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......................................................
(นายไพศาล อภิรักษ์นุสิทธิ์)
ผู้อํานวยการกองปรับมาตรฐานเครื่องวัด

้ จ ัดจ้างหรือผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก และสาระสาค ัญของส ัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน ังสือ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช
้ นะการจ ัดซือ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
บริษ ัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาก ัด
ลาด ับ
ที่
(1)

1

จานวนเงินรวม
้ จ ัด
ทีจ
่ ัดซือ
จ้าง
(5)

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี/
เลขประจาต ัวประชาชน
(2)

่ ผูป
ชือ
้ ระกอบการ
(3)

้ จ ัดจ้าง
รายการพ ัสดุทจ
ี่ ัดซือ
(4)

0103534013912

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด เอ.บี.เค.

้ แบตเตอรี่ PIR7010 NI-CD
ซือ
้ แบตเตอรี่ PIR7010 NI-CD
ซือ
้ แบตเตอรี่ PIR7010 NI-CD
ซือ

2,086.50
2,086.50

จ ้างสอบเทียบ Power Sensor-Average

14,787.40

จ ้างสอบเทียบ CW Power Sensor

14,787.40

จ ้างสอบเทียบ Peak and Average

14,787.40

Shipping and Handling (BKK-SG-BKK)

18,072.30

2

105544112478

บริษัท ไออาร์ซ ี เทคโนโลยีส ์ จากัด

3

-

บริษัท สายสอง (บ ้านหม ้อพลาซ่า)

้ Adaptor for FSH3
ซือ

4
5
6

107537000521
0105533133665

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด หนึง่ อิเล็คโทรนิค
บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม ้นท์ จากัด

7

0105524005650

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด

8
9

0107545000349
0105533133665

บริษัท ไอที ซิตตี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม ้นท์ จากัด

10

0105491000387

บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

11
12
13
14

0105524005650
0105543050576
0105517003469

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
บริษัท พรทวี โอเอ จากัด
ร ้านสายสอง (บ ้านหม ้อพลาซ่า)
บริษัท นานมีอต
ุ สาหกรรม จากัด

15

0105538067652

บริษัท ไทร์เนอร์ย ี่ อินสทรูเม ้นท์ จากัด

16
17

0105545039642
0103534013912

บริษัท ทียแ
ู พ็ ค จากัด
ห ้างหุ ้นส่วนจากัด เอ.บี.เค.

18

0105549118903

บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วส
ิ จากัด

19
20
21
22
23
24

994000208944
994000208944
0105491000387
0105556190681
0105491000387
0105534045565

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
บริษัท เอ.เค ออฟฟิ ต ซัพพลาย จากัด
บริษัท แอโร อินสตรูเม ้นท์ จากัด
่ แนล จากัด
บริษัท ฮอลลีวู ้ด อินเตอร์เนชัน
บริษัท จีไอเอส จากัด

้ Battery 9 V
ซือ
้ สายวัด Kyoritsu 7085
ซือ
ค่าปรับแต่งและจ ้างสอบเทียบ Theodolite Survey
้ Safety Designed BNC T-Connector
ซือ
้ Dual Banana Plug to FEM.BNC Adapter
ซือ
้ Banana Jack to Male BNC Adapter
ซือ
้ 1.5M (5FT) Safety Designed
ซือ
้ 0.5M (1.5FT) Safety Designed
ซือ
้ Type C Multifultional Converter
ซือ
จ ้างสอบเทียบ Theodolite,TOPCON
จ ้างซ่อมพร ้อมเปลีย
่ นอะไหล่ Directional Power Sensor
ค่าขนส่งไป-กลับ เยอรมันนี
้ Meter Kit Bird 4410 Series
ซือ
้ เครือ
จัดซือ
่ งพิมพ์บาร์โค ้ด
้ Adaptor for Frequency Counter 1856B
ซือ
้ กล่องเอกสาร
จัดซือ
ค่าบริการซ่อมและสอบเทียบ
ค่าบริการซ่อม
Accredited Calibration ISO/IEC 17025
เครือ
่ งรัดกล่องกึง่ อัตโนมัต ิ
Battery for Universal Counter SC-7203
สอบเทียบ pH Meter, Model PH81
สอบเทียบ pH Meter, Model HI98107
สอบเทียบ TDS/TEMP Meter,
สอบเทียบ Electronic Balance,
สอบเทียบ pH/TDS Meter,
สอบเทียบ Multi-Product Calibrator
สอบเทียบ Multi-Product Calibrator
้ HP2-CF280X CF280X HP 80X TONER CART.
จัดซือ
Repair Transponder Ramp Set (Aerofiex)
ค่าบริการสอบเทียบ DIGITAL THEODOLITE
จ ้างสอบเทียบ Digital Theodolite

