
แบบ สขร.1]

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 Battery Replace/Swap For Smart UPS 2200           1 อัน 13,480.00     ตกลงราคา บรษิัท เพซ ดไีซน์ เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 13,480.00 บาท บรษิัท เพซ ดไีซน์ เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 13,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171218 01/08/17

2 อปุกรณ์สําหรับงานวศิวกรรม       40 รายการ 55,757.00     ตกลงราคา บรษิัท อ ีซี8 ทลูส ์(ประเทยไทย) จํากัด 55,237.00 บาท บรษิัท อ ีซี8 ทลูส ์(ประเทยไทย) จํากัด 55,237.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171219 01/08/17

3 โทรทัศน์ LG  49 นิMว       1 เครื8อง 15,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,200.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171220 01/08/17
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 15,800.00 บาท
บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั8น เซ็นทรกิ จํากัด 15,900.00 บาท

4 อะครลิคิสใีส หนาทบึ        9 รายการ 27,137.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 27,137.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 27,137.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171221 01/08/17

5 จา้งสอบเทยีบเครื8องมอืวัดทางกลและไฟฟ้า        1 รายการ 12,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั8น จํากัด 12,300.00 บาท บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั8น จํากัด 12,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171222 01/08/17

6 CHLOROFORM-DI DEUTERATION        1 รายการ 5,270.00     ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,270.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 5,270.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171223 01/08/17

7 รถเข็นนั8งวลีแชร์           3 คัน 10,374.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แอท เฮา้ส ์เทรดดิMง 10,374.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอท เฮา้ส ์เทรดดิMง 10,374.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171225 05/09/17

8 จา้งทําช ิMนงานสแตนเลส        2 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วดิ แอนด ์พ ีเอ็นจเินียริ8ง ซัพพลาย 9,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วดิ แอนด ์พ ีเอ็นจเินียริ8ง ซัพพลาย 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171226 01/08/17

9 วัสด ุCleanroom        7 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริ8ง ซัพพลาย จํากัด 42,000.00 บาท บรษิัท สกุนตธ์ ีเอ็นจเินียริ8ง ซัพพลาย จํากัด 42,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171228 02/08/17

10 Samsung Galaxy Tab A10.1"      22 เครื8อง 232,210.00 248,464.70     ตกลงราคา บรษิัท ดาตา้บาร ์จํากัด 232,210.00 บาท บรษิัท ดาตา้บาร ์จํากัด 232,210.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171229 02/08/17
บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 255,200.00 บาท

11 จา้งเตมิสารทําความเย็น REFRIGERANT #22           1 งาน 21,520.00     ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,520.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,520.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171230 02/08/17

12 วัสดงุานวจิัย        3 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซลิค ์คัท 8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซลิค ์คัท 8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171231 02/08/17

13 จา้งขนยา้ยเครื8อง Mobile CT จาก NECTEC           1 งาน 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั8นแนล มฟูเวอรส ์จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั8นแนล มฟูเวอรส ์จํากัด 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171232 02/08/17
ไป โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์จ.สงขลา

14 Fume Hood (ตดิตั Mงชั Mน 1)        2 รายการ 181,700.00 194,419.00     ตกลงราคา บรษิัท เนชั8นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 181,700.00 บาท บรษิัท เนชั8นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากัด 181,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171233 02/08/17
Fume Hood (ตดิตั Mงชั Mน 3)

15 จา้งขนยา้ยเครื8องจักรหอ้ง NT224 อาคาร           1 งาน 29,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กูด๊ จอ๊บ แพ็ค มฟู 29,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กูด๊ จอ๊บ แพ็ค มฟู 29,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171234 02/08/17
NECTEC Pilot Plant

16 Server Storge           1 ชดุ 280,200.00 299,814.00     ตกลงราคา บรษิัท ออล เซริฟ์ จํากัด 280,200.00 บาท บรษิัท ออล เซริฟ์ จํากัด 280,200.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171235 04/08/17
หา้งหุน้สว่นจํากัด ซพีเีอส ซสิเต็ม แอนด ์ซัพพลาย 294,800.00 บาท
หา้งหุน้สว่นจํากัด พลัส แมชชนี แอนด ์พารท์ 312,200.00 บาท

17 iPad Mini 4 Wi‐Fi 128GB (Silver)       2 เครื8อง 28,380.00     ตกลงราคา บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั8น เซ็นทรกิ จํากัด 28,380.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั8น เซ็นทรกิ จํากัด 28,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171236 03/08/17
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 (T719)

18 วัสดไุฟฟ้า        3 รายการ 12,340.00     ตกลงราคา บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 12,340.00 บาท บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ีจํากัด 12,340.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171237 03/08/17

19 จา้งสอบเทยีบ TOC analyzer ระบบ UDI        1 รายการ 51,870.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 51,870.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 51,870.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171238 03/08/17

20 อปุกรณ์หอ้งปฏบิัตกิาร        4 รายการ 17,637.50     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 17,637.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 17,637.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171239 03/08/17

21 Workstation ประกอบ           1 ชดุ 183,300.00 196,131.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 179,990.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 179,990.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171240 04/08/17
Monitor Dell U2414H บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั8น เซ็นทรกิ จํากัด 183,300.00 บาท

22 ตูเ้ก็บเอกสาร        4 รายการ 28,495.32     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 28,495.32 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 28,495.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171241 04/08/17

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน สงิหาคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

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

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

23 POLYMERISATION BASEMENT        1 รายการ 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากัด 17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171242 04/08/17
TYPE M (FOR AUREUS/DESK TOP)

24 Magics Renewal Fee     1 ลขิสทิธิw 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากัด 2,500.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากัด 2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171243 04/08/17

25 จา้งกํากับประเภทของชดุคํา           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธริดา เอี8ยมอดุม 90,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอี8ยมอดุม 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171244 04/08/17
(Orthographic Type) หมวดหมูข่องชดุคํา
และวเิคราะหร์ูปแบบบรบิท

26 วัสดวุทิยาศาสตร์       10 รายการ 16,470.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,470.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,470.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171245 04/08/17

27 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์        3 รายการ 27,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 27,200.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 27,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171246 04/08/17

28 ดนิผสมใสถุ่งดํา, ปุ๋ ยเร่งดอก, ชอ้น        3 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 9,600.00 บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 9,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171247 04/08/17

