
แบบ สขร.1

หนา้ 1 จาก 5

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง           รายชอืผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ         ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคาทตีกลงซอืหรอืจา้ง           เหตุผลทคีดัเลอืกโดยสรุป

1 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามไทรอ์อกซ์ 5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สยามไทรอ์อกซ์ 5,000.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ       4041160250 1/12/2015

2 6,400.00 ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชนั จํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชนั จํากัด 6,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160251 1/12/2015

3 โตะ๊เลอืยแบบสไลดพ์รอ้มขาตัง             20,700.00     ตกลงราคา     บรษิัท เอสพ ีทลูส ์แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 20,700.00 บาท บรษิัท เอสพ ีทลูส ์แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 20,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ  4041160252 1/12/2015

4 Thermocouple Type K 5,700.00     ตกลงราคา     บรษิัท พลคิ คอรป์อเรชนั จํากัด 5,700.00 บาท บรษิัท พลคิ คอรป์อเรชนั จํากัด 5,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ  4041160255 2/12/2015

5 Metal Needle                              19,200.00     ตกลงราคา     บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 19,200.00 บาท บรษิัท แซนตา้ เทคโนโลย ีจํากัด 19,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ  4041160256 2/12/2015

6 จา้งกันหอ้งพรอ้มตดิตังเครอืงปรับอากาศ  199,580.00 199,580.00    ตกลงราคา     199,580.00 บาท 199,580.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160257 3/12/2015

ณ มหาวทิยาลัยกัมปงเฌอเตยีล ประเทศกัมพูชา

7 95,000.00     ตกลงราคา     นางสาว สรุางคณา โอรัตนสถาพร 95,000.00 บาท นางสาว สรุางคณา โอรัตนสถาพร 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160258 3/12/2015

     กระบวนการโลจสิตกิสข์องเวชภัณฑแ์ละ                                                                                                                                                                                                       

อปุกรณ์ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลตาม

     โครงการพัฒนาและยกระดับสถาปัตยกรรม                                                                                                                                                                                                       

เทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุในประเทศไทย

8 28,000.00     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 28,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160259 3/12/2015

9 Nitrous Oxide Purity 99.999%              38,500.00     ตกลงราคา     38,500.00 บาท 38,500.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ       4041160260 3/12/2015

10 31,500.00     ตกลงราคา     บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 31,500.00 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 31,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160261 3/12/2015

11 จา้งทําชนิงานตามแบบ 14,400.00     ตกลงราคา     14,400.00 บาท 14,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160262 3/12/2015

12 10,420.00     ตกลงราคา     10,420.00 บาท 10,420.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160263 3/12/2015

     บอ๊กซอ์ปุกรณ์พรอ้มแผ่นยดึมหีลังคา                                                                                                                                                                                                               

13 35,000.00     ตกลงราคา     นาย ปรกติ ศริมิาลัย              35,000.00 บาท นาย ปรกติ ศริมิาลัย              35,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160264 4/12/2015

14 จา้งออกแบบกราฟิกวดีทิศ้น์   30,000.00     ตกลงราคา     นาย ธวัชชยั เหลา่ชยัพฤกษ์        30,000.00 บาท นาย ธวัชชยั เหลา่ชยัพฤกษ์        30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160265 4/12/2015

15 จา้งพมิพห์นังสอืแมฮ่อ่งสอนไอทวีัลเลย ์    80,000.00     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 80,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟฟิค 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160266 4/12/2015

16 31,255.00     ตกลงราคา     31,255.00 บาท 31,255.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160267 4/12/2015

17 สารเคม ี                                  3,800.00     ตกลงราคา     บรษิัท กบิไทย จํากัด              3,800.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด              3,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160268 4/12/2015

18 จา้งบรกิารซอ่มเครอืงกลงึและเครอืงมลิลงิ              32,500.00     ตกลงราคา     บรษิัท ซนิเทค แมชชนี แอนด ์ทลูส ์จํากัด 32,500.00 บาท บรษิัท ซนิเทค แมชชนี แอนด ์ทลูส ์จํากัด 32,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160269 8/12/2015

19 PASTURE(TRANSFER) PIPETTE 5,280.00     ตกลงราคา     บรษิัท ซทีแีลบอราตอร ีจํากัด      5,280.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอร ีจํากัด 5,280.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160270 8/12/2015

