ทาง Optical        3 รายการ          USD 1,455.00     ตกลงราคา  TYDEX, LLC 1,455.00 USD  TYDEX, LLC 1,455.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170114 20/06/17

167 Soda Lime Glass Mask          1 แผน่            USD 600.00     ตกลงราคา  Leaders Mask Technology 600.00 USD  Leaders Mask Technology 600.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170115 20/06/17

168 UltraEdit License     1 ลขิสทิธิu            USD 199.95     ตกลงราคา  IDM Computer Solutions, Inc. 199.95 USD  IDM Computer Solutions, Inc. 199.95 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170116 20/06/17

169 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ            USD 419.75     ตกลงราคา  Mouser Electronics 419.75 USD  Mouser Electronics 419.75 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170117 27/06/17

170 จา้งพัฒนาระบบวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 1 งาน 252,000.00 252,000.00     ตกลงราคา นาย ศรายทุธ กองเป็ง 252,000.00 บาท นาย ศรายทุธ กองเป็ง 252,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170096 26/05/17
และทํานายเวลาเขา้ป้ายรถประจําทาง (4043170126)

171 จา้งบรกิาร Help Desk 1 งาน 720,000.00 770,400.00       พเิศษ บรษิัท อนิดี� ซอฟท ์ครเีอชัAน จํากดั 720,000.00 บาท บรษิัท อนิดี� ซอฟท ์ครเีอชัAน จํากดั 720,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170097 26/05/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน (4043170127)
ทีAตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหาย
แกส่ํานักงาน

172 จา้งพัฒนาการคน้เอกสารจากคําใน 1 งาน 1,500,000.00 1,500,000.00     กรณีพเิศษ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1,500,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1,500,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170098 29/05/17
เอกสารเพืAอไปเปิดอา่นในวดิโีอ (4043170128)
ภาษามอืทีAเชืAอมระบบบารโ์คด้สองมติิ
สําหรับคนพกิาร

173 คา่เชา่พื�นทีAสําหรับหอ้งสตดูโิอชั �น 3            1 รายการ 777,060.00 777,060.00 เชา่อสังรมิทรัพทยม์ลูนธิ ิสากลเพืAอคนพกิาร 777,060.00 บาท มลูนธิ ิสากลเพืAอคนพกิาร 777,060.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4054170002 30/05/17
อาคาร 4 มลูนธิสิากลเพืAอคนพกิาร โดยวธิตีกลงราคา (4043170129)
ระยะเวลา 12 เดอืน

174 จา้งผลติสืAอวดีทิัศนก์ารเพิAมศักยภาพใน 1 งาน 280,373.83 300,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินยีริAง จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินยีริAง จํากดั 280,373.83 บาท ราคาตํAาสดุ 4052170099 02/06/17
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การเพาะปลกูลําไยตามฤดแูละนอกฤดู บรษิัท ทมี บ ีจํากดั 360,000.00 บาท (4043170130)
บรษิัท แฟทเบรน จํากดั 366,000.00 บาท

175 จา้งผลติสืAอและเนื�อหาเพืAอการ 1 งาน 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคา นาย สรุสทิธิu เหลาภา 180,000.00 บาท นาย สรุสทิธิu เหลาภา 180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170100 06/06/17
ประชาสัมพันธ ์และประชาสัมพันธ ์ศอ. (4043170131)

 
176 จา้งพัฒนาสว่นประกอบchatbot           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปิยวรรณ ทองพลอย 90,000.00 บาท นางสาว ปิยวรรณ ทองพลอย 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170101 14/06/17

(4043170132)

177 จา้งพัฒนาสว่นของระบบถามตอบ           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนัยามาศ เลศิกวนิอน 90,000.00 บาท นางสาว กนัยามาศ เลศิกวนิอน 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170103 14/06/17
ในลักษณะ chatbot (4043170133)

178 จา้งดําเนนิกจิกรรมในโครงการ 1 งาน 288,650.00 288,650.00     ตกลงราคา นางสาว วชิชดุา เอกพันธ์ 288,650.00 บาท นางสาว วชิชดุา เอกพันธ์ 288,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170104 14/06/17
ขยายผล NETPIE loT Platform (4043170134)
สูภ่าคอตุสาหกรรม

179 จา้งพัฒนาระบบ Kiddiary           1 งาน 270,000.00 270,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากดั 270,000.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากดั 270,000.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4052170102 14/06/17
บรษิัท เสร ีโซลชูัAน จํากดั 299,600.00 บาท (4043170135)

180 ระบบประมวลผลรูจ้ําใบหนา้บคุคล           1 ชดุ 7,476,635.51 8,000,000.00       พเิศษ บรษิัท ไอ-ทร ีครเีอชัAน จํากดั 7,474,028.92 บาท บรษิัท ไอ-ทร ีครเีอชัAน จํากดั 7,474,028.92 บาท ราคาตํAาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) 4051170016 22/06/17
พรอ้มตดิตั �ง บรษิัท สมารท์ออฟฟิศ จํากดั 7,474,093.46 บาท เป็นพัสดทุีAโดยลักษณะของการใชง้านหรอื (4043170136)

มขีอ้จํากดัทางเทคนคิทีAจําเป็นตอ้งระบยุีAหอ้
เป็นการเฉพาะ

181 จา้งพัฒนาวธิกีาร Multi-Criteria           1 งาน 138,000.00 138,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปัณฑารยี ์พุม่พวง 138,000.00 บาท นางสาว ปัณฑารยี ์พุม่พวง 138,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170105 22/06/17
(4043170137)

