
แบบ สขร.1

ลําดบัที	
วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 สารเคมี 1 รายการ 104,000.00 111,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 104,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 104,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180188 1/12/2017

2 Compact Dual-Shaft Planetary Vacuum Mixer 1 ชดุ 214,500.00 229,515.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากดั 230,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 214,500.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180189 1/12/2017

บรษิัท เนชัMนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 294,000.00 บาท

บรษิัท นีโอแวค จํากดั 214,500.00 บาท

3 ไนโตรเจนเหลว 99.999% 27,837.93 ลบ.ม. 141,416.68 151,315.85    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรสี ์จํากดั 141,416.68 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรสี ์จํากดั 141,416.68 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180190 1/12/2017

4 จา้งประกอบ PCBA: Combo Project:ANCHOR 1 งาน 56,830.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 56,830.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 56,830.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180191 1/12/2017

5 จา้งทําป้ายจุดรวมพลและป้ายแจง้ชืMออาคาร 3 รายการ 6,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอ เซ็นเตอร ์เทรดดิ_ง จํากดั 6,900.00 บาท บรษิัท นีโอ เซ็นเตอร ์เทรดดิ_ง จํากดั 6,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180192 1/12/2017

พรอ้มเสา

6 จา้งผลติชิ_นส่วนของเครืMอง DentiiScan 6 รายการ 240,000.00 256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชัMน จํากดั 240,000.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชัMน จํากดั 240,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180193 1/12/2017

7 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 21,632.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 21,632.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 21,632.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180194 1/12/2017

8 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 14,547.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 14,547.70 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 14,547.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180195 1/12/2017

9 จา้งทําโครงอลูมเินียมลองไหล่ และ 2 รายการ 4,600.00    เฉพาะเจาะจง รา้น 5 บิbกเจรญิกลเอ็นจเินียร ิMง 4,600.00 บาท รา้น 5 บิbกเจรญิกลเอ็นจเินียร ิMง 4,600.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180196 26/12/2017

จา้งทําโครงอลูมเินียมลองหลัง

10 วสัดุสํานักงาน 4 รายการ 3,160.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 3,160.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 3,160.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180197 4/12/2017

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,668.10 บาท

11 จา้งทํา PCB Type PTH 3 ชดุ 4,497.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,497.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,497.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180198 6/12/2017

12 วสัดุไฟฟ้า 5 รายการ 9,853.82    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,853.82 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,853.82 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180199 6/12/2017

13 จา้งบรกิารทบทวน ปรับปรุง ตรวจตดิตามผลประเมนิเพืMอ 1 งาน 100,250.00 107,267.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากดั 100,250.00 บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากดั 100,250.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180200 6/12/2017

รักษาระบบ (2nd Surveillance) และรับรอง ISO13485 : 2016

(with upgrade) ของเครืMอง Dental CT & Mobile CT

14 เชา่คอมพวิเตอร ์DELL 7373-W5675004 CTHW10 1 รายการ 10,093.47    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 10,093.47 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 10,093.47 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180201 6/12/2017

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2560

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง
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แบบ สขร.1
ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

15 ตลับหมกึองิคเ์จ็ท HP 98 C9364WA , 2 รายการ 6,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 7,513.99 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 6,750.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180202 7/12/2017

ตลับหมกึองิคเ์จ็ท HP 95 C8766WA บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 6,750.00 บาท

16 จา้งเตรยีมนวิเทรยีนแบบใหมเ่พืMอใชใ้นการปลูกผลกึ 1 งาน 42,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 42,000.00 บาท นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 42,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180203 7/12/2017

ซงิคอ์อกไซต์

17 จา้งปรับปรุงคุณสมบตัผิลกึซงิคอ์อกไซต์ 1 งาน 42,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อานนท ์ชยัทรัพย์ 42,000.00 บาท นาย อานนท ์ชยัทรัพย์ 42,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180204 7/12/2017

ดว้ยการเผา Anneal

18 ACCESS CONTROL รุ่น  CRU67CL-LAN 1 ชดุ 50,125.00     คัดเลอืก บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชัMนแนล จํากดั 50,125.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชัMนแนล จํากดั 50,125.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180205 7/12/2017

19 วสัดุวทิยาศาสตร์ 25 รายการ 30,135.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 30,135.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 30,135.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180206 7/12/2017

20 จา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย 1 งาน 59,813.08    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากดั 59,813.08 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากดั 59,813.08 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180207 8/12/2017

ศูนยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิล็กทรอนกิส ์(TMEC)

21 55" LED Digital TV (Front Speaker) 1 ชดุ 17,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 17,600.00 บาท บรษิัท โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 17,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180208 8/12/2017

22 Compact Heating Sealer for Sealing 1 เครืMอง 182,000.00 194,740.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากดั 182,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 182,000.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180209 8/12/2017

Pouch Cell Laminated, Model: GN-140 บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากดั 275,700.00 บาท

บรษิัท เนชัMนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 225,000.00 บาท

23 สารเคมี 3 รายการ 20,740.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 20,740.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 20,740.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180210 8/12/2017

24 RotaryComp 16041 Btu, R407C,220V 1 รายการ 5,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัMน จํากดั 5,100.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัMน จํากดั 5,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180211 12/12/2017

(คอมเพรสเซอร ์rotary ใส่รถยนต)์

25 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 28 รายการ 11,621.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 11,621.60 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 11,621.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180212 12/12/2017

26 Tetraethylammonium 1 ขวด 6,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 6,800.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 6,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180213 12/12/2017

27 จา้งทําตน้แบบ แผน่ทดลอง และ 2 รายการ 160,000.00 171,200.00    เฉพาะเจาะจง  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมลพร ธนาเดชาวฒันกลุ 160,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมลพร ธนาเดชาวฒันกลุ 160,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180214 13/12/2017

ค่าโมลด์

28 จา้งทําชั _นวางของ 6 ชั _น 1 ชดุ 59,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 57,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 57,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180215 13/12/2017
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แบบ สขร.1
ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง
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หรอืจา้ง

29 Visual Studio Professional 2017 5 ลขิสทิธ ิ} 59,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 59,500.00 บาท บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 59,500.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180216 13/12/2017

บรษิัท ไทยแวร ์คอมมวินเิคชัMน จํากดั 81,775.70 บาท

30 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3 รายการ 6,949.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วเีมกา จํากดั 6,949.00 บาท บรษิัท วเีมกา จํากดั 6,949.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180217 13/12/2017

31 จา้งทําตน้แบบงานผลติกล่องอะครลิคิ 1 รายการ 5,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 5,250.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 5,250.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180218 13/12/2017

32 adapter 80 อนั 23,662.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 23,662.40 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 23,662.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180219 13/12/2017

33 Sandisk MICRO SD 1 รายการ 2,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 2,130.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 2,130.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180220 13/12/2017

34 จา้งพัฒนาฐานขอ้มลูและส่วนนําเขา้ขอ้มลู 1 งาน 77,200.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธรีะวฒัน์ วฒุติะสาร 77,200.00 บาท นาย ธรีะวฒัน์ วฒุติะสาร 77,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180221 13/12/2017

เชงิกํากบัจากผูเ้ชีMยวชาญของระบบแพล็ตฟอรม์

35 จา้งพัฒนาส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชแ้ละส่วนจัดการ 1 งาน 77,200.00    เฉพาะเจาะจง นาย จรูญ พรมบตุร 77,200.00 บาท นาย จรูญ พรมบตุร 77,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180222 13/12/2017

โพรไฟลข์องผูใ้ชข้องระบบแพล็ตฟอรม์

36 จา้งเปลีMยนถ่ายกรองนํ_ามนัเครืMอง 6 รายการ 11,468.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ 11,468.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ 11,468.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180223 13/12/2017

ของเครืMองกําเนดิไฟฟ้าสํารองฉุกเฉนิ

37 จา้งทํา Screen Plate 1 ชดุ 4,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซลิค ์คัท 4,850.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซลิค ์คัท 4,850.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180224 14/12/2017

38 KINECT ADAPTER FOR XBOX ONE 2 รายการ 9,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 9,000.00 บาท บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 9,000.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180225 14/12/2017

KINECT FOR XBOX ONE เอ็นจเินียร ิMง จํากดั เอ็นจเินียร ิMง จํากดั

39 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 4 รายการ 14,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 14,500.00 บาท บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 14,500.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180226 14/12/2017

เอ็นจเินียร ิMง จํากดั เอ็นจเินียร ิMง จํากดั

40 วสัดุไฟฟ้า 6 รายการ 13,149.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 13,149.00 บาท บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 13,149.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180227 14/12/2017

