
แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 จา้งปรับปรงุประตหูอ้ง NP-224 1 งาน 28,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 28,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161105 1/07/2016

อาคารโรงงานตน้แบบ ศอ.

2 จา้งดําเนนิงานสรา้งขั9วไฟฟ้าคารบ์อนเพสท์ 1 งาน 53,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 53,000.00 บาท นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 53,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161106 1/07/2016

และขั9วไฟฟ้ากราฟีนดว้ยวธิีการพมิพ ์แบบสก

ทางเคมไีฟฟ้า

3 ชดุ Matrix 20 ชดุ 56,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 56,000.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 56,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161107 1/07/2016

4 จา้งทาสภีายในอาคารสํานักงานหอ้ง Canteen 1 รายการ 11,170.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากัด 11,170.00 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากัด 11,170.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161108 1/07/2016

5 จา้งทํา Probe DO420 10 ชดุ 31,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 31,000.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 31,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161110 4/07/2016

6 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูชื-อที-อยู่ 1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว นวศร ีชนมหาตระกลู 60,000.00 บาท นางสาว นวศร ีชนมหาตระกลู 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161111 4/07/2016

และชื-อสถานที-ภาษาไทยที-ถา่ยถอด เป็นภาษาอังกฤษ

7 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูชื-อที-อยู่ 1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธนภรณ ์อนันตส์ริภิญิโญ 60,000.00 บาท นางสาว ธนภรณ ์อนันตส์ริภิญิโญ 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161112 4/07/2016

และชื-อสถานที-ภาษาไทยที-ถา่ยถอด เป็นภาษาอังกฤษ

8 จา้งพัฒนาแอพลเิคชันบนโทรศัพทส์มารโ์ฟน 1 งาน 58,500.00     ตกลงราคา นาย วชิวร มั-นคง 58,500.00 บาท นาย วชิวร มั-นคง 58,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161113 4/07/2016

เพื-อสนับสนุนพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑติยสถาน

9 จา้งตดิตั9งระบบระบายความรอ้น และระบบ 4 รายการ 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูั-น จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทอรโ์มโซลชูั-น จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161114 4/07/2016

นํ9าเย็น บรษิัท เทมป์เมกเกอร ์จํากัด 284,000.00 บาท

10 จา้งตดิตั9ง Board ICVC บนเครื-องระบาย 1 งาน 110,000.00 117,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากัด 110,000.00 บาท บรษิัท ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากัด 110,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161115 4/07/2016

ความรอ้น บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากัด 122,084.00 บาท

11 จา้งออกแบบ UI และทํา Transfer function 1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว จณิหว์รา สทุธปิรญิญานนท์ 50,000.00 บาท นางสาว จณิหว์รา สทุธปิรญิญานนท์ 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161116 4/07/2016

ของ Volume Rendering ภายใตโ้ครงการ รว่ม

สําหรับการศัลยกรรมทางชอ่งปากและ งานทันตกรรม

12 วัสดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 89,490.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 89,490.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 89,490.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161117 4/07/2016

13 จา้งซอ่มเครื-องปรับอากาศแยกสว่น 1 งาน 65,200.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื-องเย็น 65,200.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื-องเย็น 65,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161118 4/07/2016

14 Pressure Tank ยี-หอ้ FLEXcon 1 เครื-อง 17,550.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเซน แมชนีเนอรี- จํากัด 17,550.00 บาท บรษิัท มนิเซน แมชนีเนอรี- จํากัด 17,550.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161119 4/07/2016

15 จา้งทํากลอ่ง intermittency test terminals 1 กลอ่ง 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อกซ ์จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อกซ ์จํากัด 12,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161120 4/07/2016

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม

เลขที	และวนัท ี	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง
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16 จา้งปรับพื9นที-ปตูัวหนอน สรา้งขั9นบันได 1 งาน 49,000.00     ตกลงราคา นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 49,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 49,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161121 4/07/2016

และงานบอ่พักจดุระบายนํ9าเสยี

17 ชดุหัวฉีดพน่ลมเป่าแหง้ผวิหนา้ชิ9นงาน 3 รายการ 10,350.00     ตกลงราคา บรษิัท สกาย อนิดัสตร ีจํากัด 10,350.00 บาท บรษิัท สกาย อนิดัสตร ีจํากัด 10,350.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161122 4/07/2016

