สรุปรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ จำกงบประมำณแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร

1. เครื่องผสมสัญญาณภาพ

2. ชุดแผ่นนาหนักหุ้มยางสาหรับ
สร้างกล้ามเนือ

3. ชุดออกกาลังกายแบบกลุ่ม 8 คน

จำนวน หน่วย
หน่วย นับ
1

1

1

เครื่อง

ชุด

ชุด

รำคำ/
หน่วย
314,000

318,400

203,300

วงเงิน
วิธีจัดซื้อ
งบประมำณ จัดจ้ำง

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง/ผู้เสนอ
รำคำ

รำคำที่เสนอ

314,000 สอบราคา 1.ห้างห้นส่วนจากัด 1.บริษทั ร็อคเก็ต
สิงห์ทองแมชชีนเนอ โซลูช่นั จากัด
รี่ แอนด์ ทูล

308,000.00

2.บริษทั โปรมาส
เตอร์ จากัด
3.บริษทั ร็อคเก็ต
โซลูชั่น จากัด
4.ร้านเมเจอร์มีเดีย
318,400 สอบราคา 1.บริษทั สปอร์ต
แอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จากัด

2.ร้านเมเจอร์มีเดีย

310,000.00

1.บริษทั เดอะ ฟิต
เนส จากัด

2.บริษทั วีเอ็กซ์ตร้า
จากัด
3.บริษทั เดอะ ฟิต
เนส จากัด
203,300 สอบราคา 1.บริษทั สปอร์ต
1.บริษทั เดอะ ฟิต
แอธล่อน (ประเทศ เนส จากัด
ไทย) จากัด
2.บริษทั วีเอ็กซ์ตร้า
จากัด
3.บริษทั เดอะ ฟิต
เนส จากัด

รำคำที่จัดซื้อ
จัดจ้ำง

ผู้ได้รบั คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

308,000.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

318,325.00

315,000.00 บจก.เดอะ ฟิตเนส

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

203,300.00

200,000.00 บจก.เดอะ ฟิตเนส

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

4. ชุดเครื่องพิมพ์ 3D

5. ชุดคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
มัลติมีเดีย
6. ชุดสร้างกล้ามเนือแบบอิสระ

2

ชุด

134,100

2

ชุด

50,000

1

ชุด

497,000

268,200 สอบราคา 1.ห้างห้นส่วนจากัด 1.ห้างห้นส่วนจากัด
สิงห์ทองแมชชีนเนอ สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่
รี่ แอนด์ ทูล
แอนด์ ทูล

268,000.00

2.บริษทั โปรมาส
เตอร์ จากัด
3.บริษทั ร็อคเก็ต
โซลูชั่น จากัด
4.ร้านเมเจอร์มีเดีย
100,000 ตกลงราคา
-

2.บริษทั ร็อคเก็ต
โซลูชั่น จากัด
3.ร้านเมเจอร์มีเดีย

237,760.00

บจก.เชียงรายเทคโน
คอม
1.บริษทั เดอะ ฟิต
เนส จากัด

99,800.00

497,000 สอบราคา 1.บริษทั สปอร์ต
แอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จากัด

7. เครื่องสร้างฉากอิเล็คโทรนิค
(Virtual Effect)

1

เครื่อง

377,000

377,000 วิธพี เิ ศษ

8. ชุดเครน

1

ชุด

59,900

59,900 วิธพี เิ ศษ

9. ชุดฝึกปฏิบตั ิการสาหรับถ่ายภาพ

10. ชุดปฏิบตั ิการสาหรับห้องสตูดิโอ

1

1

ชุด

ชุด

414,600

265,000

2.บริษทั วีเอ็กซ์ตร้า
จากัด
3.บริษทั เดอะ ฟิต
เนส จากัด
-

414,600 วิธพี เิ ศษ

-

265,000 วิธพี เิ ศษ

-

1.บจก.ร๊อคเก็ต
โซลู
ั่น
2.ร้าชนเมเจอร์
มีเดีย
1.บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น
2.ร้านเมเจอร์มีเดีย
1.บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น
2.ร้านเมเจอร์มีเดีย
1.บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

237,760.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

264,000.00

495,527.70

99,800.00 บจก.เชียงรายเทค ผู้เสนอราคาราย
โนคอม
เดียว
490,000.00 บจก.เดอะ ฟิตเนส ผู้เสนอราคาราย
เดียว