41 จา้งทํา PCB 150 ชิ_น 5,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 5,100.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 5,100.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180228 14/12/2017

42 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 40,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 40,750.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 40,750.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180229 14/12/2017

43 จา้งพัฒนา Web Application 1 งาน 38,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วชิวร มัMนคง 38,000.00 บาท นาย วชิวร มัMนคง 38,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180230 14/12/2017
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44 จา้งพัฒนาอลักอรทิมึเพืMอวเิคราะหข์อ้มลู ก ึMงโครงสรา้งของ 1 งาน 74,700.00    เฉพาะเจาะจง นาย อดศิักดิ} ก ิMงแกว้กา้นทอง 74,700.00 บาท นาย อดศิักดิ} ก ิMงแกว้กา้นทอง 74,700.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180231 14/12/2017

พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554

45 แฟ้มปกออ่น A4 (หัวศูนยฯ์) สัน 1นิ_ว 3,000 แฟ้ม 21,000.00    เฉพาะเจาะจง  สุวรรณการพมิพ ์(1999) 21,000.00 บาท  สุวรรณการพมิพ ์(1999) 21,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180232 14/12/2017

46 วสัดุและอปุกรณ์ประกอบเครืMอง DentiiScan 48 รายการ 73,402.98    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 73,402.98 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 73,402.98 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180233 14/12/2017

47 วสัดุสํานักงาน 20 รายการ 3,160.78    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 2,954.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 2,954.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180234 14/12/2017

48 กลอ้งถ่ายภาพ ยีMหอ้ RICOH 1 เครืMอง 11,897.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ป จํากดั 11,897.20 บาท บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ป จํากดั 11,897.20 บาท ราคาตํMาสุด 4041180235 14/12/2017

บรษิัท บิbก คาเมร่า คอรป์อรเ์รชัMน จํากดั 12,140.19 บาท

49 จา้งขนยา้ยเครืMอง DentiiScan 1 งาน 77,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 77,000.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 77,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180236 18/12/2017

50 AMP CAT 6 UTP 2 รายการ 22,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 22,200.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์ซสีเต็ม จํากดั 22,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180237 18/12/2017

AMP CAT 6 RJ45

51 Notebook ASUS จํานวน 2 เครืMอง 1 รายการ 213,400.00 228,338.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 213,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 213,400.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180238 18/12/2017

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัMน จํากดั 242,990.00 บาท

52 จา้งทํา BOX JUJAI MINI EV WALL MOUNT 1 งาน 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บอ๊กซ ์จํากดั 30,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180239 18/12/2017

53 Cisco RV320 Dual Gigabit WAN VPN Router 2 รายการ 9,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 8,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 8,500.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180240 19/12/2017

4G Router TP-LINKWireless AC750 Dual Band

54 แผน่อลูมเินียมสําเร็จรูป 30 แผน่ 1 รายการ 40,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปิยะไซน์แอดเวอรไ์ทซิMง จํากดั 40,500.00 บาท บรษิัท ปิยะไซน์แอดเวอรไ์ทซิMง จํากดั 40,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180241 19/12/2017

55 SOLIDWORKS Premium, Flow Simulation 2 รายการ 1,103,000.00 1,180,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชัMน จํากดั (มหาชน) 1,103,000.00 บาท บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชัMน จํากดั (มหาชน) 1,103,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180242 19/12/2017

56 seagate New Backup Plus portable 5TB 1 อนั 6,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,450.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,450.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180243 19/12/2017

2.5" USB3

57 จา้งออกแบบและทําป้ายแสดงขอ้มลู 3 รายการ 44,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดู ไอดลี จํากดั 44,800.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากดั 44,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180244 19/12/2017

58 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 2 รายการ 12,490.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,490.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180245 19/12/2017

59 NOZZLE , Cleaning PIN 4 รายการ 4,272.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากดั 4,272.00 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากดั 4,272.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180246 19/12/2017
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60 จา้งปรับปรุงประตูและราวกนัตก 4 รายการ 58,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั _ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 58,080.00 บาท บรษิัท ตั _ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 58,080.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180247 19/12/2017

61 จา้งผลติสืMอดจิทิลั เทคนคิการสอนภาษาไทย 4 รายการ 399,160.00 427,101.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กะท ิกะลา จํากดั 399,160.00 บาท บรษิัท กะท ิกะลา จํากดั 399,160.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180248 19/12/2017

62 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 68,064.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 68,064.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 68,064.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180249 20/12/2017