18 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 24 รายการ 8,281.30     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 8,281.30 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 8,281.30 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161123 4/07/2016

19 จา้งตดิตั9งอปุกรณร์ะบบเสยีง และระบบไฟฟ้า 6 รายการ 32,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 32,800.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 32,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161124 6/07/2016

20 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 1 ชดุ 12,392.72     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,392.72 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 12,392.72 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161125 6/07/2016

21 จา้งปรับปรงุระบบป้องกันฟ้าผา่ 1 งาน 274,100.00 293,287.00     ตกลงราคา บรษิัท สยาม โกลด ์ฟิงเกอร ์จํากัด 274,100.00 บาท บรษิัท สยาม โกลด ์ฟิงเกอร ์จํากัด 274,100.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161126 6/07/2016

บรษิัท เอ็น ซ ีดับบลวิ อเิลคทรคิ จํากัด 386,200.00 บาท

22 HP CE410A 4 กลอ่ง 10,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161127 6/07/2016

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 10,200.00 บาท

23 chiller 1 ton (1,2000 BTU) 1 ชดุ 73,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เพรสซเิดน้ท ์โฮเนอร ์อนิดัสตร ีจํากัด 73,000.00 บาท บรษิัท เพรสซเิดน้ท ์โฮเนอร ์อนิดัสตร ีจํากัด 73,000.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161128 6/07/2016

24 Pasture (Transfer) Pipette7 (3) 2 รายการ 7,080.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 7,080.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 7,080.00 บาท คณุลักษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161129 6/07/2016

Slide ขอบเรยีบ 3"x1"

25 N2 Pilot Cylinder 1 ชดุ 60,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอล พ ีจ ีเอ็นจเินียริ-ง (ประเทศไทย) จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท แอล พ ีจ ีเอ็นจเินียริ-ง (ประเทศไทย) จํากัด 60,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161130 6/07/2016

26 จา้งทํา PCB Type PTH Altium Design6 FR4 2 ชดุ 1,858.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 1,858.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 1,858.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161131 7/07/2016

27 จา้งทํา PCB Type PTH 30 ชดุ 3,900.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,900.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161132 7/07/2016

28 จา้งผลติชดุเลนสม์วิอายพรอ้มตดิตั9งบน 70 ชดุ 116,900.00 125,083.00     ตกลงราคา บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 116,900.00 บาท บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 116,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161133 7/07/2016

โทรศัพทม์อืถอื

29 จา้งบรกิารจัดเก็บรวบรวมขอ้มลูสถติิ 1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161134 7/07/2016

30 NFC Tag Sticker และวัสดอุื-นๆ 3 รายการ 7,790.00     ตกลงราคา บรษิัท ชมุอนันต จํากัด 7,790.00 บาท บรษิัท ชมุอนันต จํากัด 7,790.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161135 7/07/2016

31 จา้งตัดตอ่วดิโีอสัมภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ 1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เครสโซเวชั-น จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชั-น จํากัด 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161136 7/07/2016

จํานวน 6 คน

32 จา้งทําโลค่รสิตัล 2 รายการ 26,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 26,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 26,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161137 7/07/2016
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เลขที	และวนัท ี	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

33 จา้งสกรนีตลับพลาสตกิสําหรับใสเ่ลนสม์วิอาย 1 งาน 24,900.00     ตกลงราคา บรษิัท พาม ีโปรดักส ์จํากัด 24,900.00 บาท บรษิัท พาม ีโปรดักส ์จํากัด 24,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามจํานาญพเิศษ 4041161138 7/07/2016

34 Part Name:MINI 2 รายการ 137,024.00 146,615.68     ตกลงราคา บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 137,024.00 บาท บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 137,024.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161139 7/07/2016

Part Name:DR-Scan

35 จา้งทําบอรด์นทิรรศการ  ป้าย โปสเตอร์ 6 รายการ 113,700.00 121,659.00     ตกลงราคา รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 113,700.00 บาท รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 113,700.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161140 ######

36 หนังสอื 3 รายการ 5,326.20     ตกลงราคา บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์จํากัด 5,326.20 บาท บรษิัท คโินะคนูยิะ บุ๊คสโตร ์จํากัด 5,326.20 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161141 7/07/2016