375,000.00
377,000.00
59,900.00

375,000.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

59,400.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

414,500.00

414,500.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

264,000.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

416,600.00
264,000.00

11. กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ

12. ตู้แช่แข็งยืน 4 ประตู

13. โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหม้อต้มเตา
รีดไอนา

1

2

1

ชุด

ตู้

ตัว

303,000

78,000

106,000

303,000 วิธพี เิ ศษ

156,000 ตกลงราคา

106,000 ตกลงราคา

14. เทเนอร์เบสทรอมโบน

2

เครื่อง

156,100

312,200 สอบราคา

15. ฟูลดับเบิลเฟรนช์ฮอร์น

2

เครื่อง

359,700

719,400 สอบราคา

16. อัลโตทรอมโบนอีแฟลต/ดี

1

เครื่อง

149,300

149,300 ตกลงราคา

-

2.ร้านเมเจอร์มีเดีย
1.บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น
2.ร้านเมเจอร์มีเดีย
1.ร้านเชียงราย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
2.บจก.ไทยเบสท์
(2009)
1.ร้านเชียงราย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
2.บจก.ไทยเบสท์
(2009)
1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ซีทซี ี
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
อินเตอร์เทรด จากัด
2.บริษทั ซีทซี ี
อินเตอร์เทรด จากัด
1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ซีทซี ี
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
อินเตอร์เทรด จากัด
2.บริษทั ซีทซี ี
อินเตอร์เทรด จากัด
1.ร้านเจเอสซัพพลาย
-

17. บีแฟลตทรัมเปต

2

เครื่อง

107,200

2.บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์
214,400 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ซีทซี ี
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
อินเตอร์เทรด จากัด

265,000.00
302,500.00

302,500.00 บจก.ร๊อคเก็ต
โซลูชั่น

เสนอราคาต่าสุด

148,600.00 ร้านเชียงราย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์

เสนอราคาต่าสุด

103,000.00 ร้านเชียงราย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์

เสนอราคาต่าสุด

311,600.00

311,600.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

718,200.00

718,200.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

149,300.00

148,600.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

เสนอราคาต่าสุด

214,000.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

303,000.00
148,600.00
151,000.00
103,000.00
105,000.00

148,600.00
214,000.00

18. คีบอร์ด 88 คีย์

1

ตัว

149,000

19. ยูโฟเนียม

1

เครื่อง

298,600

20. ทูบา

1

เครื่อง

325,800

21. ลาโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ
Bi-AMP

2

ตัว

57,000

2.บริษทั ซีทซี ี
อินเตอร์เทรด จากัด
149,000 ตกลงราคา
1.ร้านเจเอสซัพพลาย

149,000.00

-

148,000.00

2.บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์
298,600 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ซีทซี ี
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
อินเตอร์เทรด จากัด
2.บริษทั ซีทซี ี
อินเตอร์เทรด จากัด
325,800 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ซีทซี ี
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
อินเตอร์เทรด จากัด
2.บริษทั ซีทซี ี
อินเตอร์เทรด จากัด
114,000 ตกลงราคา
1.ร้านเจเอสซัพพลาย

148,000.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

เสนอราคาต่าสุด

298,000.00

298,000.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

325,200.00

325,200.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

114,000.00

113,400.00 บจก.ซีทซี ีมิวสิค
เฮ้าส์

เสนอราคาต่าสุด

-

22. ชุดปฏิบตั ิการงานครัว

1

ชุด

869,200

23. ชุดอุปกรณ์เดินป่า

1

ชุด

585,000

2.บจก.ซีทซี ีมิวสิค
113,400.00
เฮ้าส์
869,200 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตกคุณสมบัติ
เชียงรายซัพพลาย เชียงรายซัพพลาย ด้านเทคนิค
2.บริษทั นิธนิ ัตถ์
2.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
868,400.00
สเตลเลส จากัด
3.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
585,000 วิธพี เิ ศษ
1.หจก.เชียงรายซัพ
525,000.00
พลาย
2.หจก.รัชฌาซัพ
554,300.00
พลาย

868,400.00 ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์ ผู้เสนอราคาราย
เดียว

