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สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

1 สารเคมี 10,160.00 ตกลงราคา 10,160.00 บาท 10,160.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160001 2/10/2015

2 จ้างศกึษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ 372,000.00 372,000.00 พิเศษ นาย วุฒิชยั วงษ์ทัศนีย์กร 372,000.00 บาท นาย วุฒิชยั วงษ์ทัศนีย์กร 372,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160002 2/10/2015
ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ต้องจ้างผู้มีฝีมิอโดยเฉพาะหรือผู้มีความ
ชำานาญพิเศษ

3 10,800.00 ตกลงราคา บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 10,800.00 บาท บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย 10,800.00 บาท เป็นการเชา่ต่อเนื่อง 4041160003 2/10/2015

4 จ้างทำารายงานผลในการทดสอบทางคลินิก 30,000.00 ตกลงราคา นางสาว วิลาวัลย์ เติมเพ็ชร 30,000.00 บาท นางสาว วิลาวัลย์ เติมเพ็ชร 30,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160004 5/10/2015
สำาหรับเคร่ืองดิจิทัลเอกซเรย์

5 วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8,010.87 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จำากัด 8,010.87 บาท บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จำากัด 8,010.87 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160005 5/10/2015

6 จ้างดัดแปลงแก้ไขโครงสร้างภายในและภายนอก 36,000.00 ตกลงราคา ฤทธ์ิชยั คูล เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส โดย 36,000.00 บาท ฤทธ์ิชยั คูล เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส โดย 36,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160006 5/10/2015
ตู้ประจุไฟฟ้ากระแสตรง นายสายันต์ นาคเขียว นายสายันต์ นาคเขียว

7 27,500.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 29,000.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 27,500.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160007 5/10/2015
CE743A บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 27,500.00 บาท

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,121.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 9,121.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 9,121.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160008 5/10/2015

9 6,120.00 ตกลงราคา บริษัท แฮปปี้มูฟ จำากัด 6,120.00 บาท บริษัท แฮปปี้มูฟ จำากัด 6,120.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160009 5/10/2015

10 7,308.00 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จำากัด 7,308.00 บาท บริษัท เจนบรรเจิด จำากัด 7,308.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160010 6/10/2015

11 Conductive Ink (Hi Conductivity Ink) 18,130.00 ตกลงราคา บริษัท อินโนฟีน จำากัด 18,130.00 บาท บริษัท อินโนฟีน จำากัด 18,130.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160011 6/10/2015

12 OVEN Model UN-55 40,000.00 ตกลงราคา 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160012 6/10/2015

13 EVALUATION BOARD 10,340.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,340.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,340.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160013 6/10/2015
HIGH SPEED BUFFER

14 LED Monitor 23"  Full HD 6,400.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 6,400.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 6,400.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160014 6/10/2015
บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชัน่ จำากัด 6,800.00 บาท

15 Computer intel core i7-4790 47,300.00 ตกลงราคา บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชัน่ จำากัด 47,300.00 บาท บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชัน่ จำากัด 47,300.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160015 6/10/2015
บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 50,300.00 บาท

16 20,950.20 ตกลงราคา บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 20,950.20 บาท บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 20,950.20 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160016 6/10/2015

17 88,350.00 ตกลงราคา บริษัท พีซ ีแลนด์ เทคโนโลยี จำากัด 88,350.00 บาท บริษัท พีซ ีแลนด์ เทคโนโลยี จำากัด 88,350.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160017 7/10/2015
Dell S Series S2316H Monitor S2316H บริษัท ไอที ซพัพลาย แอนด์ คอนซลัติ้ง จำากัด 92,700.00 บาท

บริษัท ไอทีโซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 91,500.00 บาท

18 279,200.00 298,744.00 ตกลงราคา บริษัท ศริิบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำากัด 276,000.00 บาท บริษัท ศริิบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำากัด 276,000.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160019 8/10/2015
บริษัท บิซเินส โซลูชัน่ อินทิเกรชัน่ จำากัด 286,500.00 บาท
บริษัท อี แพลนเน็ท จำากัด 293,800.00 บาท

19 จ้างประกอบตู้พร้อมวัสดุ 50,475.08 ตกลงราคา บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 50,475.08 บาท บริษัท โชคชยั ซพัพลาย จำากัด 50,475.08 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160020 12/10/2015

20 วัสดุไฟฟ้า 11,550.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 11,550.00 บาท บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 11,550.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160021 12/10/2015

21 จ้างปรับแก้แบบเคร่ืองตรวจตาด้วยลำาแสงแคบ 42,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 42,400.00 บาท บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 42,400.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160022 12/10/2015
และออกแบบสว่นควบคุมแหล่งกำาเนิดลำาแสงแคบ

22 จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบ 35,500.00 ตกลงราคา นาย ณฐพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ 35,500.00 บาท นาย ณฐพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ 35,500.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160023 12/10/2015
สบืค้นการอ่านและการเขียนจากหนังสอื

