
แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 จา้งหุม้ฉนวนชนดิแผ่น Aeroflex           1 งาน 46,728.97     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 46,728.97 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 46,728.97 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161236 01/08/16

2 จา้งทําสว่นประกอบ           1 งาน 37,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 37,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 37,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161237 01/08/16

3 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 17,550.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 17,550.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 17,550.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161238 01/08/16

4 จา้งตดิตั Bงและเดนิทอ่เครื3องปรับอากาศ        3 รายการ 23,300.00     ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 23,300.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 23,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161239 01/08/16

5 อะครลิคิ 4x8ฟตุ       11 รายการ 44,650.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 44,650.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 44,650.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161240 01/08/16

6 จา้งออกแบบวงจรไฟฟ้า        2 รายการ 12,135.00     ตกลงราคา บรษิัท ไรสซ์ิ3ง ซอร์ซ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 12,135.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ิ3ง ซอร์ซ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 12,135.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161241 01/08/16

7 บอร์ด Pixel         800 ชุด 360,000.00 385,200.00       พเิศษ บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 360,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 360,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161242 01/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็น

งานที3ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือโดยเฉพาะหรือผูม้ีความ

ชํานาญเป็นพเิศษ และ (2) เป็นพัสดทุี3ตอ้ง

ซืBอเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหาย

แก่สํานักงาน

8 INSULATION TESTER (FLUKE1507)           1 ชุด 19,350.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 19,350.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 19,350.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161243 01/08/16

9 จา้งออกแบบและสั3งทําชุดใสก่ระถางตน้ไม ้           1 งาน 71,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 71,200.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 71,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161244 01/08/16

10 จา้งทําระบบเครื3อง Turntable CT           1 งาน 65,000.00     ตกลงราคา นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161245 01/08/16

สําหรับวจิัยกับ CMOS Detector

11 จา้งตรวจทานขอ้มูลพกิัดในภาพเอกสาร           1 งาน 14,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปารภิา จันทรศร 14,000.00 บาท นางสาว ปารภิา จันทรศร 14,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161246 01/08/16

และตรวจทานขอ้ความที3พมิพ์ใหต้รงตาม ภาพเอกลกัษณ์

12 จา้งเขยีนแผนธุรกจิชปิขยายสญัญาณรามาน           1 งาน 79,980.00     ตกลงราคา นางสาว สมชุล ี ธนานุรัตน์ 79,980.00 บาท นางสาว สมชุล ี ธนานุรัตน์ 79,980.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161247 01/08/16

13 จา้ง Overhaul ปัg มนํBา ขนาดเพลา 32.0 มม.           1 งาน 7,650.00     ตกลงราคา บรษิัท พีเอ็นพี ซีลล ิ3ง จํากัด 7,650.00 บาท บรษิัท พีเอ็นพี ซีลล ิ3ง จํากัด 7,650.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161248 01/08/16

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
วนัที	 31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

เลขที	และวนัที	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง
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14 เครื3องปรับอากาศ CARRIER แบบตูต้ั BงพืBน       3 เครื3อง 253,215.00 270,940.05 ตกลงราคา บจก. ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด ์คลูล ิ3ง เซอร์วสิ 571,296.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 253,215.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161249 01/08/16

บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 253,215.00 บาท

บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากัด 261,300.00 บาท

15 TONER HP รุ่น CB541A, CB542A,        3 รายการ 5,850.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 5,850.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 5,850.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161250 01/08/16

CB543A บรษิัท โมดฟิายด ์มอนเิตอร์ จํากัด 8,550.00 บาท

16 ไนโตรเจนเหลว 15,751.68 ลบ.ม 80,018.53     ตกลงราคา บรษิัท แอร์โปรดคัสอ์นิดสัตรีย์ จํากัด 80,018.53 บาท บรษิัท แอร์โปรดคัสอ์นิดสัตรีย์ จํากัด 80,018.53 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161251 01/08/16

17 สารเคมี        2 รายการ 34,310.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,310.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,310.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161252 02/08/16

18 กาวอะครีลคิ Solvent based adhesives           7 อัน 108,500.00 116,095.00     ตกลงราคา บรษิัท เฟิร์สชีท จํากัด 108,500.00 บาท บรษิัท เฟิร์สชีท จํากัด 108,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161253 02/08/16

19 จา้งฉีดพลาสตกิแทน่วางตวัอย่างที3ใชง้าน       1,465 ชุด 73,250.00     ตกลงราคา บรษิัท เทารา อนิโนวชิั3น จํากัด 73,250.00 บาท บรษิัท เทารา อนิโนวชิั3น จํากัด 73,250.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161254 02/08/16

ร่วมกับเลนสม์วิอาย

20 Pull Frame B3x3+Case+2Spotlight           1 งาน 36,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 36,500.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 36,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161255 02/08/16

แบบตรงขนาดโครงกวา้ง 210 ซม. 225 ซม.

21 แผ่นฝ้าท-ีบาร์ ฟายน์ฟิชเชอร์         60 แผ่น 6,561.00     ตกลงราคา บรษิัท เฟอร์ร ิ3งไลน์ ควอลติีB จํากัด 6,561.00 บาท บรษิัท เฟอร์ร ิ3งไลน์ ควอลติีB จํากัด 6,561.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161256 02/08/16

22 วัสดวุทิยาศาสตร์        6 รายการ 65,520.00     ตกลงราคา บรษิัท โชเดงชะ (ไทยแลนด)์ จํากัด 65,520.00 บาท บรษิัท โชเดงชะ (ไทยแลนด)์ จํากัด 65,520.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161257 02/08/16

23 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 10,680.00     ตกลงราคา บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จําก 10,680.00 บาท บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จําก 10,680.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161258 02/08/16

24 Monitor OLEDPIC18F           7 อัน 16,800.00     ตกลงราคา  พาวเวอร์โฟลว์ โซลชูั3น 16,800.00 บาท  พาวเวอร์โฟลว์ โซลชูั3น 16,800.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161259 02/08/16

25 โครง backdrop           1 ชุด 18,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พกิเซล วัน จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท พกิเซล วัน จํากัด 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161260 02/08/16

26 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ        9 รายการ 13,590.00     ตกลงราคา บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,590.00 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากัด 13,590.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามตอ้งการ 4041161261 02/08/16

27 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ       10 รายการ 23,000.00     ตกลงราคา บจก. เอสวีอาร์ เอ็นจเินียร ิ3ง แอนด ์ซัพพลาย 23,000.00 บาท บจก. เอสวีอาร์ เอ็นจเินียร ิ3ง แอนด ์ซัพพลาย 23,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามตอ้งการ 4041161262 03/08/16

28 Programming PV Pro Manager สําหรับ           1 ชุด 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั3น จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั3น จํากัด 20,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161263 03/08/16

เครื3องทํานํBาเย็น
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29 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์           1 ชุด 5,100.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 5,100.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161264 03/08/16

30 pH Meter Sensor           1 อัน 16,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 16,700.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 16,700.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161265 03/08/16

31 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์      102 รายการ 76,524.50     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 76,524.50 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 76,524.50 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161266 03/08/16

32 Digital Multimeters FLUKE           1 ตวั 15,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากัด 15,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161267 03/08/16

บรษิัท เมเชอร์โทรนกิซ์ จํากัด 16,966.00 บาท

33 ลขิสทิธิsการใชง้าน Creative Cloud        13 เดอืน 32,100.00     ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 32,100.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 32,100.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161268 03/08/16

34 เครื3องเป่าลมเย็นพรอ้มตดิตั Bง       2 เครื3อง 108,878.00 116,499.46     ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลชูั3น จํากัด 154,000.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 108,878.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161269 03/08/16

บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 108,878.00 บาท

35 จา้งทํากลอ่ง AL        2 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิซาวด ์อเิล็คทรอนคิ 8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คงิซาวด ์อเิล็คทรอนคิ 8,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161270 04/08/16

36 AMP CAT6 UTP CABLE และ AMP CAT6 RJ45        3 รายการ 27,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม จํากัด 27,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161271 04/08/16

MODULAR PLUG MODULAR BOOT

37 วัสดวุทิยาศาสตร์           4 ชุด 136,400.00 145,948.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 136,400.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 136,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161272 05/08/16

38 High resolution plastic mask size 8”X11”        2 รายการ 20,490.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 20,490.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 20,490.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161273 05/08/16

High resolution plastic mask size12"X18"

39 Projector Acer K335       2 เครื3อง 44,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 44,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 44,400.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161274 05/08/16

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 47,100.00 บาท

40 Turbo Pump 85401 Turbo VAC 50, ISO - K63           1 อัน 134,000.00 143,380.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 134,000.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 134,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161275 05/08/16

41 อะไหลป่ัBมลม MAXAIR (20 HP)           1 ชุด 22,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นวิเทค เทรดดิBง จํากัด 22,600.00 บาท บรษิัท นวิเทค เทรดดิBง จํากัด 22,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161276 05/08/16

42 จา้งสแกนเอกสาร คละ Size (ขนาดไม่เกนิ A3)           1 งาน 46,500.00     ตกลงราคา บรษิัท พีเจ อนิเตอร์แคร์ จํากัด 46,500.00 บาท บรษิัท พีเจ อนิเตอร์แคร์ จํากัด 46,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161277 05/08/16

43 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์           1 ชุด 25,176.20     ตกลงราคา บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 25,176.20 บาท บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 25,176.20 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161278 05/08/16
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44 จา้งพมิพ์คูม่ือการใชงานระบบระเบียนสขุภาพ        2 รายการ 130,000.00 139,100.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปร ิBนท ์จํากัด 130,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปร ิBนท ์จํากัด 130,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161279 31/08/16

บรษิัท เบ๊เจ็งจกิ จํากัด 145,000.00 บาท

บรษิัท วชรินิทร์สาสน์ พริBนทต์ ิBง จํากัด 161,000.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 152,500.00 บาท

45 จา้ง Calibration เครื3องมือวัด        4 รายการ 7,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั3น จํากัด 7,800.00 บาท บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั3น จํากัด 7,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161280 05/08/16

46 สารเคมี        2 รายการ 3,460.00     ตกลงราคา บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จํากัด 3,460.00 บาท บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จํากัด 3,460.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161281 05/08/16

47 จา้งตรวจวัดคณุภาพส ิ3งแวดลอ้ม        2 รายการ 237,165.00 253,766.55     ตกลงราคา บจก. เอแอลเอส แลบอราทอรี3 กรุ๊ป (ประเทศไทย) 237,165.00 บาท บจก. เอแอลเอส แลบอราทอรี3 กรุ๊ป (ประเทศไทย) 237,165.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161282 08/08/16

48 จา้งทําขาสแตนเลส        1 รายการ 6,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย โระคฮุะ จํากัด 6,840.00 บาท บรษิัท ไทย โระคฮุะ จํากัด 6,840.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161283 08/08/16

49 วัสดไุฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์      342 รายการ 44,770.09     ตกลงราคา บรษิัท นัฐพงษ์ เซลสแ์อนดเ์ซอร์วสิ จํากัด 43,534.58 บาท บรษิัท นัฐพงษ์ เซลสแ์อนดเ์ซอร์วสิ จํากัด 43,534.58 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161284 08/08/16

50 Battery Vision  CP1272         20 กอ้น 13,400.00     ตกลงราคา บจก. ชไนเดอร์ อเิล็คทรคิ ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) 13,400.00 บาท บจก. ชไนเดอร์ อเิล็คทรคิ ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) 13,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161285 08/08/16

51 Node MCU ESP 12E          20 อัน 5,900.00     ตกลงราคา บรษิัท จีเจ เทค จํากัด 5,900.00 บาท บรษิัท จีเจ เทค จํากัด 5,900.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161286 08/08/16

52 จา้งจัดทําสื3อประชาสมัพันธ์วดิทีศัน์           1 งาน 150,000.00 160,500.00     ตกลงราคา บรษิัท สปรงิ บ๊อกซ์ สตดูโิอ จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท สปรงิ บ๊อกซ์ สตดูโิอ จํากัด 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161287 08/08/16

ระบบระเบียนสขุภาพอเิล็กทรอนกิส ์สว่นบุคคล

53 Kinect for Windows Developer Bundle           1 ชุด 14,900.00     ตกลงราคา บรษิัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 14,900.00 บาท บรษิัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 14,900.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161288 08/08/16

54 จา้งออกแบบ Info Graphic ระบบ DS-RMS           1 งาน 10,000.00     ตกลงราคา นางสาว กรรวี แกว้มูล 10,000.00 บาท นางสาว กรรวี แกว้มูล 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161289 08/08/16

55 จา้งปรับปรุงหลงัคาตู ้Exhaust control        1 รายการ 27,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียร ิ3ง 27,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียร ิ3ง 27,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161290 08/08/16

56 เกา้อีBทํางาน บุหนัง PU+ไฮโดรลคิ           8 ตวั 36,960.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 36,960.00 บาท บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 36,960.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161291 08/08/16

57 จา้งปรับปรุงโปรแกรมคน้หาขอ้มูล           1 งาน 14,018.69     ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอร์รี3 ซอฟต ์จํากัด 14,018.69 บาท บรษิัท มัลเบอร์รี3 ซอฟต ์จํากัด 14,018.69 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความจํานาญพเิศษ 4041161292 09/08/16

นักทอ่งเทยีวสําหรับดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ ระหว่างประเทศ

(สว่นปรับปรุงรองรับสว่นขอ้มูลไขเ้หลอืง)

58 Service fee for proof reading           1 งาน 8,000.00     ตกลงราคา Mr. SHELDON SPENCER DANIELS 8,000.00 บาท Mr. SHELDON SPENCER DANIELS 8,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161293 09/08/16

of journal publications.
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59 Toner HP รุ่น CE278AC, Q2612A,        3 รายการ 26,950.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 26,950.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 26,950.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161294 09/08/16

Q7553A บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 29,983.00 บาท

60 Magnet for Sputtering Cathode           2 อัน 88,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทเีอท ีซัพพลายแอนด์ 88,000.00 บาท บรษิัท ทเีอท ีซัพพลายแอนด์ 88,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161295 09/08/16

61 Computer PC Lenovo ThinkCentre S510 TWR           1 ชุด 25,900.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 25,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 25,900.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161296 09/08/16

Monitor "Dell" 23”   E2316H Widescreen บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 26,100.00 บาท

62 จา้งซ่อมอนุรักษ์หนังสอืเก่า       10 รายการ 26,545.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นสามัญ บุ๊คคลนีคิ เวริ์คช็อป 26,545.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ บุ๊คคลนีคิ เวริ์คช็อป 26,545.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161297 10/08/16

63 เครื3องวัดความชืBน        1 รายการ 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พีทเีอส คอมบเินชั3น จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท พีทเีอส คอมบเินชั3น จํากัด 45,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161298 09/08/16

64 วัสดไุฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 62,760.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 62,760.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 62,760.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161299 09/08/16