29 จา้งพัฒนาระบบตดิตามสัญญาณชพีทางไกล           1 งาน 270,093.46 289,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ดาตา เซอรเ์คลิ เทคโนโลย ีจํากัด 270,093.46 บาท บรษิัท ดาตา เซอรเ์คลิ เทคโนโลย ีจํากัด 270,093.46 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171248 04/08/17
สําหรับผูป้่วยในรถพยาบาล เวอรช์ั8น 1.0
(version 1.0)

30 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       10 รายการ 12,050.21     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,050.21 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,050.21 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171249 07/08/17

31 นํMายาลา้งแอร ์และ นํMายาขจัดการอดุตัน        2 รายการ 206,000.00 220,420.00     ตกลงราคา บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 206,000.00 บาท บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด 206,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171250 07/08/17

32 จา้งสอบเทยีบเครื8องมอื        5 รายการ 102,300.00 109,461.00     ตกลงราคา อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื8อสถาบันอาหาร 102,300.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื8อสถาบันอาหาร 102,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171251 07/08/17

33 Hard Drive , RAM        2 รายการ 194,000.00 207,580.00     ตกลงราคา บรษิัท รยีเูนี8ยน โซลชูั8น จํากัด 194,000.00 บาท บรษิัท รยีเูนี8ยน โซลชูั8น จํากัด 194,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171252 07/08/17
บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ีโซลชูั8น จํากัด 304,000.00 บาท

34 วัสดวุทิยาศาสตร์       29 รายการ 34,537.00     ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 33,937.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 33,937.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171253 07/08/17

35 จา้งบรกิารวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ XPS        1 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส์ 7,200.00 บาท ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส์ 7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171255 07/08/17

36 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 13,503.37     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 13,420.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 13,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171256 07/08/17

37 ลขิสทิธิwซอฟตแ์วร ์ABBYY FineReader     1 ลขิสทิธิw 14,018.69     ตกลงราคา บรษิัท ไทยแวร ์คอมมวินเิคชั8น จํากัด 14,018.69 บาท บรษิัท ไทยแวร ์คอมมวินเิคชั8น จํากัด 14,018.69 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171257 07/08/17

38 รถยนต ์Nissan Almera 1.2 E Sportech           2 คัน 930,841.12 996,000.00       พเิศษ บรษิัท สยามนสิสันออโต ้จํากัด 930,841.12 บาท บรษิัท สยามนสิสันออโต ้จํากัด 930,841.12 บาท ราคาตํ8าสดุและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22(2) 4041171258 27/08/17
บรษิัท เมกา ออโตโมบลิ ตวิานนท ์จํากัด 932,710.28 บาท เป็นพัสดทุี8ตอ้งซืMอเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะ
บรษิัท สยามนสิสัน มหานคร จํากัด 939,525.24 บาท เสยีหายแกส่ํานักงาน และขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที8โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด
ทางเทคนคิที8จําเป็นตอ้งระบยุี8หอ้เป็นการเฉพาะ

39 Power Rating 6KVA. (Model STB 301)       1 เครื8อง 9,100.00     ตกลงราคา บรษิัท สเตเบลิ ทรานสฟอรเ์มอร ์จํากด้ 9,100.00 บาท บรษิัท สเตเบลิ ทรานสฟอรเ์มอร ์จํากด้ 9,100.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171259 08/08/17
หมอ้แปลงไฟฟ้า หา้งหุน้สว่นจําดั เกรยีงรุ่งโรจน์ไฟฟ้า 9,950.00 บาท

40 จา้งดแูลระบบ NETPIE Platform           1 งาน 57,000.00     ตกลงราคา นาย สริวชิญ ์มลูรนิตะ๊ 57,000.00 บาท นาย สริวชิญ ์มลูรนิตะ๊ 57,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171260 08/08/17

41 จา้งตรวจสอบความถูกตอ้งของคําบรรยาย           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นาย พงศเ์ทพ กมุารรนิ 60,000.00 บาท นาย พงศเ์ทพ กมุารรนิ 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171261 08/08/17
แทนเสยีงสําหรับการประชมุสัมมนา

42 เครื8องพมิพบ์ารโ์คด้ Zebra รุ่น GC420t           1 ชดุ 14,120.00     ตกลงราคา บรษิัท รบิบอน(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,120.00 บาท บรษิัท รบิบอน(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,120.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171262 08/08/17
บรษิัท เลเบิMล วัน เซ็นเตอร ์จํากัด 16,270.00 บาท

43 วัสดสุํานักงาน        4 รายการ 41,074.80     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 41,074.80 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 41,074.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171263 08/08/17

44 จา้งประกอบตูค้อนโทรลอปุกรณ์อา่นคา่/สง่        1 รายการ 93,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น จํากัด เอส ท ีด ีเอ็นเตอรไ์พรซ์ 93,000.00 บาท หา้งหุน้สว่น จํากัด เอส ท ีด ีเอ็นเตอรไ์พรซ์ 93,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171264 08/08/17
บรษิัท ไอดาตา้ โซลชูั8น จํากัด 97,800.00 บาท

45 จา้งบรกิารเปลี8ยนพรมหอ้ง 334        1 รายการ 25,048.59     ตกลงราคา บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั8นแนล ไทยแลนด ์จํากัด (มหาชน) 25,048.59 บาท บรษิัท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชั8นแนล ไทยแลนด ์จํากัด (มหาชน) 25,048.59 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171265 08/08/17
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ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

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

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

46 วัสดอุเิลคทรอนคิส์        5 รายการ 7,109.83     ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 6,644.70 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 6,644.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171266 09/08/17

47 โตะ๊ทํางาน, ตูล้ ิMนชกั, เกา้อีMทํางาน        3 รายการ 12,330.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 12,330.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 12,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171267 09/08/17

48 เครื8องแกะสลัก CNC Engraving        1 รายการ 532,710.28 570,000.00      สอบราคา บรษิัท โซเพ็ค จํากัด 420,000.00 บาท บรษิัท โซเพ็ค จํากัด 420,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171268 09/08/17
หา้งหุน้สว่นจํากัด สงิหท์องแมชชนีเนอรี8 แอนด ์ทลู 528,037.38 บาท