และโปรแกรมประยุกต์พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน

23 AMP CAT 6 UTP CABLE WITH FILLER CMR 23A 15,600.00 ตกลงราคา บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซสีเต็ม จำากัด 15,600.00 บาท บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซสีเต็ม จำากัด 15,600.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160024 12/10/2015

สร์ุปผลการ์ดัำาเนทนการ์จกดัซือ้จกดัจ้างในร์อบเดืัอน ตุลาคม 2558

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

       2 รายการ บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากัด บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากดั

          1 งาน
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เปน็งานที่

เชา่ Notebook 2 เคร่ือง ระยะเวลา 3 เดอืน        1 รายการ

          1 งาน

      13 รายการ

          1 งาน

หมึก Toner HP รุ่น CE740A, CE741A, CE742A,        4 รายการ

      19 รายการ

รถเขน็ไฟเบอร์เทค 3 ชัน้           1 คัน

รถเขน็ถาดสเตนเลส 3 ชั้น           1 คัน

          1 ชุด

          1 ชุด บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำากดั บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จำากัด

       2 รายการ

      1 เคร่ือง

          1 ชุด
และ LED Dell 23"

วสัดุสำาหรับใชง้านบริหารอาคารสถานที่ (เต้ารับ 3 สาย,        5 รายการ
ฝาพลาสติก,ปลั๊กคอมพิวเตอร์,ปลั๊กโทรศัพท์,หน้ากาก)

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Dell Vostro           3 ชุด

หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive)          23 ชุด

          1 งาน

       2 รายการ

          1 งาน

          1 งาน

"อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบบัราชบญัฑิตยสถาน”

พ.ศ.2554 สำารับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิิบัตกิาร
แอนดรอยด์ (Android)

       1 รายการ
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สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

24 จ้างติดตั้งอะไหล่สำาหรับระบบอัดอากาศ 52,880.00 ตกลงราคา 52,880.00 บาท 52,880.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160025 12/10/2015

25 7,420.00 ตกลงราคา บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 7,420.00 บาท บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำากัด 7,420.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160026 12/10/2015

26 27,000.00 ตกลงราคา 27,000.00 บาท 27,000.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160027 12/10/2015

27 CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD 2101327 1,300.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 1,300.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 1,300.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160028 12/10/2015

28 จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบ 15,500.00 ตกลงราคา นาย สาธิต รูปประดิษฐ์ 15,500.00 บาท นาย สาธิต รูปประดิษฐ์ 15,500.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160029 12/10/2015
สบืค้นการอ่านและการเขียนจากหนังสอื

และโปรแกรมประยุกต์พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน

iOS

29 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 6,580.00 ตกลงราคา 6,580.00 บาท 6,580.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160030 12/10/2015

30 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 6,000.00 บาท บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 6,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160031 12/10/2015

31 ถุงขยะดำา และถุงขยะสชีา 10,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด ซนัต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 8,200.00 บาท  ห้างหุ้นสว่นจำากัด ซนัต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 8,200.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160032 13/10/2015
10,250.00 บาท

32 38,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด ซนัต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 44,000.00 บาท 38,000.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160033 13/10/2015
38,000.00 บาท

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำากัด 39,600.00 บาท

33 วัสดุสารเคมี 30,430.00 ตกลงราคา 30,430.00 บาท 30,430.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160034 13/10/2015

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,114.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด สุภัยพร 11,114.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด สุภัยพร 11,114.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160035 13/10/2015

35 31,600.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 31,600.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 31,600.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160036 13/10/2015

36 Omega Worldtech Customized Silver ware 92,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอ็มออลริช 92,000.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอ็มออลริช 92,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160037 13/10/2015

37 50,400.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 50,400.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 50,400.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160038 13/10/2015
CE403A บริษัท สหธุรกิจ จำากัด 53,097.00 บาท

38 46,500.00 ตกลงราคา บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จำากัด 46,500.00 บาท บริษัท พีเจ อินเตอร์แคร์ จำากัด 46,500.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160039 13/10/2015

39 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้า ด้านหลัง ระเบียง 106,600.00 106,600.00 ตกลงราคา นาย สุทัศน์ โตใหญ่ 106,600.00 บาท นาย สุทัศน์ โตใหญ่ 106,600.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160041 13/10/2015

40 13,000.00 ตกลงราคา 13,000.00 บาท 13,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160042 14/10/2015

41 7,850.00 ตกลงราคา บริษัท อัศกรณ์ กรุ๊ป จำากัด 7,850.00 บาท บริษัท อัศกรณ์ กรุ๊ป จำากัด 7,850.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160043 14/10/2015

42 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 43,703.51 ตกลงราคา 43,703.51 บาท 43,703.51 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160044 14/10/2015