37 กลอ้งดจิติอล Fuju X-A2 kit  16-50 mm.+16 2 ชดุ 48,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 48,400.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 48,400.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161142 8/07/2016

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 51,360.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด หอ้งภาพ เจรญิกรงุคัลเลอรแ์ล็บ 51,800.00 บาท

38 จา้งตดิตั9งระบบและพัฒนาโปรแกรม 1 รายการ 75,000.00     ตกลงราคา นาย อากุย้ เลาลี- 75,000.00 บาท นาย อากุย้ เลาลี- 75,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161143 8/07/2016

39 จา้งทําระบบสแกนและสรา้งภาพจากเครื-อง 1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา นาย ภญิโญ แยม้พราย 30,000.00 บาท นาย ภญิโญ แยม้พราย 30,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161144 8/07/2016

40 วัสดเุตา้รับและเตา้เสยีบสําหรับยานยนต์ 13 รายการ 340,929.55 364,794.62       พเิศษ บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 340,929.55 บาท บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 340,929.55 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161145 8/07/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้

เป็นการเฉพาะ

41 จา้งผลติสื-อวดิทีัศน ์ความยาว 60 นาที 1 งาน 265,000.00 315,650.00     ตกลงราคา บรษิัท กู๊ดอฟีนิ-ง ตงิค ์จํากัด 265,000.00 บาท บรษิัท กู๊ดอฟีนิ-ง ตงิค ์จํากัด 265,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161146 8/07/2016

42 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการและตรวจสอบขอ้มลู  1  รายการ 250,000.00 267,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ็ปตจิดู จํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท แอ็ปตจิดู จํากัด 250,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161147 ######

Food Choice

43 Nitrogen N2 Purity 99.99% 6 แพ็ค 13,860.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชี-ยลแก๊ส จํากัด 13,860.00 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี-ยลแก๊ส จํากัด 13,860.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161148 ######

44 TV LED 40"  Samsung รุน่ UA40J5200AK 3 เครื-อง 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 45,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161149 ######

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 47,700.00 บาท

45 จา้งทําตูล้อย ขนาด 0.40 x 1.60 x 0.80 m. 4 ชดุ 2 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท นัสฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161150 ######

ตูล้อย ขนาด 0.40 x 1.10 x 0.80 m. 1 ชดุ

46 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื-องมอื Thermometer 1 งาน 98,400.00     ตกลงราคา อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื-อสถาบันอาหาร 98,400.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื-อสถาบันอาหาร 98,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161151 ######

47 วัสดหุอ้งคลนีรมู 5 รายการ 10,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 10,250.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี- จํากัด 10,250.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161152 ######

48 Toner HP 4 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161153 ######

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 16,920.00 บาท และราคาตํ-าสดุ

บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 17,406.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม

เลขที	และวนัท ี	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

49 เครื-อง Garmin EchoMAP 1 ชดุ 54,112.15     ตกลงราคา บรษิัท แนฟเกยีร ์จํากัด 54,112.15 บาท บรษิัท แนฟเกยีร ์จํากัด 54,112.15 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161154 ######

50 จา้งทําเครื-องยงิหัว Ultrasonics 2 รายการ 112,000.00 119,840.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 112,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 112,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161155 ######

51 TONER BROTHER 4 รายการ 15,540.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,540.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,540.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161156 ######

บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 15,786.00 บาท

52 จา้งทําชิ9นงานตามแบบ 1 งาน 14,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 14,600.00 บาท บรษิัท ชลติะ เซมซิ ึจํากัด 14,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161157 ######

53 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 9 รายการ 1,613.70     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 1,613.70 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 1,613.70 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161158 ######

54 จา้งทํา P.T.H., Drill, DF,SM 2 SIDE 1 ชดุ 7,022.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 7,022.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 7,022.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161159 ######

55 วัสดสุํานักงาน 30 รายการ 5,233.40     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 5,233.40 บาท รา้น พัฒนากจิ 5,233.40 บาท เป็นการสั-งซื9อเพิ-มเตมิ 4041161160 ######

56 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดอบรม 1 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 80,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161161 ######

57 จา้งพัฒนาระบบลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต์ 1 รายการ 80,000.00     ตกลงราคา นาย อรรถพล เขยพดุซา 80,000.00 บาท นาย อรรถพล เขยพดุซา 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161162 ######