49 จา้งพัฒนากระบวนการตดิตามและสง่เสรมิ           1 งาน 130,000.00 130,000.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ 130,000.00 บาท มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ 130,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171269 09/08/17
การดแูลสขุภาพเฉพาะบคุคล

50 เครื8องสง่จา่ยลมเย็น Carrier       7 เครื8อง 208,300.00 222,881.00     ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั8น จํากัด 208,300.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั8น จํากัด 208,300.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171270 09/08/17
บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 501,490.00 บาท

51 วัสดคุวามปลอดภัย        4 รายการ 22,650.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,650.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 22,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171271 09/08/17

52 จา้งปรับปรุงพืMนที8เทฐานคอนกรตีเสรมิเหล็           1 งาน 22,500.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 22,500.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 22,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171272 09/08/17
และทอ่นํMาเพื8อการเกษตรแปลงรวบรวมพันธุม์ะ

53 วัสดงุานบา้นงานครัว        3 รายการ 47,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิMง 47,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิMง 47,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171273 09/08/17
บรษิัท เอส.พ.ีเอ็น.เอ็นจเีนี8ยริ8ง จํากัด 51,400.00 บาท
หา้งหุน้สว่น โญธนิ พัฒนกจิ 58,600.00 บาท

54 ASSY PCB NODE 3 PRINT CARRIAGE           1 อัน 32,640.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ีเอ็น ไอ ว ีอนิเตอรเ์นชั8นแนล (ประเทศยไทย) จํากัด 32,640.00 บาท บรษิัท ด ีเอ็น ไอ ว ีอนิเตอรเ์นชั8นแนล (ประเทศยไทย) จํากัด 32,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171274 09/08/17

55 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 46,488.75     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 46,488.75 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 46,488.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171275 09/08/17

56 จา้งปรับปรุงระบบทอ่ดดูอากาศ           1 งาน 75,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 75,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171276 09/08/17
Stripping Exhaust ของเครื8องยงิฝังประจุ

57 จา้งปรับแกช้ ิMนงานไฟเบอรพ์รอ้มทําสใีหม่           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมล ธนาเดชาวัฒนกลุ 40,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมล ธนาเดชาวัฒนกลุ 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171277 09/08/17

58 กลุแจกา้นโยกเขาควายใชร้่วมกับคานผลัก        2 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนพงษ์การชา่ง แอนด ์ซัพพลาย 12,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนพงษ์การชา่ง แอนด ์ซัพพลาย 12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171278 09/08/17
คานผลักสแตนเลส

59 เครื8องทําลมใหแ้หง้และเย็น           1 ชดุ 56,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กจิกา้วหนา้ เทรดดิMง จํากัด 56,000.00 บาท บรษิัท กจิกา้วหนา้ เทรดดิMง จํากัด 56,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171279 10/08/17

60 เทสคสิสําหรับทดสอบคณุภาพนํMา        5 รายการ 10,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 10,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171280 09/08/17

61 จา้งตรวจสอบความเสยีหายเครื8องมอื           1 งาน 6,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ีเอ็น ไอ ว ีอนิเตอรเ์นชั8นแนล (ประเทศยไทย) จํากัด 6,900.00 บาท บรษิัท ด ีเอ็น ไอ ว ีอนิเตอรเ์นชั8นแนล (ประเทศยไทย) จํากัด 6,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171281 09/08/17

62 จา้งเตรยีมและทดสอบประสทิธภิาพเซลล์           1 งาน 50,600.00     ตกลงราคา นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 50,600.00 บาท นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 50,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171282 10/08/17
เก็บประจไุฟฟ้ายิ8งยวดแบบเหรยีญดว้ย Poly

63 วัสดอุเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 40 รายการ       40 รายการ 20,714.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 20,714.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 20,714.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171283 10/08/17

64 Printer TSC TTP-345 Plus USB       1 เครื8อง 14,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 14,800.00 บาท บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 14,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171284 10/08/17

65 จา้งปรับปรุงหอ้ง NP 320           1 งาน 133,980.00 143,358.60     ตกลงราคา บรษิัท ตั Mง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 133,980.00 บาท บรษิัท ตั Mง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 133,980.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171285 10/08/17
หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 146,000.00 บาท

66 ไนโตรเจนเหลวจํานวน 26,035.98 ลบ.ม.        1 รายการ 132,262.78 141,521.17     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 132,262.78 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 132,262.78 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171286 10/08/17

67 ไมคล์อยไรส้ายแบบสวมหัว        1 รายการ 7,900.00     ตกลงราคา  ดนียิม เสยีงและภาพ 7,900.00 บาท  ดนียิม เสยีงและภาพ 7,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171287 10/08/17

68 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 6,480.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 6,480.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 6,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171288 10/08/17

69 วัสดวุทิยาศาสตร์       12 รายการ 14,965.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 14,965.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 14,965.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171289 10/08/17

70 กลอ้งวงจรปิด พรอ้ม micro sd card        2 รายการ 14,250.00     ตกลงราคา บรษิัท เบสท ์โซลชูั8น บสิสเินส จํากัด 12,750.00 บาท บรษิัท เบสท ์โซลชูั8น บสิสเินส จํากัด 12,750.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171290 10/08/17
บรษิัท เซฟแอนดซ์าวด ์ดาตา้ จํากัด 14,250.00 บาท
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71 จา้งงาน Plate, งานเจาะผนัง           1 งาน 27,300.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด จเีนียส ซัพพลาย 27,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด จเีนียส ซัพพลาย 27,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171291 10/08/17

72 ไฟ LED Studio Light          4 ช ิMน 36,635.52     ตกลงราคา บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 36,635.52 บาท บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 36,635.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171292 11/08/17

73 x stand ขนาด 80x180 ซม.        2 รายการ 5,100.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 5,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 5,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171293 11/08/17
Poster ขนาด 60x80 ซม.