525,000.00 หจก.เชียงรายซัพ
พลาย

เสนอราคาต่าสุด

24. ชุดเครื่องเสียงสนาม

1

ชุด

289,800

289,800 ตกลงราคา

-

25. ชุดอุปกรณ์หอ้ งจัดเลียง

2

ชุด

150,000

26. ชุดอุปกรณ์ทาเบเกอรี่

2

ชุด

125,000

27. ชุดอุปกรณ์สารวจแหล่งท่องเที่ยว

1

ชุด

974,000

3.บจก.เอสซายน์เซ็น ตกคุณสมบัติ
เตอร์
ด้านเทคนิค
1.ร้านพลมิวสิค
ไม่ยื่นซอง

2.ร้านเชียงราย
เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
3. บริษทั อภิวฒ
ั น์
เน็ทเวิร์ค จากัด
300,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายซัพพลาย เชียงรายซัพพลาย
2.บริษทั นิธนิ ัตถ์
2.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
สเตลเลส จากัด
3.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
250,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายซัพพลาย เชียงรายซัพพลาย
2.บริษทั นิธนิ ัตถ์
2.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
สเตลเลส จากัด
3.ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์
974,000 สอบราคา 1.บริษทั สารวจวิศว 1.บริษทั สารวจวิศว
อินเตอร์เทค จากัด อินเตอร์เทค จากัด
2.บริษทั เอส ซายน์ 2.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด
เซ็นเตอร์ จากัด
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด 3.ห้างหุ้นส่วนจากัด
ศูนย์ศึกษภัณฑ์
รัชฌา ซัพพลาย
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
รัชฌา ซัพพลาย

284,000.00 บริษทั อภิวฒ
ั น์เน็ท ผู้เสนอราคาราย
เวิร์ค จากัด
เดียว

ตกคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
284,780.00
ตกคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
298,000.00

298,800.00 ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์ ผู้เสนอราคาราย
เดียว

ตกคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
248,800.00

248,800.00 ร้านสยามครุภณ
ั ฑ์ ผู้เสนอราคาราย
เดียว

859,270.00

859,270.00 บริษทั สารวจวิศว เสนอราคาต่าสุด
อินเตอร์เทค จากัด

960,000.00
945,000.00

28. เครื่องตัดชินเนือ
(rotarymicrotome)
29. เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบ
อัตโนมัติ

1

เครื่อง

577,800

1

เครื่อง

100,000

5.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายซัพพลาย
577,800 สอบราคา บริษทั กิบไทย จากัด บริษทั กิบไทย จากัด
100,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั เบคไทย
เอสเอสพี.ซัพพลาย กรุงเทพอุปกรณ์
แอนด์ ไซเอนซ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

520,000.00

517,000.00 บจก.กิบไทย

99,500.00

99,500.00 บจก.เบคไทย

ผู้เสนอราคาราย
เดียว
ผู้เสนอราคาราย
เดียว

2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
3.บริษทั กิบไทย
จากัด
4.บริษทั บูชิ (ไทย
แลนด์) จากัด
5.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
30. เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบจุด
เดือด

1

เครื่อง

260,000

260,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั บูชิ (ไทย
เอสเอสพี.ซัพพลาย แลนด์) จากัด
แอนด์ ไซเอนซ์
2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
3.บริษทั กิบไทย
จากัด
4.บริษทั บูชิ (ไทย
แลนด์) จากัด

259,000.00

259,000.00 บจก.บูชิไทยแลนด์ ผู้เสนอราคาราย
เดียว

5.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
31. เครื่องวัดความขุ่นมัวของชัน
บรรยากาศ

1

เครื่อง

904,100

904,100 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั สเปคทรัล
เอสเอสพี.ซัพพลาย เทคโนโลยี อินสทรู
แอนด์ ไซเอนซ์
เมนท์ จากัด

904,100.00

900,000.00 บจก.สเปคทรัล

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

ผู้เสนอราคาราย
เดียว
ผู้เสนอราคาราย
เดียว
ผู้เสนอราคาราย
เดียว

2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
3.บริษทั กิบไทย
จากัด
4.บริษทั บูชิ (ไทย
แลนด์) จากัด
5.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
32. เครื่องเตรียมชินเนือด้วยพาราฟิน
(paraffin embedder)
33. ชุดเทเลสโคป พร้อมขาตังกล้อง

1

เครื่อง

524,300

524,300 สอบราคา บริษทั กิบไทย จากัด บริษทั กิบไทย จากัด

471,870.00

469,000.00 บจก.กิบไทย

1

ชุด

115,600

115,600 ตกลงราคา

100,000.00

100,000.00 บจก.กิบไทย

34. ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 110
ลิตร

1

เครื่อง

128,400

128,400 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั กิบไทย
เอสเอสพี.ซัพพลาย จากัด
แอนด์ ไซเอนซ์