65 วัสดสุําหรับสรา้งระบบตดิตาม           1 ชุด 8,672.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 8,672.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 8,672.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161300 10/08/16

66 ชุดคดิ มวิอาย (เลนส ์และฐานวาง)          35 ชุด 17,500.00     ตกลงราคา บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 17,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161301 10/08/16

67 อุปกรณ์วางเลนส ์(AL5083)           5 ชุด 14,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรีซชิั3น จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท ท ีแอนด ์ท ีพรีซชิั3น จํากัด 14,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161302 10/08/16

68 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 10,419.75     ตกลงราคา บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 10,419.75 บาท บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 10,419.75 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161303 10/08/16

69 สายคลอ้งคอพรอ้มซอง        1 รายการ 11,500.00     ตกลงราคา บรษิัท สตาร์รี3 คอร์ด จํากัด 11,500.00 บาท บรษิัท สตาร์รี3 คอร์ด จํากัด 11,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161304 10/08/16

70 Seagate New Backup Plus Portable 2TB           4 อัน 13,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 12,480.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 12,480.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161305 10/08/16

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 13,600.00 บาท

71 จา้งทํากระเป๋าผา้ร่ม        2 รายการ 22,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นสามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน์ 22,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ โอ.เอ็น.ดไีซน์ 22,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161306 10/08/16

 โดย นางสาว กรวรรณ ชัยวัฒน์  โดย นางสาว กรวรรณ ชัยวัฒน์

72 เสน้พลาสตกิ       10 รายการ 13,570.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอเทค จํากัด 12,682.18 บาท บรษิัท นีโอเทค จํากัด 12,682.18 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161307 10/08/16

73 เหล็กกลอ่ง        5 รายการ 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 24,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161308 10/08/16

74 "Vision" Sealed Lead Acid Battery         26 กอ้น 88,400.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิทเีกรท เอ็ม พาวเวอร์ จํากัด 88,400.00 บาท บรษิัท อนิทเีกรท เอ็ม พาวเวอร์ จํากัด 88,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161309 10/08/16
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75 Automated External Defibrillator       1 เครื3อง 60,747.66     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนเมดคิลั จํากัด 60,747.66 บาท บรษิัท เทคโนเมดคิลั จํากัด 60,747.66 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161310 10/08/16
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76 จา้งทําชิBนงานอะครีลคิตามแบบตวัอย่าง           1 ชุด 8,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอร์ปอเรชั3น จํากัด 8,500.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอร์ปอเรชั3น จํากัด 8,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161311 10/08/16

77 เครื3องดดูฝุ่ น และเครื3องลบัหนิ        2 รายการ 20,077.00     ตกลงราคา บรษิัท อี ซี3 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,077.00 บาท บรษิัท อี ซี3 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 20,077.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161312 10/08/16

78 วัสดสุํานักงาน       18 รายการ 3,979.80     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 3,979.80 บาท รา้น พัฒนากจิ 3,979.80 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161314 10/08/16

79 ถุงมือ Nitrile M สขีาว ยี3หอ้ Handguard        2 รายการ 7,550.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,550.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 7,550.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161315 11/08/16

Kimtech science Kimwipes 2 ply

80 TS1107 Brass-Shield 2 M        1 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออีเอส อเิล็คทรคิ จํากัด 7,600.00 บาท บรษิัท ไออีเอส อเิล็คทรคิ จํากัด 7,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161316 11/08/16

81 Zinc Foil, Zn, 99.99% Pure, 200MM x 300M           2 อัน 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 24,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161317 11/08/16

82 50 KVAR 400V Capacitor Bank Unit           1 ชุด 16,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พีค เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท พีค เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 16,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161318 11/08/16

83 จา้งพัฒนาเว็บบรกิารเพื3อลงทะเบียน          90 วัน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โคด้รันเนอร์ จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร์ จํากัด 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161319 11/08/16

ผูใ้ชง้านและเขา้รหสัขอ้มูลสําหรับ ระบบพาที

84 จา้งออกแบบ Microscope Kit for Smartphone           1 งาน 33,950.00     ตกลงราคา นาย ณัฐวรรธน์ เจรญิสมบัต ิ 33,950.00 บาท นาย ณัฐวรรธน์ เจรญิสมบัต ิ 33,950.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161321 11/08/16

85 จา้ง Modify leg water tank and piping           1 งาน 17,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 17,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กันยกจิ 17,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161322 11/08/16

86 จา้งบันทกึขอ้มูลเสยีงและแบบสอบถาม           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภทัรสดุา รัตนเครือ 60,000.00 บาท นางสาว ภทัรสดุา รัตนเครือ 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161323 11/08/16

การใชง้านชุดคําศพัทส์ําหรับ True TV box

87 ไนโตรเจนเหลว 34,711.71 ลบ.ม.           1 ชุด 176,335.49 188,678.97     ตกลงราคา บรษิัท แอร์โปรดคัสอ์นิดสัตรีย์ จํากัด 176,335.49 บาท บรษิัท แอร์โปรดคัสอ์นิดสัตรีย์ จํากัด 176,335.49 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161324 11/08/16

88 วัสดงุานบา้นงานครัว        6 รายการ 120,300.00 128,721.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล 120,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล 120,300.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161325 11/08/16

 หา้งหุน้สว่นจํากัด มาร์เก็ตติBง แอนด ์เซอร์วสิ 132,350.00 บาท

บรษิัท คงธนา เซอร์วสิ จํากัด 128,500.00 บาท

89 จา้งเหมาสรา้งโรงเรือน           1 งาน 235,000.00 251,450.00     ตกลงราคา บรษิัท โพล ีสเปค จํากัด 235,000.00 บาท บรษิัท โพล ีสเปค จํากัด 235,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161326 11/08/16

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียร ิ3ง 387,000.00 บาท
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90 จา้งจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรียนรู ้และชุดเสรมิการอบรม          1 งาน 102,600.00 109,782.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร์ เอเซีย จํากัด 102,600.00 บาท บรษิัท เมกเกอร์ เอเซีย จํากัด 102,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161327 15/08/16

เชงิปฏบิัตกิารเรียนรูแ้ละพัฒนาอนิเทอร์เน็ตในทกุสรรพส ิ3ง

NECTEC lOT CAMP 2016 ภาคกลาง

91 มเิตอร์ 3P4W 10(30A)        1 รายการ 29,159.00     ตกลงราคา บรษิัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั3น ซัพพลาย จํากัด 29,159.00 บาท บรษิัท เทเลพาร์ท คอร์ปอเรชั3น ซัพพลาย จํากัด 29,159.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161328 15/08/16

92 จา้งเหมาซ่อมแซมประตแูละช่องระบายลม       16 รายการ 229,906.54 246,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียร ิ3ง 229,906.54 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียร ิ3ง 229,906.54 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161329 15/08/16

บรษิัท เค.เอส.พี.อลมูเินียมแอนดก์ลาส จํากัด 274,196.60 บาท และราคาตํ3าสดุ

93 จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าของระบบทําความเย็น        1 รายการ 192,000.00 205,440.00     ตกลงราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร์  จํากัด 192,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร์  จํากัด 192,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161330 15/08/16

และ Emergency Exit Light บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 273,078.00 บาท

94 จา้งทําขาตอ่ขั Bว Ground        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา นางสาว เพ็ญรญา แกว้หลา้ 10,000.00 บาท นางสาว เพ็ญรญา แกว้หลา้ 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161331 15/08/16

95 LED36 x 3WA Power 108W+AC Adapter           4 ชุด 36,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด 36,800.00 บาท บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด 36,800.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161332 15/08/16