74 จา้งตรวจตดิตามระบบมาตรฐาน ISO           1 งาน 191,200.00 204,584.00     ตกลงราคา บรษิัท ยไูนเต็ด รจีสิตรา้ จํากัด 191,200.00 บาท บรษิัท ยไูนเต็ด รจีสิตรา้ จํากัด 191,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171294 11/08/17

75 จา้งจัดพมิพโ์บรชวัร์           1 งาน 8,250.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 8,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 8,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171295 11/08/17

76 จา้งสอบเทยีบเครื8อง NC50+           1 งาน 92,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ไลท้เ์ฮา้ส ์เวลิดไ์วด ์โซลชูั8นส ์จํากัด 92,250.00 บาท บรษิัท ไลท้เ์ฮา้ส ์เวลิดไ์วด ์โซลชูั8นส ์จํากัด 92,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171296 11/08/17

77 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       11 รายการ 23,805.00     ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 23,805.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 23,805.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171297 11/08/17

78 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        8 รายการ 17,240.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 17,240.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 17,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171298 11/08/17

79 จา้งพัฒนาหนา้เว็บและเว็บแอปพลเิคชนั           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 40,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171299 11/08/17

80 ขวด 10 ml. , 16 ml.        2 รายการ 7,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 7,100.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี8 จํากัด 7,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171300 11/08/17

81 จา้งทํากลอ่งพลาสตกิใสอ่ปุรกรณ์        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พัฒนาเทคโนโลย ีจํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท พัฒนาเทคโนโลย ีจํากัด 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171301 15/08/17

82 จา้งทําหัว ER Probe, ผลติงานตัดทอ่สแตนเลส        3 รายการ 15,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พัณณกจิ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 15,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พัณณกจิ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 15,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171302 15/08/17

83 จา้งทําการด์กรอบรูปขนาด 12X80 นิMว        1 รายการ 12,040.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 12,040.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 12,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171303 15/08/17

84 จา้งทําแผ่นเหล็กปิดหนา้ช ิMนงาน ss400           1 งาน 7,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พัณณกจิ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 7,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พัณณกจิ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 7,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171304 15/08/17
ขนาด 60x260x4 มม. เจาะรู 10 รู เจยีพอดี

85 จา้งเหมากํากับคลังขอ้มลูภาษาไทยสําหรับระบบ           1 งาน 70,500.00     ตกลงราคา นางสาว พมิรัตน์ ฟองจํานรรจ์ 70,500.00 บาท นางสาว พมิรัตน์ ฟองจํานรรจ์ 70,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171305 15/08/17
ตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร

86 ซิMงนํMาสแตนเลสอตุสาหกรรม 2 หลมุ        1 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171306 15/08/17

87 จา้งเหมากํากับคลังขอ้มลูภาษาไทยสําหรับระบบ           1 งาน 90,500.00     ตกลงราคา นางสาว สรวีรรณ ถุงทรัพย์ 90,500.00 บาท นางสาว สรวีรรณ ถุงทรัพย์ 90,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171307 15/08/17
ตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร (ระยะที8 1 จํานวน
800 เอกสาร)

88 สารเคมี       13 รายการ 86,580.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 86,580.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 86,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171308 15/08/17

89 จา้งจัดอบรมหลักสตูรรูจ้ักตนเองฯ         1 คอรส์ 87,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟอร ์ยัวร ์อมิเมจเินชนั จํากัด 87,500.00 บาท บรษิัท ฟอร ์ยัวร ์อมิเมจเินชนั จํากัด 87,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171309 15/08/17

90 เครื8องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์        3 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 30,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171310 16/08/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั8น จํากัด 30,800.00 บาท

91 วัสดคุวามปลอดภัย        3 รายการ 14,040.00     ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 13,716.00 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 13,716.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171311 16/08/17

92 สายคลอ้งบัตรพนักงาน (รปิบริMนหนา)      1,000 เสน้ 8,500.00     ตกลงราคา นาย ไอศรูณ์ เรอืงดาราวันท์ 8,500.00 บาท นาย ไอศรูณ์ เรอืงดาราวันท์ 8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171312 16/08/17

93 จา้งซอ่มบํารุงและจัดทําระบบสํารองไฟฟ้า       10 รายการ 30,700.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีด.ีเอ็น. คอมมนูเิคชั8น จํากัด 30,700.00 บาท บรษิัท พ.ีด.ีเอ็น. คอมมนูเิคชั8น จํากัด 30,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171313 16/08/17

94 นํMายาเรซิ8นสําหรับเครื8อง 3D           1 ชดุ 6,822.43     ตกลงราคา บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 6,822.43 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 6,822.43 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171314 16/08/17

95 จา้งตดิตั Mงถังขยะอัจฉรยิะ           1 งาน 59,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 59,800.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 59,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171315 16/08/17
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96 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 8,872.00     ตกลงราคา บรษิัท ไรสซ์ ิ8ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 8,872.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ ิ8ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 8,872.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171316 16/08/17

97 อัพเกรดซอฟตแ์วรเ์ครื8องวเิคราะห์           1 ชดุ 184,000.00 196,880.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 184,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 184,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171317 16/08/17
การสะทอ้นของคลื8นจากระบบ Vector

98 สารเคมี        4 รายการ 126,430.00 135,280.10     ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 126,430.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 126,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171318 16/08/17

99 จา้งผลติโครงสแตนเลสครอบถังถังขยะเพื8อ           3 ชดุ 64,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีอาร ์ซ ีสแตนเลส คทิเชน็ แอนด ์ดไีซน์ จํากัด 64,500.00 บาท บรษิัท ท ีอาร ์ซ ีสแตนเลส คทิเชน็ แอนด ์ดไีซน์ จํากัด 64,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171319 16/08/17
ตดิตั Mงเซ็นเซอรว์ัดปรมิาณขยะ

100 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการบรกิารระบบ           1 งาน 108,600.00 108,600.00     ตกลงราคา นาย ธรีะวัฒน์ วฒุติะสาร 108,600.00 บาท นาย ธรีะวัฒน์ วฒุติะสาร 108,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171320 16/08/17
พพิธิภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสส์ว่นสนับสนุนฯ

101 จา้งพัฒนาโปรแกรมประยกุตต์น้แบบระบบ           1 งาน 108,600.00 108,600.00     ตกลงราคา นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 108,600.00 บาท นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 108,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171321 16/08/17
วเิคราะหข์อ้มลูสําหรับซอฟตแ์วรแ์พล็ตฟอรม์

102 Nitrate Ion Sensor        1 รายการ 4,900.00     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 4,900.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171322 16/08/17

103 จา้งทํากํากับคลังขอ้มลูภาษาไทยสําหรับระบบ        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา นาย ปัญจพล บญุมา 10,000.00 บาท นาย ปัญจพล บญุมา 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171323 16/08/17
ตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร

104 จา้งทําวดีทีัศน์แนะนําโมบายแอปพลเิคชั8น           1 งาน 115,000.00 115,000.00     ตกลงราคา นางสาว พวงเพชร สพุาวาณชิย์ 115,000.00 บาท นางสาว พวงเพชร สพุาวาณชิย์ 115,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171324 16/08/17
Museums Pool

105 Electroless Nickel        4 รายการ 22,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โอคโูน-ออโรแม็กซ(์ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00 บาท บรษิัท โอคโูน-ออโรแม็กซ(์ประเทศไทย) จํากัด 22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171325 16/08/17

106 ใหบ้รกิารรับฝากวางคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย         2 เดอืน 130,000.00 139,100.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 130,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 130,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171326 17/08/17

107 จา้งกั Mนหอ้งกระจกกรอบอลมูเินียมพรอ้มทาสี           1 งาน 160,740.00 171,991.80     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด จเีนียส ซัพพลาย 160,740.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด จเีนียส ซัพพลาย 160,740.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171327 17/08/17

108 ลฟิทย์กรถ 2 เสา คานบน รับ นํMาหนัก 4 ตัน           1 ตัว 64,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ลอนซ ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 64,500.00 บาท บรษิัท ลอนซ ์เทค (ไทยแลนด)์ จํากัด 64,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171328 17/08/17

109 ไม ้QR CODE ไมส้นหนา 10 มม.ขนาด 7x7 cm.          84 อัน 6,300.00     ตกลงราคา  ท ีโอ ท ีควิ ซายน์ โปรดักส์ 6,300.00 บาท  ท ีโอ ท ีควิ ซายน์ โปรดักส์ 6,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171329 17/08/17

110 จา้งปรับปรุงพืMนถนนคอนกรตีพรอ้มเสรมิเหล็ก           1 งาน 220,000.00 220,000.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 220,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 220,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171330 17/08/17

111 จา้งผลติสื8อวดีทิัศน์งานประชมุวชิาการ           1 งาน 92,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินียริ8ง จํากัด 92,000.00 บาท บรษิัท ยนูคิอมเอ็นจเินียริ8ง จํากัด 92,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171331 17/08/17
ของศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

112 เครื8องวเิคราะหเ์สยีง           1 ชดุ 924,000.00 988,680.00       พเิศษ บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 924,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 924,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171332 17/08/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี8โดย
ลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทางเทคนคิ
ที8จําเป็นตอ้งระบยุี8หอ้เป็นการเฉพาะ

113 จา้งอบรมหลักสตูร โปรแกรมการเรยีนรูสู้่           1 งาน 165,000.00 176,550.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ผูป้ระกอบการความสขุ 165,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ผูป้ระกอบการความสขุ 165,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171333 18/08/17
การเป็นกระบวนการที8ใชง้านไดจ้รงิ

114 จา้งบรกิารกํากับคลังขอ้มลูภาษาไทย           1 งาน 29,000.00     ตกลงราคา นางสาว เต็มสริ ิ ขําทอง 29,000.00 บาท นางสาว เต็มสริ ิ ขําทอง 29,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171334 18/08/17

115 จา้งบรกิารกํากับคลังขอ้มลูภาษาไทย           1 งาน 10,000.00     ตกลงราคา นาย สริ ิ  วงษ์ศริิ 10,000.00 บาท นาย สริ ิ  วงษ์ศริิ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171335 18/08/17

116 จา้งบรกิารกํากับคลังขอ้มลูภาษาไทย           1 งาน 10,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชนติา  ขาวปทมุทพิย์ 10,000.00 บาท นางสาว ชนติา  ขาวปทมุทพิย์ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171336 18/08/17
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แบบ สขร.1]

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

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

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

117 ถุงมอืกันไฟและตู ้        8 รายการ 87,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 87,900.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 87,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171337 18/08/17

118 Silicone           2 ชดุ 14,060.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 14,060.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 14,060.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171338 18/08/17

119 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 6,110.00     ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทศ) จํากัด 6,110.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทศ) จํากัด 6,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171339 18/08/17

120 จา้งทํากํากับคลังขอ้มลูภาษาไทยสําหรับระบบ        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา นางสาว พชิญา สายัณห์ 10,000.00 บาท นางสาว พชิญา สายัณห์ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171340 21/08/17

121 จา้งทํากํากับคลังขอ้มลูภาษาไทยสําหรับระบบ        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา นาย วรีะวัฒน์ วานชิ 20,000.00 บาท นาย วรีะวัฒน์ วานชิ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171341 21/08/17

122 Toner HP รุ่น Q7516A         2 กลอ่ง 11,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 11,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 11,600.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171342 21/08/17
บรษิัท ไอทโีซลชูั8น แอนด์ 12,800.00 บาท

123 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูกึ8งโครงสรา้ง        1 รายการ 83,700.00     ตกลงราคา นาย อดศิักดิw ก ิ8งแกว้กา้น 83,700.00 บาท นาย อดศิักดิw ก ิ8งแกว้กา้น 83,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171343 21/08/17

124 DP BACKVEST SET           1 ชดุ 25,000.00     ตกลงราคา รา้น 5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินียริ8ง 25,000.00 บาท รา้น 5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินียริ8ง 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171344 21/08/17
(จา้งทําช ิMนสว่นของเกา้อีMทําฟัน)

125 จา้งซอ่มเครื8อง E-BEAM           1 งาน 8,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัดเซ็นทรัล เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์ 8,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัดเซ็นทรัล เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์ 8,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171345 21/08/17

126 จา้งพัฒนาเว็บแสดงผลสถติสิําหรับระบบฯ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171346 21/08/17
ถ่ายทอดการสื8อสารแบบสนทนาวดิโีอ NWISEฯ

127 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการบรกิารระบบ        1 รายการ 108,600.00 108,600.00     ตกลงราคา นาย จรูญ พรมบตุร 108,600.00 บาท นาย จรูญ พรมบตุร 108,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171347 21/08/17
พพิธิภัณฑ์

128 เกา้อีM  โตะ๊  ตู ้        4 รายการ 15,060.75     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 15,060.75 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 15,060.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171348 21/08/17