43 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จำากัด 28,000.00 บาท บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จำากัด 28,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160045 14/10/2015

44 Battery UB1278 9,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เวฟ จำากัด 9,600.00 บาท บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เวฟ จำากัด 9,600.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160046 14/10/2015

45 กล่องพลาสติกสำาเร็จรูป 7,700.00 ตกลงราคา 7,700.00 บาท 7,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160047 14/10/2015

46 78,098.45 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 78,098.45 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 78,098.45 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160048 15/10/2015

47 จ้างทำาชิน้งานตามแบบ 61,770.00 ตกลงราคา บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 61,770.00 บาท บริษัท เมคคานิคซอร์สเซส  จำากัด 61,770.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160049 15/10/2015

48 หัวเคร่ืองโทรศัพท์ 48,400.00 ตกลงราคา บริษัท ธรู ไอพี จำากัด 48,400.00 บาท บริษัท ธรู ไอพี จำากัด 48,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160050 15/10/2015

49 วัสดุสำานักงาน 7,121.81 ตกลงราคา ร้าน พัฒนากิจ 7,121.81 บาท ร้าน พัฒนากิจ 7,121.81 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160051 15/10/2015

50 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,700.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 10,700.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160052 15/10/2015

51 กระดาษถ่ายเอกสาร 26,525.00 ตกลงราคา บริษัท พีคอค ฟอร์มส ์แอนด์ เปเปอร์ จำากัด 26,525.00 บาท บริษัท พีคอค ฟอร์มส ์แอนด์ เปเปอร์ จำากัด 26,525.00 บาท เป็นการจัดซือ้ตามสัญญาซือ้ขาย 4041160053 15/10/2015

          1 งาน บริษัท โดนัลด์สัน ฟิลเทรชัน่ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท โดนลัด์สนั ฟิลเทรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

จ้างทำา PCB,PTH MMS-III-REVD 7.25*4.80           1 งาน

จ้างทำาชิน้งาน (AD Box)           1 งาน ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอส. เจ. พี. เอ็นจิเนียร่ิง (2004) ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอส. เจ. พี. เอ็นจิเนยีร่ิง (2004)

       1 รายการ

          1 งาน

"อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบบัราชบญัฑิตยสถาน”

พ.ศ.2554 สำารับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิิบัตกิาร

       2 รายการ บริษัท กรุงเทพสกรูไทย (1999) จำากัด บริษัท กรุงเทพสกรูไทย (1999) จำากัด

จ้างทำา PCB: HIFU_V4           1 งาน

       4 รายการ
ห้างหุ้นสว่นจำากัด วี.เอน็.คอมเมอร์เชยีล

กระดาษเช็ดมือเย่ือบริสทุธ์ิลวีี่ 1 ชัน้        1 รายการ ห้างหุ้นสว่นจำากัด วี.เอ็น.คอมเอร์เชยีล
ห้างหุ้นสว่นจำากัด วี.เอน็.คอมเมอร์เชยีล

       6 รายการ บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากัด บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากดั

       5 รายการ

ตู้เย็น 2 ประตู 7.9Q SHARP   จำานวน 2 ตู้        2 รายการ
เตาไมโครเวฟ ขนาด 25 ลิตร  จำานวน 2 ตู้

       4 รายการ

หมึก Toner HP รุ่น CE400A, CE401A, CE402A,        4 รายการ

จ้างสแกนเอกสาร คละ Size (ขนาดไม่เกิน A3)           1 งาน

          1 งาน
ห้องปทมุมา อาคาร ศอ.

จ้างพิมพ์โบว์ชวัร์ ขนาด A4  10,000.00 แผน่ ห้างหุ้นสว่นจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดยี ห้างหุ้นสว่นจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย

ถงึมือไนไตร สฟี้า    จำานวน 30 กล่อง        2 รายการ
หน้ากากใบสงัเคราะห์ 4 ชั้น จำานวน 500ชิน้

      30 รายการ บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำากดั บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำากัด

วสัดุวทิยาศาสตร์ Silver Target           1 ชุด

        20 ก้อน

          10 ใบ ห้างหุ้นสว่นจำากัด ซ.ีเค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นสว่นจำากัด ซ.ีเค.แอล.โพลเีทค เอน็จิเนยีร่ิง

ไนโตรเจนเหลว จำานวน 15,373.71 ลบ.ม.        1 รายการ

      40 รายการ

         20 อนั

      32 รายการ

       8 รายการ

       6 รายการ



แบบ สขร.1

หน้า 3 จาก 6

สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

52 52,500.00 ตกลงราคา บริษัท บีเค พาณิชย์ จำากัด 52,500.00 บาท บริษัท บีเค พาณิชย์ จำากัด 52,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160054 15/10/2015

53 12,500.00 ตกลงราคา 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160055 15/10/2015

54 "DAIKO"Model FEP-FEP24 AWGx3C(FEP TAFLO) 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำากัด 10,000.00 บาท บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำากัด 10,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160056 15/10/2015