96 Dell Precision Tower 5810 XCTO Base           1 ชุด 128,000.00 136,960.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 127,102.80 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 127,102.80 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161333 16/08/16

บรษิัท ซีออน สตดูโิอ จํากัด 129,200.00 บาท

97 SANDISK MICRO SD EXTREME           4 อัน 2,040.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 1,836.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 1,836.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161334 16/08/16

 C10 16 GB 90/MB บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 2,040.00 บาท

98 เครื3องพับอะครลิคิ       1 เครื3อง 144,500.00 154,615.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรงวุฒพิัฒนา จํากัด 144,500.00 บาท บรษิัท ทรงวุฒพิัฒนา จํากัด 144,500.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161336 16/08/16

บรษิัท ไอเดยีเมคเกอร์ เทคโนโลยี จํากัด 195,000.00 บาท

99 จา้ง Overhual EBARA Pump           1 งาน 34,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พาร์ท จํากัด 34,000.00 บาท บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พาร์ท จํากัด 34,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161337 16/08/16

บรษิัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 44,000.00 บาท

100 จา้งวจิัยพัฒนาประยุกตใ์ชช้ปิ           1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา นางสาว สคุนธ์ กาละสงัข์ 18,000.00 บาท นางสาว สคุนธ์ กาละสงัข์ 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161338 17/08/16

ขยายสญัญาณรามานสําหรับตรวจ สารระเบดิ RDX

101 คา่เช่าเครื3องคอมพวิเตอร์แบบพกพา       1 เครื3อง 4,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 4,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161339 17/08/16
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วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิ	ม)
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สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
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การซื�อ
หรอืจา้ง

102 เครื3องโหลดอเิล็กทรอนกิส์       1 เครื3อง 45,050.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 45,050.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 45,050.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161340 17/08/16

BK-PRECISION 8500

103 PANASONIC รุ่น KX-FA 83         4 กลอ่ง 4,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,600.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,600.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161341 17/08/16

บรษิัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,196.28 บาท

104 จา้งวเิคราะหค์วามสมัพันธ์ของตวัแปร           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา นาย พีรพล เวทกีูล 40,000.00 บาท นาย พีรพล เวทกีูล 40,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161342 17/08/16

ที3มีผลตอ่การทายคา่นํBาตาลในเลอืด

105 โตะ๊พับอเนกประสงค ์ขนาด 60x180x75 CM          20 ตวั 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อาณาจักร บุญศริ(ิประเทศไทย) จํากัด 40,000.00 บาท บรษิัท อาณาจักร บุญศริ(ิประเทศไทย) จํากัด 40,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161343 17/08/16

106 ชุดเซลลแ์สงอาทติย์แบบพกพา           1 ขดุ 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กรีน แอ็พพลเิคชั3น จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท กรีน แอ็พพลเิคชั3น จํากัด 50,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161344 17/08/16

107 วัสดกุ่อสรา้ง และ รถเข็น        2 รายการ 13,809.40     ตกลงราคา  เอกสวุรรณฮาร์ดแวร์ 13,809.40 บาท  เอกสวุรรณฮาร์ดแวร์ 13,809.40 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161345 17/08/16

108 วัสดทุางกลศาสตร์       11 รายการ 20,798.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอ ทลูส ์จํากัด 20,798.00 บาท บรษิัท นีโอ ทลูส ์จํากัด 20,798.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161346 17/08/16

109 Dell Monitor 23" LD-S2316H            1 จอ 6,430.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 6,430.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 6,430.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161347 17/08/16

บรษิัท อี แพลนเน็ท จํากัด 6,600.00 บาท

110 เครื3องวัดสารเคมี        3 รายการ 61,650.00     ตกลงราคา บรษิัทเวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 61,650.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 61,650.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161348 17/08/16

111 จา้งประกอบชุดสรีถจักรยานยนต ์YAMAHA          30 คนั 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท ปทมุธานี เอ็นเตอร์ไพรส ์จํากัด 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161349 17/08/16

112 Toner HP รุ่น CE505A         3 กลอ่ง 7,650.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 7,650.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 7,650.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161351 17/08/16

บรษิัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 9,224.31 บาท

113 MSI GS40 6QE-229XTH PHANTOM       1 เครื3อง 56,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 56,200.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 56,200.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161352 18/08/16

บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 56,500.00 บาท

114 โตะ๊ X-Space ขนาด 40x40x100 ซม.TOP และ        2 รายการ 7,200.00     ตกลงราคา บรษิัท แอพดา กรุ๊ป จํากัด 7,200.00 บาท บรษิัท แอพดา กรุ๊ป จํากัด 7,200.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161353 17/08/16

โตะ๊ X-Space ขนาด 60x60x100 ซม.TOP

115 Model: JCV 240V 1000WCH : FEP         15 หลอด 27,750.00     ตกลงราคา บรษิัท คยี์แมน อนิเตอร์เนชั3นแนล จํากัด 27,750.00 บาท บรษิัท คยี์แมน อนิเตอร์เนชั3นแนล จํากัด 27,750.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161354 18/08/16

หลอดไฟทางการแพทย์ Brand : Ushjo/ Japan
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สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

116 จา้งเปลี3ยนอะไหล ่Cooling Tower No.1 TMEC           1 งาน 15,300.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอกรีฟรกิเจอเรชั3น จํากัด 15,300.00 บาท บรษิัท บางกอกรีฟรกิเจอเรชั3น จํากัด 15,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161355 18/08/16

117 เครื3องคอมพวิเตอร์ประกอบพรอ้มจอ           3 ชุด 119,820.00 128,207.40     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 119,820.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 119,820.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161356 18/08/16

บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 146,100.00 บาท
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ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
วนัที	 31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
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การซื�อ
หรอืจา้ง

118 จา้งผลติสื3อสารคดกีารประเมนิโครงการพัฒนา           1 งาน 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ป่าใหญ่ ครีเอชั3น จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท ป่าใหญ่ ครีเอชั3น จํากัด 280,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161357 18/08/16

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบตรวจวัด

119 MODEL PAG 3PIN PLUG/CABLE FIXING 2.7-3.9        2 รายการ 60,000.00     ตกลงราคา  พาวเวอร์โฟลว์ โซลชูั3น 60,000.00 บาท  พาวเวอร์โฟลว์ โซลชูั3น 60,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161358 18/08/16

MODEL PRG 3PIN PLUG/CABLE FIXING 2.7-3.9

120 Infrared Illuminator          1 ชิBน 17,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซสิเท็ม จํากัด 17,600.00 บาท บรษิัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซสิเท็ม จํากัด 17,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161359 18/08/16

121 Pressure        3 รายการ 20,320.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 20,320.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 20,320.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161360 18/08/16

122 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 3,762.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 3,762.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 3,762.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161361 18/08/16

123 จา้งบรกิารตรวจตดิตามระบบมาตรฐาน ISO           1 งาน 113,100.00 121,017.00     ตกลงราคา บจก. ยูไนเต็ด รีจสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส ์(ประเทศไทย) 113,100.00 บาท บจก. ยูไนเต็ด รีจสิตรา้ ออฟ ซสิเท็มส ์(ประเทศไทย) 113,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161362 19/08/16

124 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 21,400.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 21,400.00 บาท บรษิัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 21,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161363 19/08/16

125 ตูเ้ครื3องมือช่างตดิลอ้        1 รายการ 25,990.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ ทลูส ์ซี ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 25,990.00 บาท บรษิัท เอ ทลูส ์ซี ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด 25,990.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161364 19/08/16