หมายเหตุ : เงือ
่ นไขการบ ันทึกข้อมูล
้ จัดจ ้าง
(1) ระบุลาดับทีเ่ รียงตามลาดับวันทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารจัดซือ
(2) ระบุเลขประจาตัวผู ้เสียภาษี หรือเลขประจาตัวประชาชนของผู ้ประกอบการ
ื่ ผู ้ประกอบการ
(3) ระบุชอ
้ จัดจ ้างในแต่ละครัง้ เช่น ซือ
้ วัสดุสานั กงาน ซือ
้ น้ ามันเชือ
้ เพลิง จ ้างซ่อมรถยนต์ เป็ นต ้น
(4) ระบุรายการพัสดุทจ
ี่ ัดซือ
้ จัดจ ้างในแต่ละครัง้ กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให ้รวมจานวนเงินทีจ
้ จัดจ ้างทุกรายการ
(5) ระบุจานวนเงินรวมทีม
่ ก
ี ารจัดซือ
่ ัดซือ
(6) ระบุวน
ั ที/่ เลขทีข
่ องสัญญาหรือข ้อตกลงเป็ นหนั งสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
้
(7) ระบุเหตุผลสนั บสนุนในการจัดซือจัดจ ้างนั น
้ โดยให ้ระบุเป็ นเลขอ ้างอิง ดังนี้
้ จัดจ ้างตามหนั งสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
1 หมายถึง การจัดซือ
่ ด
ุ ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
้
ยกเว ้นการจัดซือจัดจ ้างตามระเบียบฯ ข ้อ ๗๙ วรรคสอง
้ จัดจ ้างตามระเบียบฯ ข ้อ 79 วรรคสอง
2 หมายถึง การจัดซือ
้ จัดจ ้างตามหนั งสือคณะกรรมการวินจ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3 หมายถึง การจัดซือ
ิ ฉั ยปั ญหาการจัดซือ
ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
้ จัดจ ้างกรณีอน
4 หมายถึง การจัดซือ
ื่ ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

เหตุผล
สน ับสนุน
(7)

ว ันที่

เลขที่

7/1/2563

5020001632

1

7/1/2563

5020001635

1

150.00

9/1/2563

5020001704

1

358.00
170.00
7,103.73
3,155.22
2,264.98
2,264.98
4,529.94
4,085.68
2,390.00
3,745.00
81,320.00
5,885.00
8,367.40
6,002.70
100.00
973.80
3,103.00
4,173.00
2,996.00
18,000.00
149.80
2,675.00
2,675.00
2,173.50
1,070.00
3,959.00
32,100.00
32,100.00
12,733.00
96,835.00
1,819.00
23,540.00

14/1/2563
20/1/2563
20/1/2563

5020001776
5020001845
5020001847

1
1
1

22/1/2563

5020001920

1

29/1/2563
4/2/2563

5020002078
5020002183

1
1

2,086.50

441,661.73
้
รวมทงสิ
ั้ น

เอกสารอ้างอิง (6)

5/2/2563

5020002233

1

11/2/2563
11/2/2563
11/2/2563
11/2/2563

5020002287
5020002288
5020002296
5020002302

1
1
1
1

19/2/2563

5020002446

1

6/3/2563
6/3/2563

5020002779
5020002782

1
1

6/3/2563

5020002786

1

9/3/2563
9/3/2563
13/3/2563
13/3/2563
19/3/2563
19/3/2563

5020002806
5020002812
5020002895
5020002896
5020002978
5020002979

1
1
1
1
1
1