                                                                                                                                                                                                           

20 ไนโตรเจนเหลว 72,159.57     ตกลงราคา     บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 72,159.57 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 72,159.57 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160271 8/12/2015

21 วัสดวุทิยาศาสตร์ 21,600.00     ตกลงราคา     21,600.00 บาท 21,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160272 8/12/2015

22 วัสดสุํานักงาน 9,427.06     ตกลงราคา     9,427.06 บาท 9,427.06 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160273 8/12/2015

วนัท ี31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2558

วงเงนิทจีะซอื
หรอืจา้ง

เลขทแีละวนัทขีองสญัญาหรอืขอ้
ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

4 รายการ

จา้งทํา PCB 4 Layer                        1 งาน

1 เครอืง

2 รายการ

240 ชนิ

1 งาน บรษิัท อนิฟราสตรัคเจอร ์49 จํากัด บรษิัท อนิฟราสตรัคเจอร ์49 จํากัด

จา้งพัฒนาระบบ Web Based เพอืการจัดการ    1 งาน

จา้งทําโลค่รสิตัล C382 S แกะสลักลงส ี      28 อัน

1 ท่อ บรษิัท ไทย เจแปน แกส๊ จํากัด บรษิัท ไทย เจแปน แกส๊ จํากัด

กา๊ซไนโตรเจน 99.9999%                     21 ลบ.ม.

1 งาน หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี

เอ็นจเินียรงิ (2004) เอ็นจเินียรงิ (2004)

บ๊อกซอ์ปุกรณ์ SB12,  2 รายการ บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากัด      บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากัด   

จา้งออกแบบและจัดทําภาพ computer graphics   1 งาน

1 งาน

1 งาน

จา้งตดิตังฟิลฺม์กรองแสง Lamina           1 งาน บรษิัท เทคโนเซล (เฟรย)์ จํากัด    บรษิัท เทคโนเซล (เฟรย)์ จํากัด

2 รายการ

2 รายการ

2 รายการ

และ SLID ขอบเรยีบ

14,204.64 ลบ.ม.

4 รายการ บจก. โอคโูน ออโรแม็กซ(์ประเทศไทย) บจก. โอคโูน ออโรแม็กซ(์ประเทศไทย)

11 รายการ บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)     บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)   



แบบ สขร.1

หนา้ 2 จาก 5

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง           รายชอืผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ         ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคาทตีกลงซอืหรอืจา้ง           เหตุผลทคีดัเลอืกโดยสรุป
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
เลขทแีละวนัทขีองสญัญาหรอืขอ้

ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

23 จา้งพัฒนาโปรแกรมการขับขอียา่งปลอดภัย         40,380.00     ตกลงราคา     บรษิัท อนิเทเลนกิส ์จํากัด        40,380.00 บาท บรษิัท อนิเทเลนกิส ์จํากัด       40,380.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160274 9/12/2015

     และรายงานการพัฒนาโปรแกรม                                                                                                                                                                                                       

24 เครอืงวัดและบันทกึอณุหภมู ิ              160,000.00 171,200.00    ตกลงราคา     บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชนั จํากัด 160,000.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชนั จํากัด 160,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160275 9/12/2015

25 จา้งบรกิารซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้า                14,018.69     ตกลงราคา     14,018.69 บาท 14,018.69 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160276 9/12/2015

26 วัสดไุฟฟ้า                                13,125.00     ตกลงราคา     บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 13,125.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 13,125.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160277 9/12/2015

27 เมมเบรม และบล็อคไดคัท               7,300.00     ตกลงราคา     7,300.00 บาท 7,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160278 9/12/2015

28 HP Scanjet G4050 Photo Scanner            19,800.00     ตกลงราคา     บรษิัท เอสซที ีซสิเต็มส ์จํากัด 19,800.00 บาท บรษิัท เอสซที ีซสิเต็มส ์จํากัด 19,800.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160279 14/12/2015

29 1,121,000.00 1,199,470.00       พเิศษ      1,121,000.00 บาท 1,121,000.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ       4041160280 14/12/2015

พัสดทุโีดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้

จํากัดทางเทคนคิทจีําเป็นตอ้งระบยุหีอ้

เป็นการเฉพาะ

                                                                                                                                                                                                           