58 จา้งทําแท็คคลอ้งกระเป๋าโลโกเ้นคเทค 30 ปี 800 อัน 20,208.00     ตกลงราคา นาย ไอศรูณ ์เรอืงดาราวันท์ 20,208.00 บาท นาย ไอศรูณ ์เรอืงดาราวันท์ 20,208.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161163 ######

59 We Offer MPU-9250 1 รายการ 34,188.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 34,188.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 34,188.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161164 ######

RS Part Number 883-7942P

60 จา้งประกอบเครื-องเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์าม 1 งาน 34,000.00     ตกลงราคา นาย วัฒนา วงคะสุม่ 34,000.00 บาท นาย วัฒนา วงคะสุม่ 34,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161165 ######

มติแิบบเคลื-อนยา้ยได ้

61 คา่สอบเทยีบเครื-องมอืวเิคราะหค์ณุภาพนํ9า 1 งาน 13,022.50     ตกลงราคา บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั-น เซน็เตอร ์จํากัด 13,022.50 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั-น เซน็เตอร ์จํากัด 13,022.50 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161166 ######

62 จา้งประกอบเครื-องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ 1 งาน 34,000.00     ตกลงราคา นาย ธันยากร วบิลูย์ 34,000.00 บาท นาย ธันยากร วบิลูย์ 34,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161167 ######

สามมติแิบบเคลื-อนยา้ยได ้(ทางกล)

63 จา้งประกอบบอรด์งาน AlfaSensePlus_v1 55 ชดุ 143,000.00 153,010.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 143,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 143,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161168 ######

บรษิัท ซนีเนอรย์ี- เทคโนโลย ีจํากัด 219,629.85 บาท

Page 4 of 10



แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม

เลขที	และวนัท ี	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

64 NON CPCS REPLACEMENT BATTERY 12V.5.4AH 8 อัน 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 12,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161169 ######

for SUA3000RMI2UI (1 ตัวใชไ้ด ้8 กอ้น) W

65 สวติซ ์กดออก 50 อัน 3,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 3,000.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั-นแนล จํากัด 3,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161170 ######

Exit Switch (ลอย)

66 จา้งสํารวจและวเิคราะหป์ัจจัยของการใชง้าน 1 งาน 46,000.00     ตกลงราคา นางสาว ยพุาวด ีพทุธพงษ์ 46,000.00 บาท นางสาว ยพุาวด ีพทุธพงษ์ 46,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161171 ######

Internet of Things และการเลอืกใช ้Intern

67 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 8 รายการ 7,765.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,765.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,765.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161172 ######

68 จา้งจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรยีนรูแ้ละ 1 งาน 145,800.00 156,006.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 145,800.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 145,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161173 ######

พัฒนาอนิเทอรเ์น็ตในทกุสรรพสิ-ง

69 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 11 รายการ 12,270.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 12,270.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 12,270.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161174 ######

70 กาวอะครลีคิ 3 ชดุ 46,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เฟิรส์ชที จํากัด 46,500.00 บาท บรษิัท เฟิรส์ชที จํากัด 46,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161175 ######

71 เครื-องวัดความชื9นและอณุหภมูิ 1 ชดุ 110,500.00 118,235.00     ตกลงราคา บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 110,500.00 บาท บรษิัท เมเชอรโ์ทรนกิซ ์จํากัด 110,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161176 ######

72 เครื-องตัดสตกิเกอร ์ยี-หอ้ MIMAKI พรอ้ม 1 ชดุ 50,075.24     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนโลยี- 2004 จํากัด 50,075.24 บาท บรษิัท เทคโนโลยี- 2004 จํากัด 50,075.24 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161177 ######

สตกิเกอร์

73 สารเคมี 1 รายการ 15,734.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)จํากัด 15,734.00 บาท บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)จํากัด 15,734.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามความตอ้งกา 4041161178 ######

74 MS561101BA03-50 2 รายการ 24,400.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 24,400.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 24,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามความตอ้งกา 4041161179 ######

MIC5209-5.0YS

75 หลอดสําหรับปั-นเหวี-ยง 1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 5,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามความตอ้งกา 4041161180 ######