126 กาวอะครีลคิ          20 ขวด 6,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอร์ไฟร์บรคิ รีแฟตตอรี3 จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอร์ไฟร์บรคิ รีแฟตตอรี3 จํากัด 6,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161365 19/08/16

127 กลอ้งวงจรปิด          12 ตวั 19,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เซฟแอนดซ์าวด ์ดาตา้ ซสิเท็มส ์จํากัด 19,200.00 บาท บรษิัท เซฟแอนดซ์าวด ์ดาตา้ ซสิเท็มส ์จํากัด 19,200.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161366 19/08/16

บรษิัท โปรเจคเตอร์ เวลิด ์จํากัด 22,400.00 บาท

128 เสืBอกาวน์ยาว แขนยาว ปลายแขนจัgม          96 ตวั 46,080.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย ยูนฟิอร์ม เซ็นเตอร์ จํากัด 46,080.00 บาท บรษิัท ไทย ยูนฟิอร์ม เซ็นเตอร์ จํากัด 46,080.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161367 22/08/16

ผา้คอมทววิ

129 ชุดขบัเคลื3อนมอเตอร์ไฟฟ้าพรอ้มชุดเกียร์        2 รายการ 26,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 26,500.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอร์สเซส  จํากัด 26,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161368 19/08/16

130 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ       57 รายการ 129,885.40 138,977.38     ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั3น บีเคเค จํากัด 129,885.40 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูั3น บีเคเค จํากัด 129,885.40 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161369 19/08/16

บรษิัท ทราสโก ้เรสโซลชูั3น จํากัด 198,700.00 บาท

131 แผ่น ACRYLIC        2 รายการ 11,200.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอร์ไฟร์บรคิ รีแฟตตอรี3 จํากัด 11,200.00 บาท บรษิัท อนิเตอร์ไฟร์บรคิ รีแฟตตอรี3 จํากัด 11,200.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161370 19/08/16

132 วัสดกุ่อสรา้ง        7 รายการ 27,960.00     ตกลงราคา บรษิัท อี ซี3 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,960.00 บาท บรษิัท อี ซี3 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,960.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161371 19/08/16

133 Multicore Shield Cable 24A WG 4 WAYS        400 ชิBน 8,780.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 8,780.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 8,780.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161372 19/08/16
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134 eSpace 8950 IP Phone       3 เครื3อง 66,600.00     ตกลงราคา บจก. อีเทอร์นอล เอเซีย ดสิทรบิวิชั3น (ไทยแลนด)์ 66,600.00 บาท บจก. อีเทอร์นอล เอเซีย ดสิทรบิวิชั3น (ไทยแลนด)์ 66,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161373 19/08/16

135 แผงเซลว์แสงอาทติย์        2 รายการ 106,000.00 113,420.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซลา่ร์ จํากัด 106,000.00 บาท บรษิัท ฟโูซลา่ร์ จํากัด 106,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161374 22/08/16

136 เช่าบรกิารคอมพวิเตอร์ 100 เครื3อง        1 รายการ 93,457.94     ตกลงราคา บรษิัท โฟร์เอ็ม มัลตมิีเดยี จํากัด 93,457.94 บาท บรษิัท โฟร์เอ็ม มัลตมิีเดยี จํากัด 93,457.94 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161375 22/08/16

137 วัสดไุฟฟ้า        5 รายการ 8,478.80     ตกลงราคา บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 8,478.80 บาท บรษิัท อาร์เอส คอมโพเน็นส ์จํากัด 8,478.80 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161376 22/08/16

138 เซ็นเซอร์วัดขนาดวัตถุ        6 รายการ 141,850.00 151,780.00     ตกลงราคา บรษิัท คยี์เอ็นซ์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 141,850.00 บาท บรษิัท คยี์เอ็นซ์ (ไทยแลนด)์ จํากัด 141,850.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161377 22/08/16

139 วัสดคุวามปลอดภยั        4 รายการ 22,961.40     ตกลงราคา บรษิัท บางกอก อนิสทรูเมนท ์แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 22,961.40 บาท บรษิัท บางกอก อนิสทรูเมนท ์แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 22,961.40 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161378 23/08/16

140 Access Control ยี3หอ้ MASTERTECH           5 ชุด             250,625,00 268,168.75     ตกลงราคา บรษิัท มาสเตอร์เทค อนิเตอร์เนชั3นแนล จํากัด 250,625.00 บาท บรษิัท มาสเตอร์เทค อนิเตอร์เนชั3นแนล จํากัด 250,625.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161379 23/08/16

141 Illustrator CC ALL Multiple Platform และ        2 รายการ 27,600.00     ตกลงราคา บจก. ไอ.ท.ีโซลชูั3น คอมพวิเตอร์ (ไทยแลนด)์ 27,600.00 บาท บจก. ไอ.ท.ีโซลชูั3น คอมพวิเตอร์ (ไทยแลนด)์ 27,600.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161380 23/08/16

Photoshop CC ALL Multiple Platform

142 Caes for Raspberry Pi Official 7        3 รายการ 8,940.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,940.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,940.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161381 23/08/16

Raspberry Pi LCD-7 Raspberry Pi Heatsink

143 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 9,068.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 9,068.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 9,068.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161382 23/08/16

144 จา้งทําสชี ิBนงาน Cover 5 ชิBน และ        2 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา  จี.เทค.สปอยเลอร์ โดย นายทวีสวัสด ิs เรืองรี3น 10,000.00 บาท  จี.เทค.สปอยเลอร์ โดย นายทวีสวัสด ิs เรืองรี3น 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161383 24/08/16

ทําสเีสาเครื3อง DentiiScan

145 จา้งทําปุ่ มกดลฟิทอ์ักษรเบล           1 ชุด 8,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ เวริ์คส จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท ซายน์ เวริ์คส จํากัด 8,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161384 23/08/16

146 จา้งศกึษาและสุม่ตวัอย่างหลอดไฟแอลอีดี           1 งาน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาย เศรษฐวัฒน์   สรุะพัฒน์ 150,000.00 บาท นาย เศรษฐวัฒน์   สรุะพัฒน์ 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161385 24/08/16

147 จา้งช่วยออกแบบ และพัฒนาฟังก์ชั3นระบบฯ        1 รายการ 37,500.00     ตกลงราคา นาย ปิยพัทธ์  พุกพันธุ์ 37,500.00 บาท นาย ปิยพัทธ์  พุกพันธุ์ 37,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161386 24/08/16

148 Toner HP Q7553X        1 รายการ 4,100.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,100.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,100.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161387 24/08/16

149 วัสดไุฟฟ้า        2 รายการ 8,316.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 8,316.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 8,316.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161388 24/08/16
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150 จา้งบรกิารขนยา้ยเครื3องจักรภายในอาคาร           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ลกักีB มูฟวิ3ง แอนด ์เทรดดิBง 60,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ลกักีB มูฟวิ3ง แอนด ์เทรดดิBง 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161389 24/08/16

151 Yealink VDO Phone T49G       2 เครื3อง 55,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสซีวาย ซัพพลาย จํากัด 55,200.00 บาท บรษิัท เอสซีวาย ซัพพลาย จํากัด 55,200.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161390 24/08/16

บรษิัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 59,000.00 บาท

หนา้ 14 จาก 24
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ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง
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ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
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(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)
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สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

152 วัสดไุฟฟ้า        2 รายการ 38,450.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 38,450.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 38,450.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161391 24/08/16

153 รถเข็นกระเป๋า Model: 431พเิศษ           1 คนั 8,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จํากัด 8,840.00 บาท บรษิัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จํากัด 8,840.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161392 24/08/16