55 12,690.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย โระคุฮะ จำากัด 12,690.00 บาท บริษัท ไทย โระคุฮะ จำากัด 12,690.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160057 15/10/2015

56 20,850.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 20,850.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 20,850.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160058 16/10/2015
26,887.83 บาท

57 ELECTRIC FAN CARE-TX 10,800.00 ตกลงราคา บริษัท จ๊ัมเวย์ จำากัด 10,800.00 บาท บริษัท จ๊ัมเวย์ จำากัด 10,800.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160059 16/10/2015

58 จ้างซอ่มเคร่ืองทำาลายเอกสาร 4,100.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำากัด 4,100.00 บาท บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำากัด 4,100.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160060 16/10/2015

59 72,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด วงแหวนเซอร์วิส 72,500.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด วงแหวนเซอร์วิส 72,500.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160061 16/10/2015

60 เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ 17,155.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 17,155.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 17,155.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160062 19/10/2015
บริษัท ฮาร์ดแวร์มาร์ท กรุ๊ป จำากัด 18,065.42 บาท

61 20,300.00 ตกลงราคา บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จำากัด 20,300.00 บาท บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จำากัด 20,300.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160063 19/10/2015

62 Lens SV-1214H 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท โซลิแมค ออโตเมชัน่ จำากัด 20,000.00 บาท บริษัท โซลิแมค ออโตเมชัน่ จำากัด 20,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160064 19/10/2015

63 8,224.28 ตกลงราคา 8,224.28 บาท 8,224.28 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160065 19/10/2015

64 จ้างตรวจเช็คและทดสอบระบบไฮโดรเทอร์มอล 44,000.00 ตกลงราคา นาย สุทธิรักษ์ เสลาลักษณ์ 44,000.00 บาท นาย สุทธิรักษ์ เสลาลักษณ์ 44,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160066 19/10/2015

65 17,500.00 ตกลงราคา บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 17,500.00 บาท บริษัท นันทรีย์ ซพัพลาย จำากัด 17,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160067 19/10/2015

66 36,060.00 ตกลงราคา บริษัท สตราเทจิค แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด 36,060.00 บาท บริษัท สตราเทจิค แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด 36,060.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160068 19/10/2015

67 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,475.00 ตกลงราคา 9,475.00 บาท 9,475.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160069 19/10/2015

68 ไนโตรเจนเหลว 59,076.19 ตกลงราคา บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 59,076.19 บาท บริษัท แอร์โปรดัคสอ์ินดัสตรีย์ จำากัด 59,076.19 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160071 20/10/2015

69 กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 120,183.00 128,595.81 ตกลงราคา บริษัท นัทซ ึจำากัด 120,183.00 บาท บริษัท นัทซ ึจำากัด 120,183.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160072 20/10/2015
197,880.00 บาท

70 ตลับอะคริลิคแบบสุญญากาศ 28,000.00 ตกลงราคา ร้าน มาลีจา โดย นางสุมาลี  สูงไทยสง 28,000.00 บาท ร้าน มาลีจา โดย นางสุมาลี  สูงไทยสง 28,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160073 21/10/2015

71 63,780.00 ตกลงราคา บริษัท ไอทีโซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 62,640.00 บาท บริษัท ไอทีโซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 62,640.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160074 22/10/2015
UPS 750VA, Switching, D-Link) บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 63,780.00 บาท

72 จ้างประกอบแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์อะคลิลิค 29,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูโซล่าร์ จำากัด 29,000.00 บาท บริษัท ฟูโซล่าร์ จำากัด 29,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160075 22/10/2015

73 วัสดุวิทยาศาสตร์ 34,550.00 ตกลงราคา 34,550.00 บาท 34,550.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160076 22/10/2015

74 1,800.00 ตกลงราคา บริษัท นวนครพลาสติก จำากัด 1,800.00 บาท บริษัท นวนครพลาสติก จำากัด 1,800.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160077 22/10/2015

75 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 18,000.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 18,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160078 22/10/2015

76 17,143.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส ์อินเตอร์เนชัน่แนล 17,143.00 บาท บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส ์อินเตอร์เนชัน่แนล 17,143.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160079 22/10/2015

77 Omega Worldtech Customized Silver ware 85,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอ็มออลริช 85,000.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด เอ็มออลริช 85,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160080 22/10/2015

78 MS T-308LSI dia. 2.4x1000 mm.          30 KG. 7,230.00 ตกลงราคา 7,230.00 บาท 7,230.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160081 22/10/2015

79 Shaking Incubator 76,635.51 ตกลงราคา บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 76,635.51 บาท บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 76,635.51 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160082 22/10/2015

80 8,100.00 ตกลงราคา 8,100.00 บาท 8,100.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160083 22/10/2015