76 จา้งทําคูม่อืวธิีอา่นคําไทยฯ 1 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาง พทุธชาต ิโปธบิาล 150,000.00 บาท นาง พทุธชาต ิโปธบิาล 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161181 ######

77 Liquid Nitrogen 12,297.21 ลบ.ม. 62,469.83     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรสี ์จํากัด 62,469.83 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรสี ์จํากัด 62,469.83 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161182 ######

78 จา้งทําหัววัดอ๊อกซเิจน รุน่ DO420 1 รายการ 62,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 62,000.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 62,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161183 ######

บรษิัท   อารบ์ ีเทค – เอ็นจเินียริ-ง จํากัด 80,000.00 บาท และราคาตํ-าสดุ

บรษิัท ซพีทีเีอส อนิเตอร-์เทรดดิ9ง ซพัพลาย 84,000.00 บาท

แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

79 Motor Gear head FAULHABER 3 ชดุ 28,315.20     ตกลงราคา บจก. ออโตเฟล็กซเิบิ9ล แอดวานซ ์เอ็นจเินียริ-ง 28,315.20 บาท บจก. ออโตเฟล็กซเิบิ9ล แอดวานซ ์เอ็นจเินียริ-ง 28,315.20 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161184 ######

80 Computer Set i7-58200K 2 รายการ 82,242.99     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 75,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 75,500.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161185 ######

Monitor Dell 24" U2414H บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 82,242.99 บาท
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81 เครื-องพมิพ ์HP Color LaserJet M553x 2 รายการ 59,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 59,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 59,800.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161186 ######

เครื-องโทรสาร Brother Fax-2840 บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 63,890.00 บาท

82 เครื-องวัดสัญญาณไฟฟ้า Tektronix 1 เครื-อง 547,196.27 585,500.00       พเิศษ บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี- อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 547,196.26 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี- อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด 547,196.26 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161187 ######

และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้

เป็นการเฉพาะ

83 จา้งทําอะไหลหุ่น่ยนต์ 2 รายการ 26,388.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ-ง (2004) 26,388.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส. เจ. พ.ี เอ็นจเินียริ-ง (2004) 26,388.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161188 ######

84 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ 4 รายการ 186,900.00 199,983.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 186,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 186,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161189 ######

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 233,370.00 บาท

85 จา้งพมิพห์นังสอื i-Create 200 เลม่ 125,000.00 133,750.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 125,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 125,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161190 ######

86 จา้งทํา PCB 1 งาน 3,020.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,020.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 3,020.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161191 ######

87 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 12 รายการ 10,839.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 10,839.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 10,839.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161192 ######

88 Current Probe and Differential Probe 2 รายการ 241,401.89 258,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 241,400.00 บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากัด 241,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161193 ######

89 กาว LOCTITE 3 อัน 4,965.00     ตกลงราคา บรษิัท ชัยมงคล เอ็กซเพรส จํากัด 4,965.00 บาท บรษิัท ชัยมงคล เอ็กซเพรส จํากัด 4,965.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161194 ######

90 วัสดไุฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนนด ์จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 5,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161195 ######

91 TONER KYOCERA 3 รายการ 37,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 37,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 37,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161196 ######

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 40,400.00 บาท

92 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ, ภาพ 1 งาน 17,500.00     ตกลงราคา นาย มณฑล ลภัสรัศมี 17,500.00 บาท นาย มณฑล ลภัสรัศมี 17,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161197 ######

และตารางในภาพเอกสาร พรอ้มทั9งพมิพ ์ขอ้ความในภาพ

93 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ, ภาพ และ 1 งาน 17,500.00     ตกลงราคา นางสาว ทพิยส์ดุาภรณ ์สวา่ง 17,500.00 บาท นางสาว ทพิยส์ดุาภรณ ์สวา่ง 17,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161198 ######

ตารางในภาพเอกสารพรอ้มทั9งพมิพข์อ้ความในภาพ

94 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ , ภาพ และ 1 งาน 17,500.00     ตกลงราคา นางสาว เบญจวรรณ เรอืนดารา 17,500.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ เรอืนดารา 17,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161199 ######

ตารางในภาพเอกสารพรอ้มทั9งพมิพข์อ้ความในภาพ

95 Junction Box 20 ชดุ 5,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 5,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161200 ######