154 อุปกรณ์สําหรับการขดัผลกึ ZnO           1 ชุด 64,400.00     ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 64,400.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 64,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161393 24/08/16

155 EJTAGXX403A4 Silver Target, Ag, 99.99%        1 รายการ 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 28,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161394 24/08/16

156 TONER HP CE410A, CE411AC, CE412AC        6 รายการ 32,250.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 32,250.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 32,250.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161395 25/08/16

CE413AC,หมกึ Panasonic KX-FA88 E, KX-FA89 E บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 61,960.00 บาท

157 TONER HP รุ่น Q6471A CYAN        1 รายการ 4,200.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,200.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 4,200.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161396 25/08/16

บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 4,820.00 บาท

158 Winsense Weather station           1 ชุด 26,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 26,000.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 26,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161397 25/08/16

159 FLUKE360 และวัสดุ        6 รายการ 76,643.21     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 76,643.20 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอร์ซ จํากัด 76,643.20 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161398 25/08/16

160 จา้งพมิพ์ Poster พมิพ์ 4 ส ี2 หนา้          600 ใบ 12,000.00     ตกลงราคา ดโีอด ีดจิติอล ออน ดมีานด์ 12,000.00 บาท ดโีอด ีดจิติอล ออน ดมีานด์ 12,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161400 25/08/16

161 Pfeiffer Vacuum PKR 251, Active Pirani           1 อัน 62,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ฮากุโตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 62,800.00 บาท บรษิัท ฮากุโตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 62,800.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161401 25/08/16

162 1/2.7"2MP Cmos 25/30 fps@1080P        3 รายการ 15,327.10     ตกลงราคา บรษิัท เค.เอล.ท.ี ซีสเต็ม จํากัด 15,327.10 บาท บรษิัท เค.เอล.ท.ี ซีสเต็ม จํากัด 15,327.10 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161402 25/08/16

163 จา้งทํา PCB Fabrication           5 อัน 7,400.00     ตกลงราคา บรษิัท อาร์แอลซี อนิโนเวชั3น จํากัด 7,400.00 บาท บรษิัท อาร์แอลซี อนิโนเวชั3น จํากัด 7,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161403 25/08/16

164 ตูก้ันชืBน           1 ตู ้ 10,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ซติีB จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท ซายน์ซติีB จํากัด 10,500.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161404 25/08/16

165 สารเคมี        1 รายการ 4,970.00     ตกลงราคา บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จํากัด 4,970.00 บาท บรษิัท ซีทแีลบอราตอรี3 จํากัด 4,970.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161405 25/08/16

166 จา้งพมิพ์หนังสอื NECTEC ACE 2016        800 เลม่ 18,400.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ์ พริBนต ิBง เซอร์วสิ จํากัด 18,400.00 บาท บรษิัท แอดวานซ์ พริBนต ิBง เซอร์วสิ จํากัด 18,400.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161406 25/08/16

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 18,800.00 บาท

หนา้ 15 จาก 24
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การซื�อ
หรอืจา้ง

167 จา้งตดิตั Bงระบบควบคมุไฟฟ้าแสงสว่าง           1 งาน 93,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ดวีีซี ซสิเต็มส ์จํากัด 93,300.00 บาท บรษิัท ดวีีซี ซสิเต็มส ์จํากัด 93,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161407 25/08/16

168 เกา้อีBทํางานบุหนังเทยีม PVN412+ไฮโดรลคิ        2 รายการ 77,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 77,400.00 บาท บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 77,400.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161408 25/08/16

เกา้อีBทํางานบุหนังเทยีม PVN412+ไฮโดรลคิ

169 วัสดไุฟฟ้า        5 รายการ 6,683.40     ตกลงราคา บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,683.40 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากัด 6,683.40 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161409 25/08/16

170 HITACHI WELL PUMP WM-P250XS       1 เครื3อง 6,750.00     ตกลงราคา บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ จํากัด 6,813.08 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ์ แอนด ์สตลี จํากัด 6,750.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161410 25/08/16

บรษิัท บางกอก ไพพ์ แอนด ์สตลี จํากัด 6,750.00 บาท

171 จา้งตรวจทานขอ้มูลพกิัดในภาพเอกสาร           1 งาน 14,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐภณัฑ ์วัฒนะวีระชัย 14,000.00 บาท นาย ณัฐภณัฑ ์วัฒนะวีระชัย 14,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161411 26/08/16

และตรวจทานขอ้ความที3พมิพ์ให ้ตรงตามภาพเอกลกัษณ์

172 จา้งทดสอบและเปรียบเทยีบเครื3องตน้แบบ           1 งาน 7,000.00     ตกลงราคา นาย ประยูร  แลงี 7,000.00 บาท นาย ประยูร  แลงี 7,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161412 26/08/16

ระบบหอ้งปฏบิัตกิารขนาดเล็ก สําหรับ ตรวจตดิตาม

และการเพาะปลกู

173 จา้งซ่อม Overhaul Split Case Pump           1 งาน 46,200.00     ตกลงราคา บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พาร์ท จํากัด 46,200.00 บาท บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พาร์ท จํากัด 46,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161413 26/08/16

+ Motor

174 จา้งปรับปรุงหอ้งปทมุมา และบุษกร           1 งาน 275,965.50 295,283.09     ตกลงราคา บรษิัท โอวาท โปร แอนด ์ควกิ จํากัด 359,770.00 บาท บจก. คาร์เปท อนิเตอร์แนชั3นแนล 275,965.50 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161414 26/08/16

บจก. คาร์เปท อนิเตอร์แนชั3นแนล 275,965.50 บาท ไทยแลนด ์(มหาชน)

 ไทยแลนด ์(มหาชน)

175 วัสดไุฟฟ้า       44 รายการ 75,700.00     ตกลงราคา บจก. เอสวีอาร์ เอ็นจเินียร ิ3ง แอนด ์ซัพพลาย 75,700.00 บาท บจก. เอสวีอาร์ เอ็นจเินียร ิ3ง แอนด ์ซัพพลาย 75,700.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161415 26/08/16

176 Toner HP CZ192A        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 13,000.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 13,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161416 26/08/16

บรษิัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,495.32 บาท

177 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 51,963.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 51,963.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 51,963.00 บาท คณุลกัษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161417 26/08/16

178 Toshiba OCZ RD400 13,600.00 13,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เมมโมรี3ทเูดย์ จํากัด 13,600.00 บาท บรษิัท เมมโมรี3ทเูดย์ จํากัด 13,600.00 บาท คณุลกัษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161418 26/08/16

179 Toner HP รุ่น CF410A, CF411A, CF412A,        4 รายการ 15,680.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 15,680.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 15,680.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161419 26/08/16

CF413A บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 17,200.00 บาท
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การซื�อ
หรอืจา้ง

180 จา้งผลติเลนสม์วิอายและประกอบแทน่วาง           1 งาน 871,730.00 932,751.10     ตกลงราคา บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 871,730.00 บาท บรษิัท มวิไอเซต จํากัด 871,730.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161420 26/08/16

ตวัอย่างที3ใชง้านร่วมกับเลนสม์วิอาย

181 Peltier liquid themoelectric cooler        2 รายการ 27,634.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 27,634.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 27,634.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161421 26/08/16

Power supply RoH compliance

182 กระดานไวทบ์อร์ดฟลปิชาร์ท           3 ชุด 11,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ไวทบ์อร์ด 11,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ไวทบ์อร์ด 11,700.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161422 26/08/16

183 อาหารเลีBยงเชืBอ           1 ขวด 2,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟาร์มา จํากัด 2,300.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟาร์มา จํากัด 2,300.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161423 26/08/16