81 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล  จำากัด 22,000.00 บาท บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล  จำากัด 22,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160084 26/10/2015

จ้างทำา PCB: BK Panit Part No.Stand2           1 งาน

จ้างทำาแผ่นพับแนะนำา NECTEC ฉบับภาษาอังกฤษ        100 แผ่น ห้างหุ้นสว่นจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดยี ห้างหุ้นสว่นจำากัด วาย.ซเีอช.มีเดีย

       200 เมตร

จ้างทำาขา stainless เกรด 304           1 งาน

หมึก Tone HP รุ่น Q2612A จำานวน 3 กล่อง        2 รายการ
และหมึก Toner HP รุ่น Q7553A จำานวน 6 กล่อง บริษัท ซโีอแอล จำากัด (มหาชน)

4 ชุด

          1 งาน

จ้างปรับปรุงพ้ืนที่ อาคาร ศอ.        4 รายการ

          1 ชุด

ชุดตรวจเชือ้แบคทีเรีย 4 รายการ           1 ชุด

       2 รายการ

เก้าอี้บาร์สงูพร้อมพนักพิง APC-300B           4 ตัว บริษัท ซโีอแอล จำากัด (มหาชน) บริษัท ซโีอแอล จำากัด (มหาชน)

          1 งาน

Toner HP รุ่น Q6470A, Q7581A, Q7582A, Q7583A        4 รายการ

จ้างทำา PCB           1 งาน

       5 รายการ บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติ้ง จำากดั บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

11,629.17 ลบ.ม.

          2 ชุด
บริษัท 40-30 (ประเทศไทย) จำากัด

  3,500.00 ชิน้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (HDD, UPS 1500VA,        5 รายการ

       3 รายการ

          1 ชุด บริษัท แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท แพรกซแ์อร์ (ประเทศไทย) จำากัด

ACRYLIC ใส T3 mm.           1 อัน

บตัร CARD HOLDER แนวตั้งเจาะรูติดบตัร        1 รายการ

EDR พิมพ์ข้อความด้านหลงัของศูนย์

spare part สำาหรับระบบ Firealarm        2 รายการ
(ประเทศไทย) จำากดั (ประเทศไทย) จำากัด

       1 รายการ

บริษัท แม่นำ้าสแตนเลสไวร์ จำากัด (มหาชน) บริษัท แม่นำ้าสแตนเลสไวร์ จำากัด (มหาชน)

      1 เคร่ือง

วสัดุสำาหรับเคร่ือง Generator        5 รายการ ห้างหุ้นสว่นจำากัด พี.พี.พาร์ท เซลส ์แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นสว่นจำากัด พี.พี.พาร์ท เซลส ์แอนด์ เซอร์วิส

จ้างออกแบบทำา Infographic           1 งาน



แบบ สขร.1

หน้า 4 จาก 6

สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

82 23,549.00 ตกลงราคา บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 23,549.00 บาท บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 23,549.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160085 26/10/2015

83 จ้างพัฒนาบอร์ดทดสอบเคร่ืองวัดสัญญาณชพี 30,000.00 ตกลงราคา นาย ฉัตรชยั เบิกบาน 30,000.00 บาท นาย ฉัตรชยั เบิกบาน 30,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160086 27/10/2015
ขณะนอน

84 184,500.00 197,415.00 ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 184,500.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด 184,500.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160087 27/10/2015

85 264,600.00 283,122.00 ตกลงราคา บริษัท อินโนโค จำากัด 264,600.00 บาท บริษัท อินโนโค จำากัด 264,600.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160088 27/10/2015
Vmware vCloud Suite 6 บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชัน่ จำากัด 297,500.00 บาท

บริษัท แทนเจอรีน จำากัด 304,500.00 บาท

86 จ้างพัฒนาโปรแกรมรายงานตำาแหน่งรถประจำาทาง 85,000.00 ตกลงราคา นาย เอกสทิธ์ิ เพ่ิมพูนพิพัฒน์ 85,000.00 บาท นาย เอกสทิธ์ิ เพ่ิมพูนพิพัฒน์ 85,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160089 27/10/2015
จ้างพัฒนาโปรแกรมรวบรวมข้อมูลตำาแหน่ง
รถประจำาทางบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

87 จ้างซอ่มลิฟท์ยกรถวีลแชร์อาคาร โยธี 73,500.00 ตกลงราคา บริษัท สยามนิชชนิ จำากัด 73,500.00 บาท บริษัท สยามนิชชนิ จำากัด 73,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160090 27/10/2015

88 จ้างออกแบบระบบสายพาน 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส ์จำากัด 25,000.00 บาท บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส ์จำากัด 25,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160091 27/10/2015
(Vision System on Conveyor Drawing)

89 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,703.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 8,703.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 8,703.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160092 27/10/2015

90 7,580.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจำากัด แล็ป วัลเล่ย์ 7,580.00 บาท ห้างหุ้นสว่นจำากัด แล็ป วัลเล่ย์ 7,580.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160093 27/10/2015