129 จา้งทําป้ายจฬุาลงกรณ์           1 งาน 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มายไซน์ แอดเวอรไ์ทซิ8ง จํากัด 42,000.00 บาท บรษิัท มายไซน์ แอดเวอรไ์ทซิ8ง จํากัด 42,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171349 21/08/17
แผ่นอลคูอมโพสติ ตามสทีี8ลกูคา้กําหนด
พรอ้มตดิตัวหนังสอื สแตนเลสดา้นและโลโก ้

130 วัสดสุํานักงาน       15 รายการ 8,985.97     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 8,985.97 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) จํากัด 8,985.97 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171350 21/08/17

131 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        5 รายการ 22,180.00     ตกลงราคา บรษิัท ไรสซ์ ิ8ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 22,180.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ ิ8ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 22,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171351 21/08/17

132 จา้งถอดความเสยีงการประชมุวฒุสิภา        1 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว อัจฉราพร รอดสการ 90,000.00 บาท นางสาว อัจฉราพร รอดสการ 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171352 21/08/17

133 จา้งบรกิารซอ่มเครื8อง Printer           1 งาน 17,400.00     ตกลงราคา บรษิัท โทโทล โซลชูั8น เซอรว์สิ จํากัด 17,400.00 บาท บรษิัท โทโทล โซลชูั8น เซอรว์สิ จํากัด 17,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171353 21/08/17

134 รองเทา้นริภัยและรองเทา้เปลี8ยนเขา้หอ้ง LAB        7 รายการ 41,942.70     ตกลงราคา บรษิัท เหลอืงรัศม ีจํากัด 39,198.91 บาท บรษิัท เหลอืงรัศม ีจํากัด 39,198.91 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171354 21/08/17

135 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์       16 รายการ 270,430.00 289,360.10     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 265,780.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 265,780.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171355 21/08/17
บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั8น เซ็นทรกิ จํากัด 269,764.00 บาท

136 จา้งพัฒนาตน้แบบเครื8องตรวจสอบสถานะ           1 งาน 500,000.00 535,500.00       พเิศษ บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากัด 500,000.00 บาท บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากัด 500,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171356 21/08/17
อปุกรณ์ และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที8

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญพเิศษ

137 จา้งซอ่มเครื8องหมนุเหวี8ยง           1 งาน 82,000.00     ตกลงราคา บรษิัท จโีรสโคป เทคโนโลย ีจํากัด 82,000.00 บาท บรษิัท จโีรสโคป เทคโนโลย ีจํากัด 82,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171357 21/08/17

138 จา้งพัฒนาเว็บ UI สําหรับระบบ eHR           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย อรรถพล เขยพุดซา 95,000.00 บาท นาย อรรถพล เขยพุดซา 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171358 21/08/17

139 เครื8องสํารองไฟ  Eaton UPS 5E1500iUSB       4 เครื8อง 26,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171359 21/08/17

140 จา้งพมิพแ์ผ่นพับเครื8องมอืตรวจสอบ        500 แผ่น 7,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 7,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 7,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171360 21/08/17
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ความหอมของขา้วแบบพกพา

141 คา่เชา่เครื8องคอมพวิเตอร ์MacBook         3 เดอืน 23,364.49     ตกลงราคา บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 23,364.49 บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 23,364.49 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171361 21/08/17
ระยะเวลา 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2560

142 จา้งทําสื8อประชาสัมพันธ(์โบวช์วัร,์standy        3 รายการ 40,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 40,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171362 21/08/17
Full Frame)

143 ตูค้วบคมุมอเตอร์           7 ชดุ 87,107.30     ตกลงราคา บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 87,107.30 บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 87,107.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171363 21/08/17

144 จา้งทํากรอบสดีํา 2103-6 กระดาษแมทบอรด์สดีํา         70 แผ่น 30,100.00     ตกลงราคา นางสาว วรรณพร สขุสังวาลย์ 30,100.00 บาท นางสาว วรรณพร สขุสังวาลย์ 30,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171364 21/08/17

145 จา้งพัฒนาระบบถ่ายทอดการสื8อสารแบบสนทนาฯ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอีMยนไธสง 95,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอีMยนไธสง 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171365 21/08/17

146 จา้งพัฒนา Web API สําหรับระบบ eHR           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงคศ์ักดิw  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท นาย ณรงคศ์ักดิw  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171366 21/08/17

147 จา้งพมิพโ์บวช์วัร์      3,000 แผ่น 9,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 9,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171367 21/08/17

148 ซลิโิคน 184 SIL ELAST KIT          24 ชดุ 72,792.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี จํากัด 72,792.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี จํากัด 72,792.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171368 21/08/17

149 Digital Multimeter TEKTRONIX DMM4040       1 เครื8อง 46,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี8 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 46,800.00 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี8 อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด 46,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171369 22/08/17

150 จา้งออกแบบ graphics สําหรับระบบ           1 งาน 43,500.00     ตกลงราคา นางสาว วไิลพรรณ จติตแ์จง้ 43,500.00 บาท นางสาว วไิลพรรณ จติตแ์จง้ 43,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171370 22/08/17
Thai School Recipes และ Thai School Lunc

151 จา้งปพูืMนกระเบืMองยางทางเดนิและบันได        1 รายการ 279,050.00 298,583.50     ตกลงราคา บรษิัท คนคดิบวก จํากัด 279,050.00 บาท บรษิัท คนคดิบวก จํากัด 279,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171371 22/08/17
อาคารสํานักงาน TMEC

152 ไนโตรเจนเหลว        1 รายการ 134,450.79 143,862.35     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 134,450.79 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 134,450.79 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171372 22/08/17

153 จา้งทํา Turn Table และชดุยกกลอ้งอัตโนมัติ           1 งาน 213,000.00 227,910.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเปเชี8ยล คอนสตรัคชั8น แอนด ์เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 213,000.00 บาท บรษิัท เอสเปเชี8ยล คอนสตรัคชั8น แอนด ์เอ็นจเินียริ8ง จํากัด 213,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171373 22/08/17
บรษิัท ธรัตน์ชยั เอ็นเตอร ์จํากัด 244,750.00 บาท

154 ถังดับเพลงิซอฟเท็คขนาด 10 ปอนด์        2 รายการ 23,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ซอฟเท็ค ไฟรซ์เีคยีว 23,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซอฟเท็ค ไฟรซ์เีคยีว 23,400.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171375 22/08/17
ถังดับเพลงิซอฟเท็คขนาด 15 ปอนด์ บรษิัท นปิปอน เคมคิอล จํากัด 28,000.00 บาท