96 Robot Router สําหรับกัดอะครลีคิ 1 เครื-อง 88,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ออโรรา่ ออสเตรลสิ จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท ออโรรา่ ออสเตรลสิ จํากัด 88,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161201 ######

97 จา้งจัดทําเนื9อหาในสว่นของ Literature 1 งาน 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เทดิพันธุ ์ก ิ-งสวุรรณพงษ์ 35,000.00 บาท บรษิัท เทดิพันธุ ์ก ิ-งสวุรรณพงษ์ 35,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161202 ######

Review เพื-อประกอบรายงานการศกึษา
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98 LENOVO Vibe K5 Plus 2 รายการ 55,060.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 55,060.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 55,060.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161203 ######

LENOVO K4 Note บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 57,270.00 บาท

99 จา้งเขยีนแผนธุรกจิเลนสม์วิอายกําลังขยาย 1 งาน 140,750.00 150,602.50     ตกลงราคา บรษิัท เนเบอร ์มเีดยี จํากัด 140,750.00 บาท บรษิัท เนเบอร ์มเีดยี จํากัด 140,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161204 ######

มากกวา่ 250 เทา่

100 Hi Voltage Indicator Lamp 1 ชดุ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ-ง จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ-ง จํากัด 25,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161205 ######

101 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 4 รายการ 32,915.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 32,915.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 32,915.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161206 ######

102 จา้งสรา้งขอ้มลูพกิัดขอ้ความ, ภาพ 1 งาน 17,500.00     ตกลงราคา นางสาว พรสนิี เปรื-องประยรู 17,500.00 บาท นางสาว พรสนิี เปรื-องประยรู 17,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161207 ######

และตารางในภาพเอกสาร พรอ้มทั9งพมิพ ์ขอ้ความในภาพ

103 จา้งออกแบบ Commercial Package for 1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา Mr. JEFFREY C.HAMILTON 90,000.00 บาท Mr. JEFFREY C.HAMILTON 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161208 ######

Portable Aflatoxin Rapid Sensor

104 จา้งทํา PCB Type PTH 1 งาน 9,670.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 9,670.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 9,670.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161209 ######

105 อปุกรณจ์ับชิ9นงานและอะไหล่ 7 รายการ 16,952.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอ ทลูส ์จํากัด 16,952.00 บาท บรษิัท นีโอ ทลูส ์จํากัด 16,952.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161210 ######

106 จา้งเปลี-ยนคอมเพลสเซอรร์ุน่ RH165 1 งาน 7,500.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 7,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161211 ######

107 จา้งพัฒนาระบบสรา้งเว็บเซอรว์สิ 1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว นภัส สขุสม 50,000.00 บาท นางสาว นภัส สขุสม 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161212 ######

108 จา้งตรวจทานขอ้มลูพกิัดในภาพเอกสาร 1 งาน 14,000.00     ตกลงราคา นางสาว พัชรนิทร ์สวนสขุ 14,000.00 บาท นางสาว พัชรนิทร ์สวนสขุ 14,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161214 ######

และตรวจทานขอ้ความที-พมิพใหต้รงภาพเอกสาร

109 จา้งพัฒนาสื-อการเรยีนรู ้NETPIE 1 งาน 37,000.00     ตกลงราคา นาย อานนท ์ หมอ้สวุรรณ 37,000.00 บาท นาย อานนท ์ หมอ้สวุรรณ 37,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161215 ######

110 จา้งทํา PCB 1 รายการ 7,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 7,150.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 7,150.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161216 ######

111 จา้งพัฒนาสว่นเชอืมตอ่ระบบ EPUB 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 95,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามจํานาญพเิศษ 4041161217 ######
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112 วัสดทุางกลศาสตร์ 5 รายการ 78,790.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 78,790.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 78,790.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161218 ######

113 สารเคมี 2 รายการ 22,730.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 22,730.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 22,730.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161219 ######

114 จา้งปรับปรงุระบบแนะนําเสน้ทางคณุวฒุิ 1 งาน 20,000.00     ตกลงราคา นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 20,000.00 บาท นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 20,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามจํานาญพเิศษ 4041161220 ######

วชิาชพีตามขอ้มลูมาตรฐานอาชพี

115 จา้งตดิตั9ง Solar Pump NECTEC 1 งาน 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท เข็มเหล็ก จํากัด 280,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161221 ######