91 Magnetic Contactor 7,480.00 ตกลงราคา บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด 7,480.00 บาท บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด 7,480.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160094 27/10/2015

92 9V Battery Snaps & Contacts 968 95,100.00 ตกลงราคา บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 95,100.00 บาท บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จำากัด 95,100.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160095 28/10/2015

93 Printer Brother HL-1210W Laser Jet 5,200.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 4,400.00 บาท บริษัท ทริปเปิล คอม จำากัด 4,400.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4041160096 28/10/2015
บริษัท ไอทีโซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด 5,200.00 บาท

94 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 6,000.00 บาท บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส ์จำากัด 6,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160097 28/10/2015

95 จ้างออกแบบและสร้างสว่นตกแต่งของอุปกรณ์ 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท เครสโซเวชัน่ จำากัด 28,000.00 บาท บริษัท เครสโซเวชัน่ จำากัด 28,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160098 28/10/2015
วัดสว่นสูงและชัง่นำ้าหนัก ด้วยวัสดุพลาสวู้ด

96 กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ 43,650.00 ตกลงราคา บริษัท ชลิตะ เซมิซ ึจำากัด 43,650.00 บาท บริษัท ชลิตะ เซมิซ ึจำากัด 43,650.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160099 28/10/2015

97 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 7,400.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 7,400.00 บาท บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 7,400.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160100 28/10/2015

98 วัสดุสารเคมี 29,570.00 ตกลงราคา 29,570.00 บาท 29,570.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160101 28/10/2015

99 20,400.00 ตกลงราคา บริษัท พีคอค ฟอร์มส ์แอนด์ เปเปอร์ จำากัด 20,400.00 บาท บริษัท พีคอค ฟอร์มส ์แอนด์ เปเปอร์ จำากัด 20,400.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160102 28/10/2015

100 วัสดุไฟฟ้า 5,550.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 5,550.00 บาท บริษัท วีนัส ซพัพลาย จำากัด 5,550.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160103 29/10/2015

101 Advanced HH OBD Mini ELM 327 19,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ ์จำากัด 19,000.00 บาท บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ ์จำากัด 19,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160104 29/10/2015

102 ฝาซลิเวอร์  ท่อกลมแบบกลวง 90,200.00 ตกลงราคา บริษัท ไดน่าทูล  จำากัด 90,200.00 บาท บริษัท ไดน่าทูล  จำากัด 90,200.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160105 29/10/2015

103 จ้างทดสอบระบบวิเคราะห์ปริมาณสารในนำ้า 19,000.00 ตกลงราคา นาย วิทัศน์ เร่งเทียน 19,000.00 บาท นาย วิทัศน์ เร่งเทียน 19,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160106 29/10/2015
ด้วยแสง

104 จ้างพัฒนาและทดสอบระบบอ่านความเข้มแสง 69,000.00 ตกลงราคา Mr. AJAY   NEDLE 69,000.00 บาท Mr. AJAY   NEDLE 69,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160107 29/10/2015

105 จ้างสกรีนตลับพลาสติก และค่าพิมพ์ 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท พามี โปรดักส ์จำากัด 24,000.00 บาท บริษัท พามี โปรดักส ์จำากัด 24,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160108 29/10/2015

106 16,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำากัด 16,500.00 บาท บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำากัด 16,500.00 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160109 30/10/2015

107 TMS320F28027 JTAG EMULATOR DEV KIT 23,088.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 23,088.00 บาท บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำากัด 23,088.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4041160110 30/10/2015

จ้างทำา PCB Type PTH จำานวน 2 รูปแบบ        2 รายการ

          1 งาน

ACCESS CONTROL รุ่น  CRU67CL-LAN           4 ชุด

ต่ออายุการใชง้าน VMware vCenter Server 6 กับ        2 รายการ

          1 งาน

          1 งาน

          1 งาน

       4 รายการ

Cover glass ขนาด 22 x 22 mm.        3 รายการ
Cover glass ขนาด 22 x 40 mm. และ Silicone tube

          1 ชุด

      3,000 อัน

      2 เคร่ือง

จ้างทำา HIFU_IO_V1 1 งาน

          1 งาน

       1 ชุด

       3 รายการ

       8 รายการ บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากัด บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จำากดั

กระดาษถา่ยเอกสาร เอ 4 จำานวน 300 รีม        1 รายการ

       4 รายการ

         20 ชุด

       2 รายการ

          1 งาน

          1 งาน

          1 งาน

ถงัต้มนำ้าไฟฟ้า ดิจิตอล โปร 14 ลิตร        2 รายการ
ถงัต้มนำ้าไฟฟ้า ดิจิตอล โปร 21 ลิตร

       1 รายการ
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สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