63 SHT30F humidity and temperature sensor 100 ชดุ 65,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 65,000.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 65,000.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180250 20/12/2017

board with cable โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ

64 จา้งพัฒนาวสัดุผสม Sulfur-CNTs-Graphene-PDMS-3D electrode 1 งาน 75,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 75,000.00 บาท นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 75,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180251 20/12/2017

สําหรับใชง้าน เป็นอปุกรณ์เก็บสะสมพลังงาน โดยเทคนคิ

ball-milled ร่วมกบั electrochemical deposition

65 วสัดุสําหรับหอ้งคลนีรูม 7 รายการ 8,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั 8,540.00 บาท บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซพัพลาย จํากดั 8,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180252 20/12/2017

66 CROSS ROLLER RING 1 รายการ 27,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 27,200.00 บาท บรษิัท ไอ.เอ็น.บ.ีเอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 27,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180253 20/12/2017

67 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 51,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 51,600.00 บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 51,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180254 20/12/2017

68 วสัดุความปลอดภัย 3 รายการ 11,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 11,160.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 11,160.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180255 20/12/2017

69 Sony Cyber-shot HX90V 1 ชดุ 15,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 15,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 15,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180256 20/12/2017

70 Li Fiol 30 Meter L x 35 mm Wx01.7 mm 1 มว้น 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 25,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180257 20/12/2017

71 สาย TEMP 1 รายการ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิเทค เทรดดิ_ง จํากดั 12,000.00 บาท บรษิัท นวิเทค เทรดดิ_ง จํากดั 12,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180258 20/12/2017

72 valve (Stopcock for Desiccators ISOLAB) 2 อนั 2,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 2,200.00 บาท บรษิัท แมกซแิมกซ ์โปร จํากดั 2,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180259 21/12/2017

73 Toner Brother TN-261 Y 3 อนั 5,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,160.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,160.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180260 21/12/2017

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,859.81 บาท

74 จา้งทํา PCB 1 งาน 4,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัMน จํากดั 4,650.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัMน จํากดั 4,650.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180261 21/12/2017
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75 จา้งพัฒนาส่วนควบคุมการหมนุ ชดุตน้แบบเครืMองเอกซเรย์ 1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง Mr. Daniel Kristanto 40,000.00 บาท Mr. Daniel Kristanto 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180262 21/12/2017

คอมพวิเตอร ์โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์

76 Sodium Ion Meter รุ่น Na11 ยีMหอ้ Horiba 1 อนั 16,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั 16,500.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากดั 16,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180263 21/12/2017

77 Speed Control 5 ตัว 604.55    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อคีวิ อนิดัสเทรยีล คอนเน็คชัMน 565.00 บาท บรษิัท อคีวิ อนิดัสเทรยีล คอนเน็คชัMน 565.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180264 21/12/2017

78 เกา้อี_เพืMอสุขภาพ 1 ตัว 7,850.47    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 7,850.47 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 7,850.47 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180265 22/12/2017

79 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 4 รายการ 62,649.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 62,649.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 62,649.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180266 22/12/2017

80 Harddisk Seagate 2 อนั 13,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 11,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 11,600.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180267 22/12/2017

บรษิัท บางกอก เน็ตเวริค์ โซลูชัMน จํากดั 13,000.00 บาท

81 จา้งทําวสัดุอปุกรณ์ 86 รายการ 69,996.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด โซลูชัMน บเีคเค จํากดั 69,996.40 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด โซลูชัMน บเีคเค จํากดั 69,996.40 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180268 22/12/2017

82 จา้ง wirecut มอเตอร์ 1 รายการ 21,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วายคัต พรซีชิัMน เซ็นเตอร ์จํากดั 21,450.00 บาท บรษิัท วายคัต พรซีชิัMน เซ็นเตอร ์จํากดั 21,450.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180269 22/12/2017

83 3-Mercaptopropyl Trimethoxysilane 1 รายการ 7,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,250.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 7,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180270 22/12/2017

84 จา้งผลติปลอกนําดอกสวา่น (SLEEVE) 6 รายการ 72,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรซีชิัMน อนิดัสทร ีจํากดั 72,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรซีชิัMน อนิดัสทร ีจํากดั 72,000.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180271 22/12/2017

บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชัMน จํากดั 90,000.00 บาท

85 ชดุบอรด์พัฒนา PLC (ESCON) 1 ชดุ 5,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 5,500.00 บาท บรษิัท เอสเปเชีMยล คอนสตรัคชัMน แอนด์ 5,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180272 22/12/2017

เอ็นจเินียร ิMง จํากดั เอ็นจเินียร ิMง จํากดั

86 วสัดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ 4,704.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั สุภัยพร 4,704.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั สุภัยพร 4,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180273 25/12/2017

87 สเปรยก์ําจัดยุง, นํ_าหอมดับกลิMนใบไม ้ 3 รายการ 2,971.92    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,971.92 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,971.92 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180274 25/12/2017

88 ถุงขยะ, ถุงใส่ผา้อนามยั 3 รายการ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ_ง 6,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ_ง 6,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180275 25/12/2017
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89 จา้งซอ่มเครืMองพมิพส์ ีCANONIX6560 1 งาน 5,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเบา๊ทค์อมแคร ์จํากดั 5,200.00 บาท บรษิัท อะเบา๊ทค์อมแคร ์จํากดั 5,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180276 25/12/2017

90 Tableau Online-Single User     2 ลขิสทิธ ิ} 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชัMน จํากดั 36,000.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชัMน จํากดั 36,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180277 25/12/2017

91 จา้งตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 1 งาน 32,682.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีM กรุ๊ป 32,682.50 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีM กรุ๊ป 32,682.50 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180278 25/12/2017

(คุณภาพนํ_าดืMมและคุณภาพนํ_าทิ_ง จากหอ้งปฎบิตักิาร) (ประเทศไทย) จํากดั (ประเทศไทย) จํากดั

92 โมดูลเซ็นเซอรต์รวจจับความรอ้น 1 รายการ 37,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 37,000.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 37,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180279 25/12/2017

93 Main Filter, Pre-Filter        2 รายการ 6,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากดั 6,430.00 บาท บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากดั 6,430.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180280 25/12/2017

94 Nikon 5X Reticles 3 แผน่ 384,300.00 411,201.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 384,300.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 384,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180281 25/12/2017

95 จา้งแปลงชดุคําสัMงตรวจวดัความเหมอืนของภาพ 1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 40,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180282 25/12/2017

ใหส้ามารถทํางานบนไลน์แอปพลเิคชัMน

96 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 6 รายการ 6,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 6,795.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 6,795.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180283 26/12/2017

97 จา้งพมิพค์ู่มอืการใชง้าน 2 รายการ 240,000.00 256,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วชรินิทรส์าสน์ พริ_นทต์ิ_ง จํากดั 347,500.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ_นท ์จํากดั 240,000.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180284 26/12/2017

บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ร ิ_นท ์จํากดั 240,000.00 บาท

บรษิัท เบเ๊จ็งจกิ จํากดั 275,000.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากดั 298,000.00 บาท

98 จา้งบํารุงรักษาเครืMองปรับอากาศ 1 งาน 30,700.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครืMองเย็น 30,700.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืMองเย็น 30,700.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180285 26/12/2017

99 วสัดุสําหรับงานอาคาร 31 รายการ 81,852.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 81,852.02 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 81,852.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180286 26/12/2017

100 จา้งบรกิารพื_นทีMจัดงานมหกรรมประกวด 1 งาน 200,000.00 214,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จํากดั 200,000.00 บาท บรษิัท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จํากดั 200,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180287 26/12/2017

เทคโนโลยสีารสนเทศ ครั _งทีM 17

101 กลอ้ง 360 องศา Fly 4K           1 ชดุ 21,485.98    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จํากดั 21,485.98 บาท บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จํากดั 21,485.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180288 26/12/2017
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102 ตูล้ ิ_นชกัลอ้เลืMอน 1 ตัว 15,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,514.02 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,514.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180289 26/12/2017

103 เซ็นเซอรส์ําหรับระบบตดิตามอณุหภูมิ 130 อนั 97,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 97,500.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 97,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180290 26/12/2017

104 Projector Epson EB-U42 1 เครืMอง 41,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 41,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชัMน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 41,900.00 บาท ราคาตํMาสุด 4041180291 26/12/2017

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 45,000.00 บาท

105 ชดุวดัตัวอย่างดว้ยคลืMนแสง 1 เครืMอง 74,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 74,760.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 74,760.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180292 26/12/2017