30 Lenovo Thinkstation P300 (30AHS0A600)     45,700.00     ตกลงราคา     บรษิัท อไีลฟ์ ซสิเต็มส ์จํากัด 45,700.00 บาท บรษิัท อไีลฟ์ ซสิเต็มส ์จํากัด 45,700.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160281 14/12/2015

     APC Smart UPS 1000VA (SMC1000I)                                                                 บรษิัท ไอทโีซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด  51,450.00 บาท                                                                                                  

     Dell E2016H 19.5 inch Flat Panel Monitor                                                        บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด       53,500.00 บาท                                                                                                  

31 72,060.00     ตกลงราคา     บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด   72,060.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด  72,060.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160282 15/12/2015

                                                                                                                                                                                                           

32 Apple Mac Mini 3.0GHz MGEQ2CTO20          261,100.00 279,377.00    ตกลงราคา     263,700.00 บาท 261,100.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160283 15/12/2015

     Dell  UltraXharp 34 Monitor U3415W                                                              261,100.00 บาท                                                                                                  

     Sony BRAVIA 4K LED TV                                                                           264,600.00 บาท                                                                                                  

33 252,670.00 270,356.90    ตกลงราคา     บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียรงิ จํากัด 252,670.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียรงิ จํากัด 252,670.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160284 15/12/2015

     พรอ้มตดิตัง                                                       รา้น เอส พ ีอาร ์เครอืงเย็น 278,100.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                     บรษิัท กติ ฟังกช์นั ออลล ์จํากัด 516,000.00 บาท                                                                                                  

34 วัสดไุฟฟ้า                                45,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท มัลตพิรูฟส ์จํากัด        45,000.00 บาท บรษิัท มัลตพิรูฟส ์จํากัด         45,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160285 15/12/2015

35 วัสดสุํานักงาน 4,314.90     ตกลงราคา     รา้น พัฒนากจิ                    4,314.90 บาท รา้น พัฒนากจิ              4,314.90 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160286 15/12/2015

36 HP MFP M425dw LeserJet Pro 400            23,100.00     ตกลงราคา     บรษิัท อไีลฟ์ ซสิเต็มส ์จํากัด  23,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด    22,850.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160287 16/12/2015

                                                                                                     บรษิัท ไอทโีซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด  22,850.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                     บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด       23,100.00 บาท                                                                                                  

37 Chloroform                                11,200.00     ตกลงราคา     บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด  11,200.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด  11,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160288 16/12/2015

38 Oxygen Gas (UHP) Purity 99.9999%          21,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํากัด  21,000.00 บาท บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํากัด   21,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160289 17/12/2015

     1.5 m3 Steel Cylinder with CGA Valve                                                                                                                                                                                                            

39 สารเคมี 16,340.00     ตกลงราคา     16,340.00 บาท 16,340.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160290 17/12/2015

40 Permanent Magnet                          45,050.00     ตกลงราคา     บรษิัท ไอซแ์ลนดด์คิ จํากัด        45,050.00 บาท บรษิัท ไอซแ์ลนดด์คิ จํากัด        45,050.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160291 17/12/2015

41 จา้งประกอบชนิงาน                         27,500.00     ตกลงราคา     บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชินั จํากัด 27,500.00 บาท บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชินั จํากัด 27,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160292 17/12/2015

2 รายการ

1 ชดุ

1 งาน บจก. เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) บจก. เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย)

4 รายการ

2 รายการ บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด        บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด       

1 รายการ

เครืองกําเนดิสญัญาณความถวีทิย ุ13.56 MHz 1 รายการ บจก. เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส บจก. เอพพี ีซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็น

3 รายการ

เกา้อทีํางาน บหุนังแทส้ ีPLT304 LG9/H     2 รายการ

เกา้อทีํางาน บหุนังเทยีม PVN412 RR 5/AS   

4 รายการ บจก. บซิเินส โซลชูนั อนิทเิกรชนั บจก. ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชนั

บจก. ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชนั

บจก. อ ีแพลนเน็ท จํากัด       

เครืองปรับอากาศแบบแยกสว่น CARRIER 4 เครอืง

6 รายการ

26 รายการ

1 เครอืง

8 ขวด

2 รายการ

8 รายการ บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด

1 ชดุ

1 งาน



แบบ สขร.1

หนา้ 3 จาก 5

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง           รายชอืผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ         ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคาทตีกลงซอืหรอืจา้ง           เหตุผลทคีดัเลอืกโดยสรุป
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
เลขทแีละวนัทขีองสญัญาหรอืขอ้

ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

42 วัสดไุฟฟ้า                                27,440.10     ตกลงราคา     บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 27,440.10 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 27,440.10 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160293 17/12/2015

43 Computer Dell Precision Tower 5810 XCTO   168,000.00 179,760.00    ตกลงราคา     บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด       173,200.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด            168,000.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160294 18/12/2015

     Monitor Dell UltraSharp U3415W 34                                                       บรษิัท อนิโนโค จํากัด            168,000.00 บาท                                                                                                  

44 88,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท เจนคอน เอ็นจเินียรงิ จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท เจนคอน เอ็นจเินียรงิ จํากัด 88,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160295 18/12/2015

45 ใบเลอืยวงเดอืน                           9,650.00     ตกลงราคา     เอกสวุรรณฮารด์แวร์ 9,650.00 บาท เอกสวุรรณฮารด์แวร ์             9,650.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160297 18/12/2015

46 55,500.00     ตกลงราคา     บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 55,500.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 55,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160298 18/12/2015

47 Printer Epson Workforce WF 7611           12,450.00     ตกลงราคา     บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด  12,450.00 บาท บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 12,450.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160299 21/12/2015

                                                                                                     บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด        12,500.00 บาท                                                                                                  

48 12,600.00     ตกลงราคา     บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชนั จํากัด 12,600.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชนั จํากัด   12,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160300 21/12/2015

49 84,850.00     ตกลงราคา     บรษิัท กบิไทย จํากัด             84,850.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด              84,850.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160301 21/12/2015

50 จา้งทําหัววัดความชนืขา้วเปลอืก            88,800.00     ตกลงราคา     88,800.00 บาท 88,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160302 22/12/2015

51 วัสดสุํานักงาน 19,493.45     ตกลงราคา     19,493.45 บาท 19,493.45 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160303 22/12/2015

52 17,200.00     ตกลงราคา     บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด  17,200.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด     17,200.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160304 22/12/2015

     CF412A YELLOW, CF413A Magenta                                                       18,523.36 บาท                                                                                                  

53 เครอืงอบผา้ฝาหนา้ 17,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด        17,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด        17,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160305 23/12/2015

54 pH Electrode SANXIN  CHINA                19,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 19,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160306 23/12/2015

55 มเิตอรไ์ฟฟ้า                              31,200.00     ตกลงราคา     29,158.88 บาท 29,158.88 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160307 23/12/2015

56 จา้งซอ่มบํารุงรถยกไฟฟ้า 67,470.00     ตกลงราคา     67,470.00 บาท 67,470.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160308 23/12/2015

57 50,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากัด 50,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160309 23/12/2015

58 PowerEdge R730 Server                     280,000.00 299,600.00    ตกลงราคา     บรษิัท อนิโนโค จํากัด           279,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด          279,000.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160310 23/12/2015

                                                                                                     บรษิัท พอีารเ์อ็น เทคโนโลย ีจํากัด 281,500.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                     บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากัด 282,000.00 บาท                                                                                                  

59 วัสดวุทิยาศาสตร์ 6,400.00     ตกลงราคา     บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด         6,400.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด        6,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของวัสดตุรงความตอ้งการ  4041160311 23/12/2015

60 Fujitsu scansnap ix500 scanner            18,300.00     ตกลงราคา     บรษิัท ไอทโีซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 18,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูนั แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด   18,300.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160312 23/12/2015

                                                                                                     บรษิัท รยีเูนียน โซลชูนั จํากัด    19,700.00 บาท                                                                                                  

                                                                                                     บรษิัท อ ีแพลนเน็ท จํากัด        19,900.00 บาท                                                                                                  

61 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 61,108.77     ตกลงราคา     บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด       57,111.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด       57,111.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160313 23/12/2015