108 วัสดุสำานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,632.09 ตกลงราคา 35,632.09 บาท 35,632.09 บาท มีผู้เสนอราคารายเดียว 4041160111 30/10/2015

109 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอสซจีี เพอร์ฟอร์มานซ ์เคมิคอลส ์จำากัด 60,000.00 บาท บริษัท เอสซจีี เพอร์ฟอร์มานซ ์เคมิคอลส ์จำากัด 60,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4041160112 30/10/2015
นำ้าหนัก

110 5M AF Camera Module             USD 220.00 ตกลงราคา  I Zone Technologies Co., Ltd. 220.00 USD  I Zone Technologies Co., Ltd. 220.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160001 2/10/2015

111 Micro Pump with Driver Board             USD 225.00 ตกลงราคา  MicroJet Technology Co., Ltd. 225.00 USD  MicroJet Technology Co., Ltd. 225.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160002 5/10/2015

112 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์             USD 599.98 ตกลงราคา  Mouser Electronics 597.38 USD  Mouser Electronics 597.38 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160003 13/10/2015

113 บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์             USD 580.00 ตกลงราคา  UA International Pte Ltd 580.00 USD  UA International Pte Ltd 580.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160004 13/10/2015

114 Silicon Wafer           USD 1,028.00 ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 1,028.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,028.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160005 15/10/2015

115 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์             USD 449.00 ตกลงราคา  Avnet Asia Pte Ltd 449.00 USD  Avnet Asia Pte Ltd 449.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160006 16/10/2015

116           USD 1,167.00 ตกลงราคา  Computational Dynamics Limited 1,167.00 USD  Computational Dynamics Limited 1,167.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160007 16/10/2015

117 Maintenance Service for Tableau Software           USD 2,400.00 ตกลงราคา  Tableau International, U.C. 2,400.00 USD  Tableau International, U.C. 2,400.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160008 19/10/2015
(Desktop-Professional & Server-Web Client)

118 บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์           USD 1,116.45 ตกลงราคา  SYMMETRY ELECTRONICS CORP. 1,116.45 USD  SYMMETRY ELECTRONICS CORP. 1,116.45 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160009 19/10/2015

119           USD 4,650.00 176,700.00 ตกลงราคา  Research and Markets 4,650.00 USD  Research and Markets 4,650.00 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160010 20/10/2015

120           USD 3,042.60 115,618.80 ตกลงราคา  ROBOTIS CO.,LTD. 3,042.60 USD  ROBOTIS CO.,LTD. 3,042.60 USD คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4042160011 27/10/2015

121 2,227,410.00 2,227,410.00 พิเศษ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำากัด 2,223,000.00 บาท บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำากัด 2,223,000.00 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4043160001 2/10/2015

ต้องซือ้เร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแก่

ลักษณะของการใชง้าน หรือมีข้อจำากัดทาง
เทคนิคโดยเฉพาะ

122 จ้างให้องค์ความรู้และพัฒนาข้อเสนอแนะ 150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา นางสาว นงเยาว์ ทรงศริิ 150,000.00 บาท นางสาว นงเยาว์ ทรงศริิ 150,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160002 2/10/2015
ต่อแบบจำาลองและระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดทำาประมาณ
การรายได้ภาษีสรรพากร

123 จ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ 560,747.67 600,000.00 พิเศษ บริษัท สยามชำานาญกิจ จำากัด 560,747.66 บาท บริษัท สยามชำานาญกิจ จำากัด 560,747.66 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160003 5/10/2015
แบบออนไลน์

ต้องจ้างผู้มีฝีมิอโดยเฉพาะหรือผู้มีความ
ชำานาญพิเศษ

124 จ้างพัฒนาสว่นติดต่อผู้ใชง้าน 500,000.00 535,000.00 พิเศษ บริษัท โกโพเมโล จำากัด 500,000.00 บาท บริษัท โกโพเมโล จำากัด 500,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160004 6/10/2015

ประสทิธิภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ต้องจ้างผู้มีฝีมิอโดยเฉพาะหรือผู้มีความ

กระทำาเร่งด่วน หากล่าชา้อาจะเสยีหายแก่
สำานักงาน

125 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสมรรถนะสูง เคร่ือง 1,859,813.08 1,990,000.00 สอบราคา บริษัท เมโทรโปรเฟสชัน่แนลโปรดักส ์จำากัด 1,856,800.00 บาท บริษัท เมโทรโปรเฟสชัน่แนลโปรดักส ์จำากัด 1,856,800.00 บาท ราคาตำ่าสุด 4043160005 12/10/2015
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับแสดงผล และอุปกรณ์จัดเก็บ บริษัท ซ ีเอ เอ็น เอส จำากัด 1,858,878.50 บาท
ข้อมูลภายนอก

126 จ้างวิจัยและพัฒนาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำา 153,000.00 153,000.00 ตกลงราคา นาย สุกฤตยะ  เจษฎาลักษณ์ 153,000.00 บาท นาย สุกฤตยะ  เจษฎาลักษณ์ 153,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160006 13/10/2015
ซงิค์ออกไซด์ซึง่ถูกเจือด้วยโลหะ