155 จา้งทํา PCB        1 รายการ 29,110.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติีM อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,110.00 บาท บรษิัท ทรนีติีM อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 29,110.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171376 22/08/17

156 จา้งประกอบชิMนงาน        8 รายการ 5,985.00     ตกลงราคา บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 5,985.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 5,985.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171377 22/08/17

157 จา้งตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทํางาน           1 งาน 45,475.00     ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 45,475.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 45,475.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171378 22/08/17
คณุภาพอากาศในอาคาร สารเคมใีนบรรยากาศ

158 เครื8องพมิพส์ามมติ ิ       1 เครื8อง 44,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั8น จํากัด 44,700.00 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั8น จํากัด 44,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171379 22/08/17

159 เกา้อีMบาร ์BK     16 ตัว 38,728.97     ตกลงราคา บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิวิ8งมอลล ์จํากัด 38,728.97 บาท บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิวิ8งมอลล ์จํากัด 38,728.97 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171380 22/08/17

160 Halogen Lamp ยี8หอ้ USHIO          60 อัน 33,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อชูโิอะ เอเชยี แปซฟิิก จํากัด 33,000.00 บาท บรษิัท อชูโิอะ เอเชยี แปซฟิิก จํากัด 33,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171381 22/08/17

161 Quantum Sensor พรอ้ม PAR Package        2 รายการ 85,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย) จํากัด 85,000.00 บาท บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย) จํากัด 85,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171382 22/08/17

162 หลอดไฟเครื8องฉายภาพนิ8ง         13 หลอด 11,542.06     ตกลงราคา บรษิัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 11,542.06 บาท บรษิัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 11,542.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171383 22/08/17

163 จา้งปรับปรุงอาคารชั Mนลอย           1 งาน 47,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พุทโธ เอ็นจเินียริ8ง 47,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พุทโธ เอ็นจเินียริ8ง 47,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171384 22/08/17
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บรษิัท ด.ีด ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จํากัด 47,300.00 บาท

164 ตูด้ดูความชืMออัตโนมัต ิรุ่น AH-80D2       1  รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 22,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171385 22/08/17

165 จา้งปรับปรุงงานอาคาร           1 งาน 279,400.00 298,958.00     ตกลงราคา บรษิัท ด.ีด ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จํากัด 279,400.00 บาท บรษิัท ด.ีด ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จํากัด 279,400.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171386 22/08/17
86/20 โครงการมั8งมนีคร นางสาว เจสนิี วโรดมวจิติร 286,000.00 บาท

166 เครื8องมอืวัดความชืMนฯ รุ่น WET-2 K1       1 เครื8อง 129,400.00 138,458.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยวกิตอรี8 จํากัด 129,400.00 บาท บรษิัท ไทยวกิตอรี8 จํากัด 129,400.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171387 22/08/17
บรษิัท เครื8องมอืวทิยาศาสตร ์จํากัด 130,841.12 บาท
บรษิัท คลารติัส จํากัด 133,644.86 บาท

167 จา้งพัฒนาฟังกช์นัตรวจสอบความถูกตอ้งของ           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นาย ศริชชั  ศริเิลศิ 60,000.00 บาท นาย ศริชชั  ศริเิลศิ 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171388 22/08/17
การถอดความเสยีง

168 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 52,300.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 52,300.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 52,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171389 22/08/17

169 Current Transformars        3 รายการ 99,514.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 99,514.40 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 99,514.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171390 25/08/17

170 จา้งตดิตั Mงระบบดดูระบายควันและกลิ8น           1 งาน 138,000.00 147,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 138,000.00 บาท บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 138,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4041171391 25/08/17
หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 156,000.00 บาท

171 เครื8องพมิพด์ว้ยระบบแสงUV       1 เครื8อง 99,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมส รพีับบลคิ จํากัด 99,000.00 บาท บรษิัท แมส รพีับบลคิ จํากัด 99,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171392 25/08/17

172 จา้งพัฒนาแอปพลเิคชนัคัดกรองและประเมนิ           1 งาน 175,000.00 175,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 175,000.00 บาท บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 175,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171394 25/08/17
ผูส้งูอาย ุ(ADL-TAI)

173 ตูค้วบคมุอณุหภมูิ           2 ตู ้ 134,000.00 143,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 134,000.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 134,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171396 25/08/17
Accuplus รุ่น Smart i-2560

174 จา้งขนยา้ยและตดิตั Mงเครื8อง DentiiScan           1 งาน 36,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากัด 36,500.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากัด 36,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171397 28/08/17

175 เชา่ LED และ Router           1 วัน 4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171398 28/08/17

176 จา้งออกแบบผลติภัณฑส์ว่นกลอ่งบรรจุ           1 งาน 60,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อตเิทพ แจด้นาลาว 60,000.00 บาท นาย อตเิทพ แจด้นาลาว 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171399 30/08/17
วงจรตรวจวัดระดับแอลกอฮอลลใ์นลมหายใจชนดิ
และจัดทําช ิMนงานตน้แบบ

177 จา้งทําป้ายเวทแีละสติ�กเกอรง์านประชมุ           1 งาน 16,560.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 16,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช. มเีดยี 16,560.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171400 30/08/17

178 จา้งทําหนังสอืแผนเนคเทค 5 ปี        200 เลม่ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท ประชมุชา่ง จํากัด 7,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171401 31/08/17

179 อะไหลเ่ครื8อง PECVD        4 รายการ        JPY 262,400.00 109,927.00     ตกลงราคา Act. Inc. 262,400.00 JPY Act. Inc. 262,400.00 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170133 01/08/17

180 Renew Bitbucket       1 License            USD 100.00     ตกลงราคา  Atlassian Pty Ltd. 100.00 USD  Atlassian Pty Ltd. 100.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170134 03/08/17

181 แผ่นเวเฟอร์        2 รายการ          USD 2,971.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 2,971.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 2,971.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170135 03/08/17

182 Kapton Tape        3 รายการ            USD 988.40     ตกลงราคา Professional Plastics Pte Ltd 988.40  USD Professional Plastics Pte Ltd 988.40 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170136 03/08/17