62 จา้งพัฒนาซอฟตแ์วรแ์สดงและบันทกึผลการวัด   29,500.00     ตกลงราคา     นาย ฉัตรชยั เบกิบาน             29,500.00 บาท นาย ฉัตรชยั เบกิบาน             29,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160314 23/12/2015

     คา่ออกซเิจนในเลอืด                                                                                                                                                                                                                              

32 รายการ

4 รายการ

จา้งบรกิารตรวจเช็ดระบบตู ้Fume Hood       3 รายการ

3 ใบ

TLC Aluminium และ Silica Gel              2 รายการ

1 เครอืง

เชา่เครืองคอมพวิเตอรแ์บบพกพา Dell N5110  2 เครอืง

ระยะเวลา 3 เดอืน

สารเคม ี(Alexa Fluor,Siteclick Qdot)      3 รายการ

1 งาน บรษิัท เอ็ม.พ.ียนูเิวอรแ์ซล จํากัด บรษิัท เอ็ม.พ.ียูนเิวอรแ์ซล จํากัด

20 รายการ บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)     บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)  

หมกึ Toner HP CF410A BK, CF411A CYAN, 4 รายการ

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)    

1 รายการ

10 อัน

20 ตัว บจก. เทเลพารท์ คอรป์อเรชัน ซัพพลาย บจก. เทเลพารท์ คอร์ปอเรชัน ซัพพลาย

3 รายการ บจก. เอเซยีโค แมททเีรยีล แฮนดล์งิ บจก. เอเซยีโค แมททเีรยีล แฮนดล์งิ

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย)

สายวัดอณุหภูม ิTS1107                     100 อัน

1 เครอืง

4 รายการ

1 เครอืง

22 รายการ

1 งาน



แบบ สขร.1

หนา้ 4 จาก 5

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง           รายชอืผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ         ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคาทตีกลงซอืหรอืจา้ง           เหตุผลทคีดัเลอืกโดยสรุป
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
เลขทแีละวนัทขีองสญัญาหรอืขอ้

ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

63 Sarcon 50T 13.5 25L                       8,000.00     ตกลงราคา     8,000.00 บาท 8,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160315 23/12/2015

64 วัสดไุฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์ 45,425.10     ตกลงราคา     45,425.10 บาท 45,425.10 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160316 23/12/2015

65 Thermocouple wire "OMEGA"                 1 Meter 9,000.00     ตกลงราคา     9,000.00 บาท 9,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160317 24/12/2015

     Model : TT T 24, Type T                                                                                                                                                                                                                         

66 18,000.00     ตกลงราคา     นาย ปรัชญ ์โชคะสตุ              18,000.00 บาท นาย ปรัชญ ์โชคะสตุ              18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160318 25/12/2015

                                                                                                                                                                                                           

67 7,740.00     ตกลงราคา     บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด      7,740.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด  7,740.00 บาท คณุลักษระเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ  4041160319 25/12/2015

68 จา้งทําชนิงานตามแบบตัวอยา่ง               17,010.00     ตกลงราคา     17,010.00 บาท 17,010.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160320 25/12/2015

69 13,458.00     ตกลงราคา     บรษิัท ยฟูิคอน จํากัด             13,458.00 บาท บรษิัท ยฟูิคอน จํากัด             13,458.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160321 25/12/2015

70 119,700.00 128,079.00    ตกลงราคา     บรษิัท ไฟรโ์ฟกัสเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 119,700.00 บาท บรษิัท ไฟรโ์ฟกัสเซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 119,700.00 บาท ราคาตําสดุ                            4041160322 25/12/2015

                                                                                                     135,000.00 บาท                                                                                                  

71 ไนโตรเจนเหลว 68,676.62     ตกลงราคา     บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 68,676.62 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 68,676.62 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160323 25/12/2015

72 52,400.00     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ   52,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ       52,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว                 4041160324 25/12/2015

73 Active RFID Tag                           72,000.00     ตกลงราคา     72,000.00 บาท 72,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160325 25/12/2015

     RFID Reader R210 RS485/RS232                                                                                                                                                                                                                    

74 วัสดอุเิล็กทรอนกิส ์                      34,300.00     ตกลงราคา     บรษิัท เมฟ ูเทคโนโลย ีจํากัด 34,300.00 บาท บรษิัท เมฟ ูเทคโนโลย ีจํากัด       34,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041160326 29/12/2015