184 บอร์ดอเิล็กทรอนกิส์          2 ชิBน 1,878.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 1,878.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 1,878.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161424 26/08/16

185 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 92,863.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 92,863.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอร์เทรด จํากัด 92,863.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161425 26/08/16

186 จา้งวเิคราะหค์วามสมัพันธ์ของตวัแปรฯ           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา นาย พีรพล เวทกีูล 40,000.00 บาท นาย พีรพล เวทกีูล 40,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161426 29/08/16

187 จา้งสรา้งขั Bวไฟฟ้าคาร์บอนเพสทแ์ละ           1 งาน 53,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 53,000.00 บาท นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 53,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161427 29/08/16

ขั Bวไฟฟ้ากราฟีนดว้ยวธิีการพมิพ์แบบสกรีน

188 เกา้อีBทํางาน บุหนังเทยีม PVN412+ไฮโดรลคิ          70 ตวั 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161428 30/08/16

บรษิัท ศรีเจรญิ เฟอร์นเิจอร์ จํากัด 390,600.00 บาท

189 เช่า tablet รุ่น lenovo ThinkPad      20 เครื3อง 10,000.00     ตกลงราคา มูลนธิ ิสากลเพื3อคนพกิาร 10,000.00 บาท มูลนธิ ิสากลเพื3อคนพกิาร 10,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161429 30/08/16

190 วัสดไุฟฟ้า        4 รายการ 9,100.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชัวร์เจรญิ จํากัด 9,100.00 บาท บรษิัท รักชัวร์เจรญิ จํากัด 9,100.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161430 30/08/16

191 จา้งพัฒนาระบบ API Management Server           1 งาน 140,186.92 150,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอร์รี3 ซอฟต ์จํากัด 140,186.92 บาท บรษิัท มัลเบอร์รี3 ซอฟต ์จํากัด 140,186.92 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161431 30/08/16

192 Temperature Control (WT720)           1 อัน 36,075.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 36,075.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 36,075.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161432 30/08/16

193 จา้งพัฒนาปรับปรุงการสรา้งรายงานประจําวัน     1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย จรูญ  คําเกษ 95,000.00 บาท นาย จรูญ  คําเกษ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161433 30/08/16

194 จา้งสรา้งวงจรสวทิช์สมัผัสจากหมกึนําไฟฟ้า           1 งาน 18,000.00     ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ์ 18,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ์ 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161434 30/08/16

195 จา้งพัฒนาออกแบบและปรับปรุงโครงสรา้งระบบ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 95,000.00 บาท นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161435 30/08/16

สถติปิระจําวันในสว่นของโครงสรา้งฐานขอ้มูล
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
วนัที	 31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

เลขที	และวนัที	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง
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196 จา้งผลติแทน่วางตวัอย่างเพื3อใชก้ับเลนส์           1 อัน 25,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐวรรธน์ เจรญิสมบัต ิ 25,000.00 บาท นาย ณัฐวรรธน์ เจรญิสมบัต ิ 25,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161436 30/08/16

มวิอายกําลงัขยายสงู

197 Toner HP CE740A, CE741A, CE742A,        4 รายการ 55,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 47,000.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 47,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161437 30/08/16

CE743A

198 จา้งพมิพ์หนังสอื        100 เลม่ 180,000.00 192,600.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปร ิBนท ์จํากัด 180,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอร์ปร ิBนท ์จํากัด 180,000.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161438 30/08/16

บรษิัท เบ๊เจ็งจกิ จํากัด 202,000.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 215,000.00 บาท

199 จา้งพัฒนาเว็บเซอร์วสิเพื3อบรกิารขอ้มูล           1 งาน 60,000.00     ตกลงราคา นาย สรรเพชญ ชืBอนธิไิพศาล 60,000.00 บาท นาย สรรเพชญ ชืBอนธิไิพศาล 60,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161439 31/08/16

ที3ดนิของ ส.ป.ก.

200 กลอ้งถ่ายรูป ดจิทิลั ยี3หอ้ SONY        1 รายการ 17,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 17,300.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 17,300.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161440 31/08/16

บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 19,800.00 บาท

201 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื3องมือวัด       3 เครื3อง 37,500.00     ตกลงราคา  สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ 37,500.00 บาท  สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ 37,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161441 31/08/16

202 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื3องมือวัด       3 เครื3อง 16,400.00     ตกลงราคา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 16,400.00 บาท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 16,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161442 31/08/16

203 Part Name:model mobile CT        1 รายการ 75,523.00     ตกลงราคา บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 75,523.00 บาท บรษิัท แรบบทิ โปรโตไทป์ จํากัด 75,523.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161443 31/08/16

204 จา้งออกแบบตดิตั Bงเครื3องแสดงนทิรรศการฯ           1 งาน 290,000.00 310,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เครสโซเวชั3น จํากัด 290,000.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชั3น จํากัด 290,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161444 31/08/16

บรษิัท ยูนคิอมเอ็นจเินียร ิ3ง จํากัด 604,500.00 บาท และราคาตํ3าสดุ

205 FAULHABER 2224 U 012 SR 19+23/1        2 รายการ 44,518.75     ตกลงราคา บจก. ออโตเฟล็กซเิบิBล แอดวานซ์ เอ็นจเินียร ิ3ง 44,518.75 บาท บจก. ออโตเฟล็กซเิบิBล แอดวานซ์ เอ็นจเินียร ิ3ง 44,518.75 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161445 31/08/16

206 microstat 300 Bipotentiostat        2 รายการ 150,550.00 161,088.50     ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 150,550.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด 150,550.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161446 31/08/16

Adaptor red 4mm So/2mm PI

207 เป้าสารเคลอืบ        4 รายการ 124,000.00 132,680.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 124,000.00 บาท บรษิัท เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จํากัด 124,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161447 31/08/16

208  จา้งผลติวีดทิศัน์เพื3อใชศ้กัยภาพในการเพาะปลกู เรื3อง           1 งาน 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด นําแสงด ีเทรดดิBง 280,373.83 บาท บรษิัท กู๊ดอีฟนิ3ง ตงิค ์จํากัด 280,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161448 01/09/16

การบรหิารจัดการนํBา ดว้ยแบบโคกหนองนาโมเดล บรษิัท ซีออน สตดูโิอ จํากัด 290,000.00 บาท และราคาตํ3าสดุ

บรษิัท กู๊ดอีฟนิ3ง ตงิค ์จํากัด 280,000.00 บาท
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การซื�อ
หรอืจา้ง

209 วัสดไุฟฟ้า       34 รายการ 72,647.04     ตกลงราคา บรษิัท ท.ีโอ.พรอฟิท จํากัด 72,647.04 บาท บรษิัท ท.ีโอ.พรอฟิท จํากัด 72,647.04 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161449 31/08/16

บรษิัท ไทยอเิล็คทรคิเวริ์ค จํากัด 98,831.50 บาท

บรษิัท บางกอก ไพพ์ แอนด ์สตลี จํากัด 82,230.00 บาท

210 Toner HP รุ่น CB540A, CB541A, CB542A,        4 รายการ 24,300.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 24,300.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 24,300.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161450 31/08/16

CB543A บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 26,109.00 บาท

211 จา้งพมิพ์ซองจดหมาย สขีาว พับ3 (หวัศนูย์ฯ)      15,000 ซอง 18,000.00     ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ์ (1999) 18,000.00 บาท  สวุรรณการพมิพ์ (1999) 18,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4041161451 31/08/16