183 Overhaul Anelva Pump           1 งาน        JPY 295,000.00     ตกลงราคา Act. Inc. 295,000.00 JPY Act. Inc. 295,000.00 JPY มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042170137 08/08/17

184 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ USD 627.17     ตกลงราคา Fairview Microwave Inc. 627.17 USD Fairview Microwave Inc. 627.17 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170138 11/08/17

185 อะไหลเ่ครื8อง Stepper        1 รายการ          USD 1,100.00     ตกลงราคา Chang Ki, Park 1,100.00 USD Chang Ki, Park 1,100.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170139 15/08/17

186 ลขิสทิธิw PVsyst 6 Premium     1 ลขิสทิธิw          CHF 1,300.00     ตกลงราคา Pvsyst SA 1,300.00 CHF Pvsyst SA 1,300.00 CHF มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170140 21/08/17
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แบบ สขร.1]

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

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

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

187 Silver Paste (SOL560)      1 กโิลกรัม          USD 1,011.70     ตกลงราคา Heraeus Materials Singapore Pte Ltd. 1,011.70 USD Heraeus Materials Singapore Pte Ltd. 1,011.70 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170141 21/08/17

188 Process Analyzer and Optical DO sensor        2 รายการ          USD 5,570.00 211,660.00     ตกลงราคา Insite Instrumentation Group, Inc. 5,570.00 USD Insite Instrumentation Group, Inc. 5,570.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170142 22/08/17

189 Thermal CVD System           1 ชดุ        USD 199,975.50 7,199,118.00       พเิศษ planarTECH 199,975.50 USD planarTECH 199,975.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170143 22/08/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯขอ้ 22 (5) เป็นพัสดทุี8
จําเป็นตอ้งซืMอโดยตรงจากตา่งประเทศ

190 อะไหลเ่ครื8อง Sputtering        2 รายการ      1,134,000.00 JPY 362,880.00       พเิศษ Act. Inc. 1,134,000.00 JPY Act. Inc. 1,134,000.00 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170144 22/08/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯขอ้ 22 (5) เป็นพัสดทุี8
จําเป็นตอ้งซืMอโดยตรงจากตา่งประเทศ

191 วัสดอุเิล็กทรอนกิสโ์ครงการเครื8องชว่ยฟัง        4 รายการ         USD 10,507.00 399,266.00       พเิศษ Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 10,507.00 USD Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 10,507.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170145 22/08/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯขอ้ 22 (5) เป็นพัสดทุี8
จําเป็นตอ้งซืMอโดยตรงจากตา่งประเทศ

192 จา้งร่วมเก็บขอ้มลูและการทดลองใช ้NASAM           1 งาน 378,400.00 378,400.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย มหดิล 378,400.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 378,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170136 28/08/17
Version 1.0 และ 1.1 (4043170177)

193 จา้งใชบ้รกิาร server แบบ virtual machine           1 งาน 360,000.00 385,200.00       พเิศษ บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 360,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 360,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170137 11/08/17
บนระบบ cloud สําหรับใหบ้รกิารสรา้ง และ do และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงาน (4043170178)

ตามมาตรฐาน EPUB ที8ตอ้งกระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแก่
สํานักงาน

194 ใชบ้รกิารระบบจัดการขอ้มลูแผนที8และ          1 ระบบ 5,140,186.92 5,500,000.00       พเิศษ บรษิัท อคีารท์สตดูโิอ จํากัด 5,140,186.92 บาท บรษิัท อคีารท์สตดูโิอ จํากัด 5,140,186.92 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170138 15/08/17
ระบบบรกิารขอ้มลูแผนที8 และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที8 (4043170179)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญพเิศษ

195 จา้งพัฒนาระบบจัดการเรยีนการสอนกลางสําหรับ           1 งาน 4,200,000.00 4,494,000.00       พเิศษ บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็ม จํากัด 4,200,000.00 บาท บรษิัท ซมิพล ีไบรท ์ซสิเต็ม จํากัด 4,200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170139 17/08/17
การศกึษาแบบเปิดเพื8อการศกึษาตลอดชวีติ และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที8 (4043170180)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญพเิศษ

196 จา้งสํารวจภาพลักษณ์           1 งาน 400,000.00 400,000.00     กรณีพเิศษ สถาบัน บัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 400,000.00 บาท สถาบัน บัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 400,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170140 17/08/17
(4043170181)

197 เครื8องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย ชนดิ Rack           2 ชดุ 369,500.00 395,365.00      สอบราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั8น จํากัด 366,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั8น จํากัด 366,000.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4051170019 24/08/17
บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 368,791.01 บาท (4043170182)

198 เชา่เครื8องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา Dell Inspi       2 เครื8อง 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั8น จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั8น จํากัด 24,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4057170022 24/08/17
ระยะเวลา 26 ส.ค. 2560- 25 ก.พ. 2561 (4043170183)

199 จา้งบรกิารตรวจสอบ Pump ยี8หอ้ กรุนดฟ์อส           1 งาน 25,660.00     ตกลงราคา บรษิัท กรุนดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 25,660.00 บาท บรษิัท กรุนดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 25,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170141 25/08/17
(4043170184)

200 จา้งตดิตั Mง ดแูลระบบออกกําลังกาย           1 งาน 190,000.00 190,000.00     ตกลงราคา นาย ธนภณ ศภุอัศวโภคนิ 190,000.00 บาท นาย ธนภณ ศภุอัศวโภคนิ 190,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170142 29/08/17
(4043170185)

201 จา้ง Helpdesk Support           1 งาน 229,200.00 245,244.00     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 229,200.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 229,200.00 บาท ราคาตํ8าสดุ 4052170143 30/08/17
บรษิัท รวยดไีซน์ จํากัด 240,000.00 บาท (4043170186)

202 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์        36 เดอืน 13,197,600.00 14,121,432.00   ประกวดราคา บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 13,121,495.33 บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 13,121,495.33 บาท ราคาตํ8าสดุ 4057170023 31/08/17
  (e-Auction) บรษิัท อคาเซยี อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13,141,525.23 บาท (4043170187)

บรษิัท เมโทร โปรเฟสชั8นแนล โปรดักส ์จํากัด 13,178,908.41 บาท
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