182 เครืAองทดสอบอปุกรณ์ภายในตู ้       1 เครืAอง 1,835,000.00 1,963,450.00      สอบราคา บรษิัท ยนูเิพาเวอร ์ เอ็นยเินยีริAง จํากดั 1,835,000.00 บาท บรษิัท ยนูเิพาเวอร ์ เอ็นยเินยีริAง จํากดั 1,835,000.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4051170017 23/06/17
ใหบ้รกิาร บรษิัท นโีอ ไดแด็กตคิ จํากดั 1,852,000.00 บาท (4043170138)

บรษิัท อโีค ่ไฟเบอรเ์ทค จํากดั 1,860,000.00 บาท

183 จา้งทําตน้ฉบับหนังสอืถอดบทเรยีน           1 งาน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นางสาว มณฑล ี เนื�อทอง 150,000.00 บาท นางสาว มณฑล ี เนื�อทอง 150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4051170017 23/06/17
ภเูก็ตสมารท์ซติี� (Phuket Smart City) (4043170139)

184 จา้งบรกิารเครืAองฆา่เชื�อกําจัดกลิAน ศอ.           1 งาน 117,600.00 125,832.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากดั 117,600.00 บาท บรษิัท โปรเกรส ไฮยนีส ์พลัส จํากดั 117,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170107 26/06/17
(4043170140)

185 จา้งเหมาตดิตั �งระบบไอซทีแีละระบบ           1 งาน 1,680,127.09 1,797,735.99       พเิศษ บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั 1,680,127.09 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั 1,680,127.09 บาท ราคาตํAาสดุและเป็นไปตามขอ้กําหนด 23 (6) 4052170108 03/07/17
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลอ์าทติย ์ชดุทีA 3 บรษิัท เทคตรอน จํากดั 1,774,000.00 บาท เป็นงานทีAดําเนนิการจา้งโดยวธิอีืAนแลว้ไมไ่ดผ้ลดี (4043170141)
โรงเรยีนในพื�นทีAแมฮ่อ่งสอนและ บรษิัท โมบาย แซทคอม จํากดั 2,826,600.00 บาท และขอ้ 23 (3) เป็นงานทีAตอ้งกระทําเรง่ดว่น
จังหวัดเชยีงใหม่ หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

186 จา้งตดิตั �งระบบไอซทีแีละไฟฟ้าดว้ย           1 งาน 869,480.36 930,343.99       พเิศษ บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั 869,480.36 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน เซ็นทรกิ จํากดั 869,480.36 บาท ราคาตํAาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) 4052170109 27/06/17
เซลลแ์สงอาทติย ์ชดุทีA 5-2 บรษิัท เทคตรอน จํากดั 934,000.00 บาท เป็นงานทีAตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจ (4043170142)
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แบบ สขร.1

ลาํด ั
บ

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

บรษิัท โมบาย แซทคอม จํากดั 1,781,850.00 บาท เสยีหายแกส่ํานักงาน

187 จา้งตดิตั �งระบบไอซทีแีละไฟฟ้าดว้ย           1 งาน 914,433.64 978,443.99       พเิศษ บรษิัท เทคตรอน จํากดั 893,943.93 บาท บรษิัท เทคตรอน จํากดั 893,943.93 บาท ราคาตํAาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) 4052170110 27/06/17
เซลลแ์สงอาทติย ์ชดุทีA 5-1 บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัAน 914,439.24 บาท เป็นงานทีAตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจ (4043170143)

บรษิัท โมบาย แซทคอม จํากดั 1,498,350.00 บาท เสยีหายแกส่ํานักงาน

188 จา้งศกึษาและสง่เสรมิการจัดทําสืAอ           1 งาน 275,400.00 275,400.00     ตกลงราคา นาย วสันต ์แปงปวนจู 275,400.00 บาท นาย วสันต ์แปงปวนจู 275,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170113 28/06/17
ทีAทกุคนเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้ (4043170144)

189 จา้งพัฒนาโปรแกรมสรา้งตรวจจับ           1 งาน 1,000,000.00 1,000,000.00     กรณีพเิศษ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1,000,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1,000,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170114 28/06/17
ความเป็นจรงิเสรมิ โดยใชม้ารก์เกอร์ (4043170145)
แบบอสิระฯ

190 เชา่ Notebook สมรรถนะสงู 1 เครืAอง 1,003,200.00 1,073,424.00      สอบราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัAน จํากดั 1,003,200.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัAน จํากดั 1,003,200.00 บาท ราคาตํAาสดุ 4057170017 29/06/17
ระยะเวลาเชา่ 24 เดอืน บรษิัท อโีค ่ไฟเบอรเ์ทค จํากดั 1,135,200.00 บาท (4043170146)

191 จา้งวจิัยและพัฒนาทําความสะอาด           1 งาน 96,000.00     ตกลงราคา นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 96,000.00 บาท นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170115 29/06/17
พื�นผวิขยายสัญญาณรามานดว้ยแสงยวูี (4043170147)

192 จา้ง Helpdeskตดิตามระบบผลติไฟฟ้า           1 งาน 233,400.00 249,738.00     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 233,400.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 233,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170111 29/06/17
ดว้ยเซลลแ์สงอาทติย์ (4043170148)

193 จา้ง Helpdeskตดิตามระบบ           1 งาน 233,400.00 249,738.00     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 233,400.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 233,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170112 29/06/17
โทรคมนาคม (4043170149)

194 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดฯ           1 งาน 322,429.91 345,000.00      สอบราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขะระ จํากดั 296,074.80 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยคุขะระ จํากดั 296,074.80 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170116 29/06/17
 TMEC (4043170150)

195 เชา่เครืAองคอมพวิเตอรแ์บบพกพา       1 เครืAอง 16,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 16,800.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 16,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4057170018 30/06/17
ระยะเวลาเชา่ 12 เดอืน (4043170152)
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