128,000.00

125,000.00 บจก.กิบไทย

-

2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

บริษทั กิบไทย จากัด

3.บริษทั กิบไทย
จากัด
4.บริษทั บูชิ (ไทย
แลนด์) จากัด
5.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
35. เครื่องมือวัดและจ่ายแรงดันไฟฟ้า

36. เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบ
กราฟ

37. เครื่องมือวัดความต้านทานพร้อม
ตัวแปลงขัวต่อสัญญาณ

38. เครื่องตรวจวัดก๊าซ

1

1

1

1

เครื่อง

เครื่อง

ชุด

เครื่อง

791,600

203,100

514,600

204,500

791,600 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ไทร์โกนอล
กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
2.บริษทั ไทร์โกนอล
จากัด
203,100 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ไทร์โกนอล
กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
2.บริษทั ไทร์โกนอล
จากัด
514,600 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั ไทร์โกนอล
กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
2.บริษทั ไทร์โกนอล
จากัด
204,500 สอบราคา 1.บริษทั จาร์พา เท็ค 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เซ็นเตอร์ จากัด
เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง
2.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด

786,450.00

786,000.00 บจก.ไทโกนอล

เสนอราคาต่าสุด

197,950.00

197,000.00 บริษทั ไทร์โกนอล
จากัด

เสนอราคาต่าสุด

502,900.00

502,000.00 บริษทั ไทร์โกนอล
จากัด

เสนอราคาต่าสุด

204,000.00

202,000.00 หจก.เอทีซายน์เท
รดดิง

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

39. เครื่องวิเคราะห์ความชืน

40. เครื่องวิเคราะห์หาไขมันแบบ
อัตโนมัติ

2

1

เครื่อง

เครื่อง

85,000

995,000

3.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง
170,000 ตกลงราคา
1.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
2. บริษทั เบคไทย
จากัด
995,000 สอบราคา 1.บริษทั ไซแอนติฟคิ 1.บริษทั ไซแอนติฟคิ
โปรโมชั่น จากัด
โปรโมชั่น จากัด
2.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด

155,792.00

143,380.00 บจก.เบคไทย

เสนอราคาต่าสุด

989,964.00 บจก.ไซแอนติฟคิ

เสนอราคาต่าสุด

588,500.00 บจก.สเปคทรัล
เทคโนโลยี

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

143,380.00
989,964.00

2.บริษทั ไซเอนซ์
แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด

1,016,500.00

588,500 สอบราคา 1.บริษทั จาร์พา เท็ค 1.บริษทั สเปคทรัล
เซ็นเตอร์ จากัด
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด

588,500.00

3.บริษทั ไซเอนซ์
แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด
41. เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์อาหาร

1

ชุด

588,500

2.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
3.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง

42. เครื่องกลั่นระเหยแห้ง (Rotary
Evaporator)
43. เครื่องวิเคราะห์เส้นใยอาหาร

1

เครื่อง

321,000

1

เครื่อง

795,000

321,000 ตกลงราคา

-

1. บริษทั เบคไทย
จากัด
795,000 สอบราคา 1.บริษทั ไซแอนติฟคิ 1.บริษทั ไซแอนติฟคิ
โปรโมชั่น จากัด
โปรโมชั่น จากัด
2.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด

2.บริษทั ไซเอนซ์
แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด

321,000.00

321,000.00 บจก.เบคไทย

789,981.00

789,981.00 บจก.ไซแอนติฟคิ

ผู้เสนอราคาราย
เดียว
เสนอราคาต่าสุด

818,550.00

818,550.00 บจก.จาร์พาเทค
เซ็นเตอร์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

229,515.00

229,515.00 บจก.เบคไทย

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

868,971.10

3.บริษทั ไซเอนซ์
แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จากัด
44. เครื่องวัดปริมาณนาอิสระ

45. เครื่องนึ่งฆ่าเชืออัตโนมติ
(Autoclave)

2

1

เครื่อง

เครื่อง

411,900

230,000

823,800 สอบราคา 1.บริษทั จาร์พา เท็ค 1.บริษทั จาร์พา เท็ค
เซ็นเตอร์ จากัด
เซ็นเตอร์ จากัด
2.บริษทั สเปคทรัล
เทคโนโลยี อินสทรู
เมนท์ จากัด
3.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง
230,000 สอบราคา 1.หจก.เค.เอ. ไซ
1.บริษทั เบคไทย
เอนซ์ เทคโนโลยี
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