75 จา้งพัฒนาและทดสอบระบบอา่นความเขม้แสง      69,000.00     ตกลงราคา     Mr. AJAY   NEDLE                69,000.00 บาท Mr. AJAY   NEDLE                69,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160327 29/12/2015

76 จา้งซอ่มบรกิารเครอืงเขยา่ควบคมุอณุหภมู ิ  17,000.00     ตกลงราคา     บรษิัท กบิไทย จํากัด              17,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด              17,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4041160328 29/12/2015

77        JPY 352,000.00 105,600.00    ตกลงราคา      SUMITOMO CORPORATION ASIA        352,000.00 JPY  SUMITOMO CORPORATION ASIA        352,000.00 JPY คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160017 3/12/2015

& OCEANIA PTE LTD & OCEANIA PTE LTD

78             USD 838.00     ตกลงราคา      atlasRFIDstore               838.00 USD  atlasRFIDstore                   838.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160018 15/12/2015

79 Battery Assisted Passive Tag             EUR 845.00     ตกลงราคา      Global Tag Srl                    790.00 EUR  Global Tag Srl                    790.00 EUR คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160019 17/12/2015

80 Disco Software License (2 Yrs Subscribe)  1 License          EUR 7,000.00 287,000.00    ตกลงราคา      FLUXICON                         7,000.00 EUR  FLUXICON                         7,000.00 EUR 4042160020 18/12/2015

คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ  

81 กลอ่งวัดประสทิธภิาพเชงิแสงอาทติย ์                    USD 555.00     ตกลงราคา     Toronto Surplus & Scientific Inc. 555.00 USD Toronto Surplus & Scientific Inc. 555.00 USD                                       4042160021 22/12/2015

     ในสภาวะมดื                                                                                                                                                                                                

82         EUR 48,155.00 2,070,655.00       พเิศษ       Axend Pte Ltd                   48,155.00 EUR  Axend Pte Ltd                   48,155.00 EUR คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ       4042160022 25/12/2015

พัสดทุจีําเป็นตอ้งซอืโดยตรงจากตา่งประเทศ

83 อปุกรณ์สําหรับเครอืงสปัตเตอรงิ                    USD 1,065.00     ตกลงราคา      AJA International, Inc.         1,065.00 USD  AJA International, Inc.          1,065.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160023 28/12/2015

84 256,300.00 274,241.00    ตกลงราคา     256,300.00 บาท 256,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160029 27/11/2015

                                                                                                                                                            

1,000 ชนิ บรษิัท ฟจูโิพล ี(ประเทศไทย) จํากัด บรษิัท ฟจูโิพล ี(ประเทศไทย) จํากัด

19 รายการ บจก. โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด บจก. โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด

บรษิัท ช.กจิเจรญิ ซัพพลายส ์ จํากัด บรษิัท ช.กจิเจรญิ ซัพพลายส ์ จํากัด

จา้งสรา้งวงจร Astable Multivibrator       1 งาน

Circuit โดยวธิกีารพมิพด์ว้ยเครอืงพมิพอ์งิคเ์จ็ต

จา้งทํา PCB                                1 รายการ

1 งาน หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส. เจ. พ.ี

เอ็นจเินียรงิ (2004) เอ็นจเินียรงิ (2004)

หมกึสําหรับเครอืงพมิพ ์3 มติ ิ            5 รายการ

ชดุดับเพลงิไดม้าตรฐาน NFPA หรอื EN        3 ชดุ

บรษิัท พ.ีเอส.ว.ี สมาร์ท เอ็นยเินียรงิ จํากัด

13,519.02 ลบ.ม.

จา้งปรับปรุงหอ้ง 526 ชนั 5 อาคาร ศอ.     1 งาน

2 รายการ บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลย ีจํากัด บรษิัท ไอ.อ.ีเทคโนโลย ีจํากัด   

6 รายการ

1 งาน

1 งาน

สารเคม ีSumirinse MK                      4 ขวด

วัสดอุเิลก็ทรอนกิส ์(RFID Card และ Tag)   4 รายการ

1 รายการ

1 กลอ่ง

เครือง Wedge Bonder                      1 ชดุ

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

2 รายการ

จา้งใหบ้รกิารระบบ cloud                   11 เดอืน บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

( 1 ธค. 58  31 ตค. 59 )                  