Spectrophotometer SPN-1 840-208100-PR1

106 จา้งปรับปรุงหอ้งนํ_าคนพกิาร 1 รายการ 176,100.00 188,427.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั _ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 176,100.00 บาท บรษิัท ตั _ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 176,100.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180293 27/12/2017

107 ดอกสวา่งสําหรับผา่ตัด 1 รายการ 121,495.34 130,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากดั 121,495.34 บาท บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากดั 121,495.34 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180294 27/12/2017

108 จา้งผลติ Scan body for Dental Implant 1 รายการ 280,000.00 299,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากดั 280,000.00 บาท บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากดั 280,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180295 27/12/2017

109 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 17 รายการ 17 รายการ 22,358.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยภาสทิธ ิ} จํากดั 22,358.00 บาท บรษิัท ไทยภาสทิธ ิ} จํากดั 22,358.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180296 27/12/2017

110 นํ_ายา SOG P20B 250ml 5 ขวด 135,000.00 144,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากดั 135,000.00 บาท บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากดั 135,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180297 27/12/2017

111 HIBLOW Air Pump 3 รายการ 16,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 16,840.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 16,840.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180298 27/12/2017

112 BOX TRANSMITTER 180 ชดุ 108,000.00 115,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซิเคส โปร จํากดั 108,000.00 บาท บรษิัท บซิเคส โปร จํากดั 108,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180299 27/12/2017

113 จา้งออกแบบงานกล่องไฟ VCAS 1 งาน 183,000.00 195,810.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 183,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 183,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180300 28/12/2017

114 จา้งทําชิ_นงาน 4 รายการ 6,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทวทีรัพย ์2559 จํากดั 6,800.00 บาท บรษิัท ทวทีรัพย ์2559 จํากดั 6,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180301 28/12/2017

115 กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 80x120 ซม. A-Line, 2 รายการ 3,299.06    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,299.06 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,299.06 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180302 28/12/2017

กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120x180 ซม. A-Line

116 วสัดุสํานักงาน 32 รายการ 19,850.45    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 19,850.45 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 19,850.45 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180304 28/12/2017
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117 Biosafety Cabinet Class II Type 1 เครืMอง 364,485.98 390,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 364,485.98 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั 364,485.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180305 28/12/2017

118 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5 รายการ 14,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เวดิ แอนด ์พ ีเอ็นจเินียร ิMง ซพัพลาย 14,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั เวดิ แอนด ์พ ีเอ็นจเินียร ิMง ซพัพลาย 14,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180306 28/12/2017

119 ชิ_นส่วนเครืMอง DentiiScan 2 รายการ 28,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากดั 28,300.00 บาท บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากดั 28,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180307 29/12/2017

120 จา้งซอ่มเครืMองวดั NRP-Z11 Power sensor 1 งาน 110,000.00 117,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดับเบลิยู แอนดเ์จ เอ็นจเินียร ิMง จํากดั 110,000.00 บาท บรษิัท ดับเบลิยู แอนดเ์จ เอ็นจเินียร ิMง จํากดั 110,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180308 29/12/2017

Serial No.113888

121 Silver/Silver Chloride Paste 1 ชดุ  USD 959.23    เฉพาะเจาะจง  Galaxy Resource International 959.23 USD  Galaxy Resource International 959.23 USD ราคาตํMาสุด 4042180017 13/12/2017

 Creative Materials Incorporation 1,763.82 USD

122 NI Vision Development Module 1 ชดุ 168,789.35 168,789.35    เฉพาะเจาะจง  National Instruments Singapore Pte Ltd. 168,789.35 บาท  National Instruments Singapore Pte Ltd. 168,789.35 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180018 13/12/2017

123 Copper Foil Tape 1 รายการ USD 450.00    เฉพาะเจาะจง  Shanghai Metal Corporation 450.00 USD  Shanghai Metal Corporation 450.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180019 18/12/2017

124 กาวตดิชปิ และ Epoxy 2 รายการ SGD 800.00    เฉพาะเจาะจง  In-Mat Technologies (Singapore) Pte Ltd. 800.00 SGD  In-Mat Technologies (Singapore) Pte Ltd. 800.00 SGD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180020 21/12/2017

125 แผน่เวเฟอร์ 1,000 แผน่ USD 15,500.00 546,375.00     คัดเลอืก  DSK Technologies 15,500.00 USD  DSK Technologies 15,500.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180021 26/12/2017