46. เครื่องวัดการเรืองแสง
(Flourescence
Spectrophotometer)

1

เครื่อง 1,300,000

3.บริษทั ธเนศพัฒนา
จากัด
4.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
1,300,000 สอบราคา 1.หจก.เค.เอ. ไซ
1.บริษทั เซิร์นเทค
เอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

1,289,350.00 1,289,350.00 บจก.เซิร์นเทค

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

2.บริษทั เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด

47. เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้

48. ชุดทดลองระบบไฟฟ้าขันต้น

49. กล้องระดับวัดมุม ทีโอโดไลฟ์

1

3

1

เครื่อง

ชุด

ชุด

89,000

32,100

500,000

3.บริษทั ธเนศพัฒนา
จากัด
4.บริษทั เซิร์นเทค
จากัด
89,000 ตกลงราคา 1.บริษทั เอ็ดดูพาร์ท
จากัด
2.บริษทั เอสซอม
จากัด
3.บริษทั วิสเซน เอ็น
จิเนียริ่ง จากัด
96,300 ตกลงราคา 1.บริษทั เอ็ดดูพาร์ท
จากัด
2.บริษทั เอสซอม
จากัด
3.บริษทั วิสเซน เอ็น
จิเนียริ่ง จากัด
500,000 สอบราคา 1.บริษทั เอส.ดี.เอ็ม.
จากัด

1.บริษทั เอสซอม
จากัด
2.บริษทั วิสเซน เอ็น
จิเนียริ่ง จากัด

87,847.00

1.บริษทั เอสซอม
จากัด
2.บริษทั วิสเซน เอ็น
จิเนียริ่ง จากัด

94,695.00

1.บริษทั เอส.ดี.เอ็ม.
จากัด

499,797.00

87,000.00 บจก.เอสซอม

เสนอราคาต่าสุด

94,000.00 บจก.เอสซอม

เสนอราคาต่าสุด

499,000.00 บจก.เอสดีเอ็ม

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

88,810.00

95,757.00

50. กล้องประมวลผลรวม Tatal
Station

51. ชุดปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ โลจิสติกส์

1

1

ชุด

ชุด

500,000

2,870,000

2. บริษทั คอนวี
เนี่ยน จากัด
500,000 สอบราคา 1.บริษทั เอส.ดี.เอ็ม.
จากัด
2. บริษทั คอนวี
เนี่ยน จากัด
2,870,000 e-bidding 1.บริษทั ออโต ได
แด็กติก จากัด
2.บริษทั พรีวาเลนซ์
เทคโนโลยี จากัด
3.บริษทั แอดไวซ์
โฮลดิงส์ กรุ๊ป จากัด
4.บริษทั แอ็ดวานซ์
อินโนเวชั่น
เทคโนโลยี จากัด
5.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด
6.บริษทั เค พลัส
เมเนจ จากัด
7.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ.ที.ซายน์ เทรดดิง
8.บริษทั สมาร์ท
โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
จากัด
9.ห้างหุ้นส่วน จากัด
สิณารัตน์ก่อสร้าง

2. บริษทั คอนวีเนี่ยน
จากัด
1.บริษทั เอส.ดี.เอ็ม.
จากัด
2. บริษทั คอนวีเนี่ยน
จากัด

ตกคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
499,797.00

499,000.00 บจก.เอสดีเอ็ม

ตกคุณสมบัติ
ด้านเทคนิค
2,850,000.00 2,850,000.00 บริษทั ออโต ได
1.บริษทั ออโต ได
แด็กติก จากัด
แด็กติก จากัด
2.บริษทั พรีวาเลนซ์ 2,862,000.00
เทคโนโลยี จากัด

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

เสนอราคาต่าสุด

52. ชุดปฏิบตั ิการนวัตกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์

1

ชุด

995,100

995,100 e-bidding 1.บริษทั เป็นหนึ่ง
โฮลดิง จากัด
2.บริษทั จอย วิชั่น
จากัด
3.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด
4.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
5.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด
6.บริษทั มอนสเตอร์
คอนเนค จากัด
7.แมนดารินน่า คอร์ป
8.บริษทั สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร์ จากัด
9.บริษทั เพอเฟ็ค
เน็ทเวิค แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
10.ห้างหุ้นส่วน
จากัด สิณารัตน์
ก่อสร้าง

