
หนา้ที ่1/3

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
1 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 368,400.00          368,400.00          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองธาร ทรานสปอร์ต                                                                                                         368,400.00     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองธาร ทรานสปอร์ต                                                                                                         คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 

และราคาต่ าสุด
6200001        01/10/2018

2 วัสดุส้ินเปลือง-เล้ียงรับรองแขกสถาบนั 36,454.90            36,454.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทก็ซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           36,454.90       บริษัท เวอร์เทก็ซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200002        09/10/2018

3 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 20,437.00            20,437.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย  จ ากัด                                                                                                             20,437.00       บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย  จ ากัด                                                                                                             คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200003        09/10/2018

4 งานจ้างเหมาบ ารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท ์
ย่ีหอ้ Siemens Model  : Hipath 3750

37,450.00            37,450.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จ ากัด                                                                                                               37,450.00       บริษัท คิงส์ชินพาวเวอร์ จ ากัด                                                                                                               คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200006        17/10/2018

5 งานจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก, มด , 
แมลงสาบ ,หนู

87,740.00            87,740.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บัก๊ โซลูชันส์ จ ากัด                                                                                                                 87,740.00       บริษัท บัก๊ โซลูชันส์ จ ากัด                                                                                                                 คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200007        17/10/2018

6 งานล้างถังบ าบดัพร้อมขนทรายก้นบอ่ทิง้ 21,400.00            21,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ท.ีวอเตอร์พรูฟ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                                               21,400.00       บริษัท เค.ท.ีวอเตอร์พรูฟ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                                               คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200004        17/10/2018

7 ค่าน้ าด่ืมแบบถัง ขนาด 18.9 ลิตร 134,820.00          134,820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด                                                                                                                   134,820.00     บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด                                                                                                                   คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200005        17/10/2018

8 ค่าบ ารุงรักษาระบบเปดิ - ปดิ ประตู
อัตโนมัติแบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา 1  
ป ีโครงการ : อาคารผดุงมาตร

47,080.00            47,080.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด                                                                                                        47,080.00       บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200008        18/10/2018

9 งานจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองจ่าย
กระแสไฟฟา้ส ารอง ( UPS ) รุ่น APC by 
Schneider รุ่น Galaxy PW 120kVA

73,027.50            73,027.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพซีีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                      73,027.50       บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพซีีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                      คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200010        18/10/2018

10 งานจ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง Chiller 
Trane Model: RTHD ขนาด 200 TON 
จ านวน 2 เคร่ือง และ 100 TON จ านวน 2
 เคร่ือง

119,840.00          119,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.สถาวร จ ากัด                                                                                                                        119,840.00     บริษัท ว.สถาวร จ ากัด                                                                                                                        คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200009        18/10/2018

11 งานจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ จ านวน
 2 เคร่ือง - ลิฟต์โดยสาร ( Passenger 
Lift) Mitsubishi - ลิฟต์ขนของ ( Fright 
lift ) Mitsubishi สัญญาบริการเร่ิม 1 
ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 
(จ านวน 12  เดือน)

74,900.00            74,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                             74,900.00       บริษัท มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                             คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200012        18/10/2018

12 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
 ระยะเวลาการจัดจ้าง 1 ตุลาคม 2561 - 
30 พฤศจิกายน 2561

388,410.00          388,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์ มาวิน ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                          388,410.00     บริษัท วอเตอร์ มาวิน ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                          คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200011        18/10/2018

13 กระดาษหวัจดหมาย ขนาด A4 พมิพโ์ลโก
ชื่อและท่ีอยู่สถาบนั  * 1 รีม บรจจุ 500 
แผ่น *

13,642.50            13,642.50            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรกนกการพมิพ ์                                                                                                            13,642.50       หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรกนกการพมิพ ์                                                                                                            คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200014        18/10/2018

14 งานจ้างบริการงานรับ - ส่งเอกสาร สัญญา
ราย 12 เดือน เร่ิมสัญญา 1 ตุลาคม 2561
 - 30 กันยายน 2562

198,000.00          198,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร เซอร์วิส จ ากัด                                                                                                                   198,000.00     บริษัท โปร เซอร์วิส จ ากัด                                                                                                                   คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200013        18/10/2018