127 400,000.00 400,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ 400,000.00 บาท มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ 400,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160007 14/10/2015

ต้องจ้างผู้มีฝีมิอโดยเฉพาะหรือผู้มีความ
ชำานาญพิเศษ

      24 รายการ บริษัท ซโีอแอล จำากัด (มหาชน) บริษัท ซโีอแอล จำากัด (มหาชน)

จ้างออกแบบ Kiosk สำาหรับตรวจวดัสว่นสงูและ        1 รายการ

       3 รายการ

          8 ชุด

       6 รายการ

       2 รายการ

        50 ชิน้

       2 รายการ

เชา่สทิธ์ิการใช ้PC-FEA for SPEED         7 เดือน

       2 รายการ

       2 รายการ

รายงาน 3D Scanning Market Forecasts and Analysis           1 ชุด

วสัดุ Robot Part        3 รายการ

แบตเตอร่ีภายในสำาหรับ T-Box 3.0R          90 ชุด
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 22 (2) เปน็พัสดุที่

สำานักงาน และข้อ 22 (6) เปน็พัสดุที่โดย

          1 งาน

          1 งาน
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เปน็งานที่

1 งาน
(User Interface) ของแบบจำาลองการเพ่ิม และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เปน็งานที่

(what2grow) สำาหรับจังหวดันำาร่อง (จ.กำาแพงเพชร) ชำานาญพิเศษ และข้อ 23 (3) เปน็งานที่ต้อง

          1 ชุด

        9 เดือน

จ้างพัฒนาโมดูล Real Time Text Chat           1 งาน
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เปน็งานที่
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สำานกกงานพักฒนาวิททยาศาสตร์แและเทคโนโลยแแหงงชาตท

ศูนยแเทคโนโลยแอทเล็กทร์อนทกส แและคอมพัทวิเตอร์แแหงงชาตท

ลำาดักบทแ่ งานทแ่จกดัซือ้หรื์อจกดัจ้าง วิงเงทนทแ่จะซือ้หรื์อจ้าง ร์าคากลาง วิทธแซือ้หรื์อจ้าง           ร์ายชือ่ผู้เสนอร์าคา และร์าคาทแ่เสนอ         ผู้ทแ่ไดั้ร์กบการ์คกดัเลือกและร์าคาทแ่ตกลงซือ้หรื์อจ้าง           เหตุผลทแ่คกดัเลือกโดัยสรุ์ป

วิกนทแ่ 31 เดืัอน ตุลาคม พั.ศ. 2558

เลขทแแ่ละวิกนทแ่ของส กญญา
หรื์อข้อตกลงในการ์ซือ้หรื์อจ้าง

128 460,000.00 460,000.00 กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 460,000.00 บาท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 460,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160008 15/10/2015

ต้องจ้างผู้มีฝีมิอโดยเฉพาะหรือผู้มีความ
ชำานาญพิเศษ

129 สทิธ์ิการใชบ้ริการบาร์โค้ดสองมิติสำาหรับคนพิการ 5,864,485.98 6,275,000.00 พิเศษ บริษัท กูรูสแควร์  จำากัด 5,864,485.98 บาท บริษัท กูรูสแควร์  จำากัด 5,864,485.98 บาท คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงความต้องการ 4043160009 26/10/2015
ทางสือ่สิง่พิมพ์ พร้อมพ้ืนที่บนแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ

โดยลักษณะของการใชง้าน หรือมีข้อจำากัดทาง
เทคนิคโดยเฉพาะ

130 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโมดูล 60,000.00 วิธีตกลง นาย ทรงศักดิ์ รองวิริยะพาน 60,000.00 บาท นาย ทรงศักดิ์ รองวิริยะพาน 60,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160010 27/10/2015

131 จ้างบริการบำารุงรักษาเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า 22,900.00 ตกลงราคา 22,900.00 บาท 22,900.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160011 28/10/2015

132 จ้างบริการบำารุงรักษาลิฟต์ ขนาดบรรทุก 35,000.00 ตกลงราคา 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำานาญพิเศษ 4043160012 28/10/2015

จ้างพัฒนา Video Codec H.264        10 เดือน
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เปน็งานที่

1,000 สทิธ์ิ
และเป็นไปตามข้อบงัคับฯ ขอ้ 22 (2) เปน็พัสดุที่

1 ปี

           1 ปี ห้างหุ้นสว่นจำากัด พี.พี.พาร์ท เซลส ์แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นสว่นจำากัด พี.พี.พาร์ท เซลส ์แอนด์ เซอร์วิส
สำารองฉุกเฉิน อาคาร TMEC

       1 รายการ บริษัท มิตซูบิช ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท มิตซูบชิ ิเอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
1600 กก. อาคาร TMEC