1.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด

995,000.00

2.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
3.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด

950,000.00

950,000.00 บจก.วีนัสซัพพลาย เสนอราคาต่าสุด

53. ชุดปฏิบตั ิพืนฐานการเชื่อมต่อ
สัญญาณ

1

ชุด

1,605,000

1,605,000 e-bidding 1.บริษทั เป็นหนึ่ง
โฮลดิง จากัด
2.บริษทั จอย วิชั่น
จากัด
3.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด
4.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
5.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด
6.บริษทั มอนสเตอร์
คอนเนค จากัด
7.แมนดารินน่า คอร์ป
8.บริษทั สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร์ จากัด
9.บริษทั เพอเฟ็ค
เน็ทเวิค แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
10.ห้างหุ้นส่วน
จากัด สิณารัตน์
ก่อสร้าง

1.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด

1,600,000.00 1,595,000.00 บจก.วีนัสซัพพลาย เสนอราคาต่าสุด

2.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
3.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด

1,595,000.00

54. ชุดปฏิบตั ิการโปรแกรมจาลอง
วงจรพืนฐาน

1

ชุด

1,284,000

1,284,000 e-bidding 1.บริษทั เป็นหนึ่ง
โฮลดิง จากัด
2.บริษทั จอย วิชั่น
จากัด
3.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด
4.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
5.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด
6.บริษทั มอนสเตอร์
คอนเนค จากัด
7.แมนดารินน่า คอร์ป
8.บริษทั สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร์ จากัด
9.บริษทั เพอเฟ็ค
เน็ทเวิค แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด
10.ห้างหุ้นส่วน
จากัด สิณารัตน์
ก่อสร้าง

1.บริษทั พี แอนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด

1,274,000.00 1,275,000.00 บจก.วีนัสซัพพลาย เสนอราคาต่าสุด

2.บริษทั วีนัส ซัพ
พลาย จากัด
3.บริษทั เอ พี โฟร์
เทคโนโลยี จากัด

1,275,000.00

55. ชุดฆ่าเชืออัตโนมัติแบบท่อ

1

ชุด

5,000,000

5,000,000 e-bidding 1.บริษทั เอฟเอ็นบี 1.บริษทั เอฟเอ็นบี
แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์
โซลูชั่นส์ จากัด
โซลูชั่นส์ จากัด

4,949,000.00 4,949,000.00 บริษทั เอฟเอ็นบี
แมชชีนเนอร์รี่
แอนด์ โซลูชั่นส์
จากัด

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

2.บริษทั นาวิวฒ
ั น์
การช่าง (1992)จากัด
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด
บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น

56. ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัว
บุคคล
57. ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม

5

เครื่อง

103,000

1

ชุด

848,200

58. ตู้แช่แข็ง

1

ตู้

360,000

4.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด
5.ห้างหุ้นส่วน จากัด
สิณารัตน์ก่อสร้าง
515,000 สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ
อินสทรูเมนต์ จากัด
848,200 สอบราคา 1.บริษทั กิบไทย
จากัด
2.บริษทั พีเอพี
เพาเวอร์ จากัด
3.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด
360,000 สอบราคา 1.บริษทั กิบไทย
จากัด
2.บริษทั พีเอพี
เพาเวอร์ จากัด

บริษทั อินโนเวทีฟ
อินสทรูเมนต์ จากัด
1.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด

500,000.00

1.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด

359,000.00

848,200.00

500,000.00 บจก.อินโนเวทีฟ

ผู้เสนอราคาราย
เดียว
848,200.00 บจก.เอสซายน์เซ็น เสนอราคาต่าสุด
เตอร์

359,000.00 บจก.เอสซายน์เซ็น เสนอราคาต่าสุด
เตอร์

59. เครื่องระเหยสารสูญญากาศ
(Rotary evaporator set )

1

เครื่อง

540,000

60. เครื่องวัดความร้อนแบบ Manual

2

เครื่อง

92,000

61. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ตาแหน่ง
สาหรับเครื่องชั่งกระดาษกรอง