116 จา้งพัฒนา Module Web API การบล็อค IP Add 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย วฒุชิัย  ประเสรฐิสังข์ 95,000.00 บาท นาย วฒุชิัย  ประเสรฐิสังข์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161222 ######

117 จา้งพัฒนาการดงึสายสนทนาคนหหูนวกฯ 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ธีรวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท นาย ธีรวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161223 ######

118 จา้งทําชิ9นงาน 1 รายการ 70,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากัด 70,000.00 บาท บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากัด 70,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161225 ######

119 เครื-องคอมพวิเตอรล์กูขา่ย 32 เครื-อง 486,400.00 520,448.00       พเิศษ บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 492,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 464,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161226 ######

All in one PC Dell Inspiron20 3052 บรษิัท อนิโนโค จํากัด 479,360.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

บรษิัท 108 โอเอ จํากัด 486,400.00 บาท ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 464,000.00 บาท ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้

เป็นการเฉพาะ

120 กลอ้งดจิติอล,Projector,Printer 3 รายการ 47,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 57,100.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 47,100.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161227 ######

บรษิัท อนิโนโค จํากัด 47,100.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 50,000.00 บาท

121 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 18 รายการ 30,086.51     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 28,942.60 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 28,942.60 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161228 ######

122 จา้งทําชิ9นงานโลหะ 8 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชิั-น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรซีชิั-น จํากัด 15,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161229 ######

123 Mobile Battery Nokia BL 5C 312 กอ้น 16,037.38     ตกลงราคา บรษิัท คอมมี- คอรป์อเรชั-น จํากัด 16,037.38 บาท บรษิัท คอมมี- คอรป์อเรชั-น จํากัด 16,037.38 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161230 ######

124 เครื-อง UPS APC-BX1400U-MS 2 เครื-อง 11,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั-น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4041161231 ######

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 11,800.00 บาท

125 แผน่ตะกั-วกันรังส ีหนา 1.5 จํานวน 3 แผน่ 2 รายการ 53,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟิวเจอร ์เดคคอเรชั-น กรุ๊ป จํากัด 53,600.00 บาท บรษิัท ฟิวเจอร ์เดคคอเรชั-น กรุ๊ป จํากัด 53,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161232 ######

แผน่ตะกั-วกันรังส ีหนา 3.0 จํานวน 5 แผน่
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126 จา้งออกแบบรปูเลม่และจัดพมิพห์นังสอื30ปี 1,000 เลม่ 429,000.00 459,030.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชั-นแนล 370,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สตดูโิอ ไดอะล็อก 340,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามจํานาญพเิศษ 4041161233 ######

หา้งหุน้สว่นจํากัด สตดูโิอ ไดอะล็อก 340,000.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

บรษิัท เวอรโ์ก อารต์ กลิด ์จํากัด 370,000.00 บาท ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

บรษิัท มสูสเ์ฮด จํากัด 370,000.00 บาท ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้

เป็นการเฉพาะ และราคาตํ-าสดุ

127 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 9 รายการ 10,998.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 10,767.06 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 10,767.06 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161234 ######

128 จา้งทําเครื-องจมกูอเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 84,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 84,500.00 บาท บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์จํากัด 84,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4041161235 ######

129 LumiSolarOutdoor Battery System 1 ชดุ EUR 44,020.00 1,892,860.00       พเิศษ  Greateyes GmbH 44,020.00 EUR  Greateyes GmbH 44,020.00 EUR คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160087 1/07/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (5) เป็นพัสดุ

ที-จําเป็นตอ้งซื9อโดยตรงจากตา่งประเทศ

130 Desktop Prof. & Server Maintenance Renew 2 รายการ USD 2,400.00     ตกลงราคา  Tableau International, U.C. 2,400.00 USD  Tableau International, U.C. 2,400.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160088 5/07/2016

131 กระจกตน้แบบงาน Pressure Sensor 1 ชิ9น USD 3,000.00 111,000.00     ตกลงราคา  Photronics Singapore Pte Ltd. 3,000.00 USD  Photronics Singapore Pte Ltd. 3,000.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160089 7/07/2016

132 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 10 รายการ USD 2,511.67     ตกลงราคา  Mouser Electronics 2,511.67 USD  Mouser Electronics 2,511.67 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160090 ######