126 Photo Mask 11 แผน่ USD 6,600.00 231,000.00    เฉพาะเจาะจง  Leaders Mask Technology 6,600.00 USD  Leaders Mask Technology 6,600.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180022 26/12/2017

127 จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 งาน 880,000.00 941,600.00     คัดเลอืก บรษิัท แม็กเนตกิ คอร ์จํากดั 880,000.00 บาท บรษิัท แม็กเนตกิ คอร ์จํากดั 880,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180015 1/12/2017

(4052180014)

128 จัดจา้งผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ColorfulPV 120 แผง 900,000.00 963,000.00     คัดเลอืก บรษิัท ฟูโซล่าร ์จํากดั 840,000.00 บาท บรษิัท ฟูโซล่าร ์จํากดั 840,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180016 6/12/2017

(4052180015)

129 ADS Version 2016 1 ชดุ 3,050,000.00 3,263,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 3,050,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 3,050,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180017 13/12/2017

(4051180003)

130 จา้งพัฒนาโมดูล 1 งาน 800,000.00 856,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคนโิอเนียร ์จํากดั 800,000.00 บาท บรษิัท เทคนโิอเนียร ์จํากดั 800,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180018 13/12/2017

(4052180016)

131 จา้งวเิคราะหพ์ื_นผวิถนนและพฤตกิรรมการขับ 1 งาน 182,250.00 182,250.00    เฉพาะเจาะจง นาย วศิรุต อจัฉรยิวริยิะ 182,250.00 บาท นาย วศิรุต อจัฉรยิวริยิะ 182,250.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180019 14/12/2017

(4052180017)
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132 จา้งทําเอกสารระบบมาตราฐานการจัดการดา้น 1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เนาวรัตน์ ยาทพิย์ 96,000.00 บาท นางสาว เนาวรัตน์ ยาทพิย์ 96,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180020 21/12/2017

คุณภาพเครืMองมอืทางการแพทย์ (4052180018)

133 กระดาษสําหรับการถ่ายเอกสาร พมิพง์าน 9 รายการ 201,545.00 215,653.15    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สุรศริ ิจํากดั 201,545.00 บาท บรษิัท สุรศริ ิจํากดั 201,545.00 บาท ราคาตํMาสุด 4043180021 25/12/2017

บรษิัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จํากดั 229,800.00 บาท (4051180004)

134 จา้งบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 1 งาน 37,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วรพล แอร ์เอ็นจเินียร ิMง 37,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วรพล แอร ์เอ็นจเินียร ิMง 37,100.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180022 25/12/2017

(4052180019)

135 กล่องบนัทกึขอ้มลูตดิตามตําแหน่งรถ (GNSS-BOX) 80 ชดุ 560,000.00 599,200.00     คัดเลอืก บรษิัท เอ็กซเ์ซน้ส ์อนิฟอรเ์มชัMน เซอรว์สิ จํากดั 518,400.00 บาท บรษิัท เอ็กซเ์ซน้ส ์อนิฟอรเ์มชัMน เซอรว์สิ จํากดั 518,400.00 บาท ราคาตํMาสุด 4043180023 25/12/2017

แบบ Multi-GNSS บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 545,000.00 บาท (4051180005)

บรษิัท แนคคร่า ไมโครเทค จํากดั 680,000.00 บาท

136 จา้งบํารุงรักษาลฟิต์ 1 งาน 294,000.00 314,580.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั 294,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์จํากดั 294,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180024 27/12/2017

(4052180020)

137 จา้งใหบ้รกิารรับฝากวางเครืMองคอมพวิเตอรแ์มข่่าย 1 งาน 540,000.00 577,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 466,800.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 466,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180025 28/12/2017

(4052180021)

138 จา้งบํารุงรักษาเครืMองกําเนดิไฟฟ้า 1 รายการ 80,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 80,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 80,000.00 บาท ราคาตํMาสุด 4043180026 28/12/2017

บรษิัท พายโอหม์ คอรป์อเรชัMน จํากดั 94,000.00 บาท (4052180023)

139 จา้งบํารุงรักษาเครืMองสํารองไฟฟ้าฉุกเฉนิ 1 งาน 25,200.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ 25,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั พ.ีพ.ีพารท์ 25,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180027 28/12/2017

(4052180024)

140 จา้งผลติวดีทีศัน์ 1 งาน 280,373.83 300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท-ีเรค เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท ท-ีเรค เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 280,373.83 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180028 28/12/2017

(4052180022)
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