1

เครื่อง

350,000

3.บริษทั เอส ซายน์
เซ็นเตอร์ จากัด
540,000 สอบราคา 1.บริษทั ยูเนี่ยน
1.บริษทั ยูเนี่ยน
ซายน์ จากัด
ซายน์ จากัด
2.บริษทั สยาม
เครื่องชั่ง แอนด์ ซิส
เต็ม เชียงราย จากัด
184,000 สอบราคา บริษทั อินโนเวทีฟ
อินสทรูเมนต์ จากัด
350,000 สอบราคา 1.บริษทั ยูเนี่ยน
ซายน์ จากัด

บริษทั อินโนเวทีฟ
อินสทรูเมนต์ จากัด
1.บริษทั ยูเนี่ยน
ซายน์ จากัด

540,000.00

540,000.00 บจก.ยูเนี่ยนซายน์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

180,000.00

180,000.00 บจก.อินโนเวทีฟ

350,000.00

350,000.00 บจก.ยูเนี่ยนซายน์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว
ผู้เสนอราคาราย
เดียว

2.บริษทั สยาม
เครื่องชั่ง แอนด์ ซิส
เต็ม เชียงราย จากัด
62. คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส

5

ชุด

350,000

1,750,000 สอบราคา 1.บริษทั ออฟฟิศ
แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

1.บริษทั ออล เอ็ดดู ตกคุณสมบัติ
แคร์ จากัด
ด้านเทคนิค

2.บริษทั ออล เอ็ดดู 2.หจก.เอ อาร์
แคร์ จากัด
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เน็ตเวิร์ค
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอดีพี สมาร์ท
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายเทคโนคอม

1,444,000.00

1,444,000.00 หจก.เออาร์

ผู้เสนอราคาราย
เดียว

5.หจก.เอ อาร์
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เน็ตเวิร์ค
63. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3600 Ansi Lumen

20 เครื่อง

33,000

660,000 สอบราคา 1.บริษทั ออฟฟิศ
แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอดีพสี มาร์ท
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด
บุญญาฤทธิ์
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายเทคโนคอม
5.หจก.เอ อาร์
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เน็ตเวิร์ค

64. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
24000 BTU

15 เครื่อง

30,000

1.บริษทั ออฟฟิศ
แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

456,676.00

386,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เสนอราคาต่าสุด
เชียงรายเทคโนคอม

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตกคุณสมบัติ
เอดีพสี มาร์ท
เบืองต้น
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด ตกคุณสมบัติ
บุญญาฤทธิ์
เบืองต้น
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด
386,000.00
เชียงรายเทคโนคอม
5.หจก.เอ อาร์
392,800.00
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เน็ตเวิร์ค

450,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
บุญญาฤทธิ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

450,000.00

2. หจก.พะเยาวงศ์ 2.บริษทั พ.พานิช
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค สแควร์
จากัด

394,050.00

3.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ
4.บริษทั พ.พานิช
อีเลคทริค สแควร์
จากัด

376,500.00

3.หจก.พะเยาวงศ์
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง
4.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ

418,500.00

376,500.00 หจก.พะเยาวงศ์
สุวรรณ

เสนอราคาต่าสุด

5.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
65. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
30000 BTU

15 เครื่อง

37,000

15 เครื่อง

40,000

-

6.ร้านสุขใจ
555,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
บุญญาฤทธิ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

513,000.00

2. หจก.พะเยาวงศ์ 2.บริษทั พ.พานิช
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค สแควร์
จากัด

521,550.00

3.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ
4.บริษทั พ.พานิช
อีเลคทริค สแควร์
จากัด

480,000.00

5.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
66. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
36000 BTU

-

3.หจก.พะเยาวงศ์
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง
4.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ
-

เสนอราคาต่าสุด

553,500.00 หจก.แสนดีแอร์

เสนอราคาต่าสุด

508,500.00

-

6.ร้านสุขใจ
600,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด 1.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
บุญญาฤทธิ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

630,000.00

2. หจก.พะเยาวงศ์ 2.บริษทั พ.พานิช
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค สแควร์
จากัด

596,550.00

3.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ

553,500.00

3.หจก.พะเยาวงศ์
สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง

480,000.00 หจก.พะเยาวงศ์
สุวรรณ

4.บริษทั พ.พานิช
อีเลคทริค สแควร์
จากัด

4.หจก.แสนดี แอร์
เซอร์วสิ

544,500.00

5.บริษทั เอ็น.พี.ดี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

-

-

6.ร้านสุขใจ

-

-