15 Overhaul dry scroll  vacuum pump 72,760.00            72,760.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง แวคค่ัม เทคโนโลยี จ ากัด                                                                                               72,760.00       บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง แวคค่ัม เทคโนโลยี จ ากัด                                                                                               คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200015        18/10/2018

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ
วันที ่31 ตุลาคม 2561

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ



หนา้ที ่2/3

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ
วันที ่31 ตุลาคม 2561

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

16 HRA  Series 453,252.00          453,252.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               453,252.00     บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จ ากัด                                                                                                               คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200016        19/10/2018

17 Fast Response PRT -200 C to 300 C, 
o1.3 x 200 mm.

44,276.60            44,276.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท พซีีท ีอินสตรูเมนท ์จ ากัด                                                                                                            44,276.60       บริษัท พซีีท ีอินสตรูเมนท ์จ ากัด                                                                                                            คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200020        19/10/2018

18 Spectral  Calibration Lamp, Hg (Ar), 
18 + 5mA , 5000 Hrs Rated Life

14,980.00            14,980.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด                                                                                                           14,980.00       บริษัท เอเบค็ซ์ เทคโนโลยีส์ จ ากัด                                                                                                           คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200019        19/10/2018

19 ล้อ โรลเล่อร์เด่ียว รับน้ าหนัก 2 ตัน ( 
FXS-02 )

16,467.30            16,467.30            เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด                                                                                                                     16,467.30       บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200017        19/10/2018

20 Battery  Sealed Lead-Acid 
Maintenance Free " SPA" Norminal 
cell Voltage 12 Volts/9 Ah For 
PW9120 6 kVa

50,076.00            50,076.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   50,076.00       บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                   คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200018        19/10/2018

21 เกลืออุตสาหกรรม บรรจุ  25 กก/ ถุง 4,119.50              4,119.50              เฉพาะเจาะจง บริษัท สินชัย อินเตอร์เทรด จ ากัด                                                                                                            4,119.50        บริษัท สินชัย อินเตอร์เทรด จ ากัด                                                                                                            คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200021        22/10/2018

22 งานจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา
 1 ปโีครงการ : อาคารผดุงมาตร

80,785.00            80,785.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด                                                                                                        80,785.00       บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200024        26/10/2018

23 งานจ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร
พร้อมกระดาษ เร่ิมสัญญาจ้างเหมาบริการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

110,000.00          110,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด                                                                                                110,000.00     บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด                                                                                                คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200026        26/10/2018

24 โช๊คประตูไดมอนด์ สีทอง รุ่น 1200 20,544.00            20,544.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               20,544.00       บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด                                                                                               คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200027        26/10/2018

25 ค่าบริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบ
องค์กร ( Internet Service ) สัญญา
บริการเร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
 2562 )

404,460.00          404,460.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด                                                                                                  404,460.00     บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด                                                                                                  คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200028        26/10/2018

26 ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
HFC-227ea ( FE-227,FM-200 ) สัญญา
บริการเร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน
 2562

19,260.00            19,260.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด                                                                                                                     19,260.00       บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200029        26/10/2018

27 Enterprise System  Services HR 
System Maintenance Service (Year 
18)

13,075.40            13,075.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน คอนซัลต้ิง จ ากัด                                                                                                              13,075.40       บริษัท ฮิวแมน คอนซัลต้ิง จ ากัด                                                                                                              คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200030        26/10/2018

28 Low energy  Reference material  20 
J -38 J High energy  Reference 
material 100 J - 159 J for Charpy 
Impact Tester

42,800.00            42,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท ์จ ากัด                                                                                                          42,800.00       บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท ์จ ากัด                                                                                                          คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200025        26/10/2018

29 High Accuracy  Check Master รุ่น 
515-763

286,631.60          286,631.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเปก็ซ์ จ ากัด                                                                                                        286,631.60     บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเปก็ซ์ จ ากัด                                                                                                        คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200022        26/10/2018



หนา้ที ่3/3

แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เลขที่สัญญา วันที่
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน่วยงาน/โครงการ : สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ
วันที ่31 ตุลาคม 2561