133 จา้งบํารงุรักษา Ultrafilter Air Dry 1 ปี 18,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั-น (ประเทศไทย) จํากัด 18,600.00 บาท บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั-น (ประเทศไทย) จํากัด 18,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160118 ######

(4043160143)

134 จา้งพัฒนาแอพพลเิคชั-นแบง่ปันขอ้มลูสถานที 1 รายการ 470,000.00 502,900.00       พเิศษ บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 470,000.00 บาท บรษิัท ไซเนจ เซริฟ์ จํากัด 470,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญเพเิศษ 4052160119 1/07/2016

หอ้งใหน้มแมใ่นประเทศไทยพรอ้มเว็บไซต์ และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 23 (1) เป็นการ (4043160144)

จา้งที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืเป็นการเฉพาะ

หรอืผูม้คีวามชํานาญเป็นพเิศษ

135 จา้งศกึษาพฤตกิรรมการขับขี-รถโดยสาร 1 ปี 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา นาย สถติยโ์ชค  โพธิ�สอาด 100,000.00 บาท นาย สถติยโ์ชค  โพธิ�สอาด 100,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160120 ######

(4043160145)

136 จา้งบรกิารบํารงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ขเครื-อง 1 ปี 132,000.00 141,240.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์พาวเวอร ์เน็ตเวริค์ จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท เอสเอสว ีอนิโนเวชั-น จํากัด 132,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4052160121 ######

UPS บรษิัท เอสเอสว ีอนิโนเวชั-น จํากัด 132,000.00 บาท (4043160146)

137 เชา่ระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 5 ปี 8,370,900.00 8,956,863.00 ประกวดราคา บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด 7,823,271.03 บาท บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด 7,823,271.03 บาท ราคาตํ-าสดุ 4057160011 1/08/2016

(e-Auction) บรษิัท อนิโนโค จํากัด 8,037,383.18 บาท (4043160147)

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั-น จํากัด 8,317,757.00 บาท

บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากัด 8,373,831.77 บาท
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แบบ สขร.1

ลาํดบัที	

วงเงนิท ี	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม

เลขที	และวนัท ี	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

138 จา้งพัฒนาระบบ web-based กลาง 1 งาน 1,150,000.00 1,230,500.00       พเิศษ บรษิัท เสร ีโซลชูั-น จํากัด 1,570,000.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 1,150,000.00 บาท ราคาตํ-าสดุ 4052160122 1/08/2016

บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 1,150,000.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 23 (1) เป็นงาน (4043160148)

ที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืเป็นการเฉพาะ หรอืผูม้ี

ความชํานาญเป็นพเิศษ และ (3) เป็นงานที-

ตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหาย

แกส่ํานักงาน

139 จา้งบรกิารตรวจสอบปั� ม และเครื-องอัดตะกอน 1 ปี 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซ.ีเอ็ม.พ.ีโปรดักส์ 12,000.00 บาท บรษิัท ซ.ีเอ็ม.พ.ีโปรดักส์ 12,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160123 ######

(4043160149)

140 จา้งพัฒนาเครื-องเขยา่ควบคมุอณุหภมูพิรอ้ม 3 เครื-อง 404,000.00 432,280.00       พเิศษ บรษิัท ซอฟทซ์วที จํากัด 404,000.00 บาท บรษิัท ซอฟทซ์วที จํากัด 404,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160124 ######

เซน็เซอรต์รวจวัดความขุน่และระบบแสดงผลฯ และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 23 (1) เป็นงาน (4043160150)

ที-ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืเป็นการเฉพาะ หรอืผูม้ี

ความชํานาญเป็นพเิศษ และ (4) เป็นงานที-

ตอ้งปกปิดเป็นความลับของสํานักงาน

141 เครื-องเชื-อมชิ9นงานแบบเลเซอร์ 1 เครื-อง 1,435,392.52 1,535,870.00       พเิศษ บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 1,435,392.52 บาท บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์จํากัด 1,435,392.52 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051160012 ######

และเป็นไปตามขอ้บังคับ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ (4043160151)

ที-โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิที-จําเป็นตอ้งระบยุี-หอ้

เป็นการเฉพาะ

142 จา้งบรกิารตรวจสอบ pump 1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กรนุดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท กรนุดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที-มคีวามชํานาญพเิศษ 4052160125 ######

(4043160152)
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