แบบ สขร.1

หนา้ 5 จาก 5

ลําดบัที งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง ราคากลาง วธิซีอืหรอืจา้ง           รายชอืผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ         ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคาทตีกลงซอืหรอืจา้ง           เหตุผลทคีดัเลอืกโดยสรุป
วงเงนิทจีะซอื

หรอืจา้ง
เลขทแีละวนัทขีองสญัญาหรอืขอ้

ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

85 จา้งบํารุงรักษาแกไ้ขตูโ้ทรศัพท ์           20,400.00     ตกลงราคา     20,400.00 บาท 20,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160030 27/11/2015

86 30,000.00     ตกลงราคา     30,000.00 บาท 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160031 3/12/2015

                                                                                                                                                                                                           

87 จา้งบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบใชน้ําเย็น  37,100.00     ตกลงราคา     37,100.00 บาท 37,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160032 3/12/2015

                                                                                                                                                                                                           

88 จา้งพัฒนาโมดลูการเชอืมตอ่กับเซริฟ์เวอร ์ 240,000.00 240,000.00    ตกลงราคา     นาย อภชิยั แดงมาด ี            240,000.00 บาท นาย อภชิยั แดงมาด ี            240,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160033 8/12/2015

89 ชดุอปุกรณ์ประกอบเครอืงปรับอากาศชนดิ      890,100.00 952,407.00       พเิศษ      บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูนั จํากัด 890,100.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูนั จํากัด 890,100.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4043160034 8/12/2015

     ดดูซมึแบบสองชนั                                                                                                                                                                                          

พัสดทุโีดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้

จํากัดทางเทคนคิทจีําเป็นตอ้งระบยุหีอ้

เป็นการเฉพาะ

90 150,000.00 160,500.00    ตกลงราคา     บรษิัท อนิโนโค จํากัด           150,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด           150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160035 16/12/2015

91 75,000.00     ตกลงราคา     นาย สธุรรม โรจนวภิาต            75,000.00 บาท นาย สธุรรม โรจนวภิาต            75,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160036 17/12/2015

92 38,400.00     ตกลงราคา     บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี   38,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 38,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4043160037 18/12/2015

93 1,020,480.00 1,091,913.60 กรณีพเิศษ  1,020,480.00 บาท 1,020,480.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4043160038 22/12/2015

94 จา้งพัฒนาเซ็นเซอรส์ําหรับการตรวจวัดไอออน   132,500.00 132,500.00    ตกลงราคา     นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ ์         132,500.00 บาท นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ ์          132,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160039 22/12/2015

     โลหะหนักและสารปนเปือนตา่งๆ ในนํา                                                                                                                                                                                                               

     ดว้ยเทคนคิทางเคมไีฟฟ้าโดยใชข้ัวไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                       

กราฟฟิน

95 276,000.00 276,000.00    ตกลงราคา     นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง 276,000.00 บาท นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง        276,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160040 23/12/2015

96 จา้งบํารุงรักษาเครอืงกําเนดิไฟฟ้า          40,000.00     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 40,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 40,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทมีคีวามชาํนาญพเิศษ     4043160041 25/12/2015

2 รายการ บรษิัท เอ็นอซี ีคอรป์อเรชนั (ประเทศไทย) บรษิัท เอ็นอซี ีคอรป์อเรชนั (ประเทศไทย) 

จา้งบํารุงรักษา Air Compressor             1 ปี บจก. พรีเมยีม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียรงิ บจก. พรเีมยีม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียรงิ

( 1 ธค. 58  30 พย. 59 )                  

1 ปี หจก. วรพล แอร ์เอ็นจเินยีรงิ หจก. วรพล แอร ์เอ็นจเินียรงิ

1 ธค. 58  30 พย. 59                      

1 ปี

1 ชดุ

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็น

จา้งทํา MA FAS2020                         1 งาน

จา้งพัฒนาโปรแกรมเพอืใชง้าน Cloud Remote  1 งาน

เชา่ Lenovo V480 l7 จํานวน 2 เครอืง 12 เดอืน

เชา่คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย จํานวน 3 เครือง   1 ปี บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

1 งาน

จา้งดแูลระบบจัดเก็บ Log สนับสนุน 1 งาน

4 รายการ