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

30 ค่าบริการตรวจเช็คและปรับต้ังค่าเคร่ือง 
FURNACE LOW-TEMPERATURE ITL 
17707,S/N:331971-1

10,700.00            10,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด                                                                                                   10,700.00       บริษัท เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด                                                                                                   คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200023        26/10/2018

31 ค่าบริการเช่าอุปกรณ์ Network 
Trinzic825 เร่ิมสัญญา 1 ตุลาคม 2561- 
30 กันยายน 2562 เปน็การต่อสัญญา
ต่อเนื่องซ่ึงส้ินสุดสัญญา 30 กันยายน 2564

258,944.28          258,944.28          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     258,944.28     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200032        29/10/2018

32 4 Inch  Diameter With 5 cm height 
flange to support exhausted pipe

4,280.00              4,280.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิเล่ียน โทเคน จ ากัด                                                                                                                4,280.00        บริษัท บลิเล่ียน โทเคน จ ากัด                                                                                                                คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200031        29/10/2018

33 วัสดุส้ินเปลือง - งานครัว และหอ้งน้ า
ส่วนกลาง

89,355.70            89,355.70            เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทก็ซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           89,355.70       บริษัท เวอร์เทก็ซ์ เทรดด้ิง จ ากัด                                                                                                           คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200038        30/10/2018

34 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายประจ า
อาคารผดุงมาตร ( Switch Cisco ) สัญญา
เร่ิม 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน2562

251,450.00          251,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด                                                                                             251,450.00     บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด                                                                                             คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200034        30/10/2018

35 ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
ประจ าอาคารส านักงานกลาง สัญญา
บริการ 12 เดือน เร่ิม 1 ตุลาคม 2561- 30
 กันยายน 2562

260,010.00          260,010.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด                                                                                             260,010.00     บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด                                                                                             คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200035        30/10/2018

36 ค่าบริการ CAT Corporate Internet  
ความเร็ว 80/50 Mbps. พร้อมอุปกรณ์ใน
การเชื่อมโยงวงจร ( Router ) สัญญาเร่ิม 1
 ตุลาคม 2561 - 30 กันายน 2562

399,324.00          399,324.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                                                                                                          399,324.00     บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                                                                                                          คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200041        30/10/2018

37 ค่าบริการ  CAT Ethernet ความเร็ว 60 
Mbps. พร้อมอุปกรณ์ ในการเชื่อมโยง
วงจร ( Router ) สัญญาบริการเร่ิม 1 
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

199,020.00          199,020.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                                                                                                          199,020.00     บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                                                                                                          คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200042        30/10/2018

38 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย  MA 
Cisco Switch WS-C4503-E

174,410.00          174,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     174,410.00     บริษัท ยู ซ่าแวร์ จ ากัด                                                                                                                     คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200033        30/10/2018

39 หมึก HP รุ่น CP2025 20,437.00            20,437.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิ โซลูชั่น จ ากัด                                                                                                                20,437.00       บริษัท ออฟฟศิ โซลูชั่น จ ากัด                                                                                                                คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200039        30/10/2018

40 Adapter  M12 x 1.75 (k.N) Aluminum
 - ขนาด 50 x 50 x 200 mm.

21,507.00            21,507.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินสทรูเม้นท ์จ ากัด                                                                                       21,507.00       บริษัท แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินสทรูเม้นท ์จ ากัด                                                                                       คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200040        30/10/2018

41 Access Point  TP-Link ( TL-WA801ND) 
Wirless N300 PoE

3,120.00              3,120.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด                                                                                                          3,120.00        บริษัท แอดไวซ์ ไอท ีอินฟนิิท จ ากัด                                                                                                          คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200036        30/10/2018

42 Hydranal  Composite  5 ( 34805-1L)  
Methanol dry ( 34741-1L)

12,198.00            12,198.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                                                                     12,198.00       บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                                                                     คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6200037        30/10/2018

43 รองเท้าเซฟต้ีเปดิส้น 4,290.00              4,290.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                                4,290.00        บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                                                                คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
และราคาต่ าสุด

6100805        30/10/2018