212 Toner HP รุ่น CE250A, CE251A, CE252A,        4 รายการ 78,345.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 70,300.00 บาท บรษิัท นันทรีย์ ซัพพลาย จํากัด 70,300.00 บาท ราคาตํ3าสดุ 4041161452 31/08/16

CE253A บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด 78,345.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลชูั3น แอนด ์เซอร์วสิ จํากัด 78,680.00 บาท

213 อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 11,695.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 11,695.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 11,695.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161453 31/08/16

214 จา้งผลติบอร์ด INV_3Sh แบบ Turnkey         100 ชุด 186,262.00 199,300.34     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 186,262.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 186,262.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161454 31/08/16

215 Time-Domain Terahertz Spectroscopy           1 ชุด 100,000.00 EUR 4,000,000.00       พเิศษ  PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD 100,000.00 EUR  PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD 100,000.00 EUR คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160093 05/08/16

Platform และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

พัสดทุี3จําเป็นตอ้งซืBอโดยตรงจากตา่งประเทศ

216 Telecentric Lens        3 รายการ SGD 3,105.95     ตกลงราคา  Edmund Optics Singapore Pte Ltd 3,105.95 SGD  Edmund Optics Singapore Pte Ltd 3,105.95 SGD คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160094 05/08/16

217 Silver Metal Tube        2 รายการ USD 8,376.80 318,318.40       พเิศษ  American Elements 8,376.80 USD  American Elements 8,376.80 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160095 05/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

พัสดทุี3จําเป็นตอ้งซืBอโดยตรงจากตา่งประเทศ

และ (6) เป็นพัสดทุี3โดยลกัษณะของการใช ้

งานหรือมีขอ้จํากัดทางเทคนคิที3จําเป็น

ตอ้งระบุยี3หอ้เป็นการเฉพาะ

218 DC Generator and RF Generator with Set        7 รายการ USD 17,305.00 657,590.00       พเิศษ  AJA International, Inc. 17,305.00 USD  AJA International, Inc. 17,305.00 USD คณุลกัษณะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160096 08/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

พัสดทุี3จําเป็นตอ้งซืBอโดยตรงจากตา่งประเทศ

219 Optical Table and 3-Axis Positionor        2 รายการ USD 7,771.56 287,547.72     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 7,771.56 USD  Thorlabs, Inc. 7,771.56 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160097 08/08/16
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การซื�อ
หรอืจา้ง

220 หวัเข็มเครื3องเชื3อมลวด        4 รายการ USD 585.00     ตกลงราคา  Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 585.00 USD  Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 585 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160098 09/08/16

221 SYBYL - X Suite Perpetaul Float License           1 ชุด USD 10,000.00 370,000.00       พเิศษ  Certara LP-SUCURSAL EM PORTUGAL 10,000.00 USD  Certara LP-SUCURSAL EM POTUGAL 10,000.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160099 10/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (5) เป็น

พัสดทุี3จําเป็นตอ้งซืBอโดยตรงจากตา่งประเทศ

222 IC Evaluation Kit           2 อัน USD 1,922.34     ตกลงราคา  SYMMETRY ELECTRONICS CORPORATION 1,922.34 USD  SYMMETRY ELECTRONICS CORPOTRATION 1,922.34 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160100 11/08/16

223 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ USD 199.20     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 199.20 USD  Digi-Key Corporation 199.20 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160101 11/08/16

224 บอร์ดอเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ USD 398.97     ตกลงราคา  Mouser Electronics 398.97 USD  Mouser Electronics 398.97 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160102 16/08/16

225 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ USD 400.00     ตกลงราคา  Wurth Electronics Singapore 400.00 USD  Wurth Electronics Singapore 400.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160103 18/08/16

226 Epoxy (EP36AO)          10 ชุด USD 1,150.00     ตกลงราคา  MASTER BOND Inc 1,150.00 USD  MASTER BOND Inc 1,150.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160104 22/08/16

227 วัสด ุCable (UT-85C-FORM)        1 รายการ USD 295.00     ตกลงราคา  Richardson RFPD Singapore 295.00 USD  Richardson RFPD Singapore 295.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160105 22/08/16

228 Silicon Wafer        125 ชิBน USD 2,423.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 2,423.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 2,423.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160106 22/08/16

229 แผ่น Silicon Wafer        2 รายการ USD 1,563.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 1,563.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,563.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160107 24/08/16

230 ชุดกลอ้ง CCD           1 ชุด USD 1,826.00     ตกลงราคา  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 1,826.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 1,826.00 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160108 24/08/16

231 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        5 รายการ USD 123.50     ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 123.50 USD  Digi-Key Corporation 123.5 USD คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160109 29/08/16

232 จา้งศกึษาและพัฒนาระบบตรวจตดิตาม 1 งาน 114,000.00 114,000.00     ตกลงราคา นาย คนด ี ช่วยรอด 114,000.00 บาท นาย คนด ี ช่วยรอด 114,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160126 28/07/16

(4043160153)

233 จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื3อสนับสนุน 1 งาน 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นาย ธีรศกัด ิs บุญเสรมิ 120,000.00 บาท นาย ธีรศกัด ิs บุญเสรมิ 120,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160127 29/07/16

แผนงานคลงัทรัพยากรสารสนเทศ เพื3อการเกษตร (4043160154)

234 จา้งพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ 1 งาน 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 120,000.00 บาท นาย ฉัตรชัย เบกิบาน 120,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160128 29/07/16

สําหรับทดสอบการวัดสญัญาณชีพ และการรับสง่ขอ้มูล (4043160155)

235 จา้งผลติหนังสอือเิล็กทรอนกิส์           1 งาน 106,436.00 106,436.00     กรณีพเิศษ  คณะวารสารศาสตร์และสื3อสารมวลชน 106,436.00 บาท  คณะวารสารศาสตร์และสื3อสารมวลชน 106,436.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160129 29/07/16
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ตามมาตรฐานส ิ3งพมิพ์อเิล็กทรอนกิส ์EPUB 3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (4043160156)
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งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

เลขที	และวนัที	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

236 สทิธริะบบบรกิารจัดเก็บขอ้มูลขอ้ความ      1000 สทิธิ 5,607,480.00 5,607,480.00       พเิศษ บรษิัท กูรูสแควร์  จํากัด 5,607,476.64 บาท บรษิัท กูรูสแควร์  จํากัด 5,607,476.64 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051160013 03/08/16

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหสัจีอาร์โคด้ และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (6) เป็น (4043160157)

พัสดทุี3โดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้

จํากัดทางเทคนคิที3จําเป็นตอ้งระบุยี3หอ้

เป็นการเฉพาะ

237 จา้งดแูลระบบฐานขอ้มูลใหบ้รกิาร           1 งาน 235,584.00 235,584.00     ตกลงราคา นาย ชัยพร ขวัญเมือง 235,584.00 บาท นาย ชัยพร ขวัญเมือง 235,584.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160130 04/08/16

ชุดซอฟตแ์วร์ช่วยการเขยีน (4043160158)

238 จา้งดําเนนิงานจัดกจิกรรมของโครงการคา่ยพัฒนา     1 งาน 235,584.00 235,584.00     ตกลงราคา นางสาว ภทัร์สมุล นพจริาพงษ์ 235,584.00 บาท นางสาว ภทัร์สมุล นพจริาพงษ์ 235,584.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความจํานาญพเิศษ 4052160131 05/08/16

ศกัยภาพการเรียนรูส้ําหรับนักเรียน (4043160159)

239 จา้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดา้นการสื3อสารแบบบูรณาการ     1 งาน 2,000,000.00 2,000,000.00       พเิศษ มูลนธิ ิวจิัยเพื3อพัฒนามนุษย์และชุมชน 2,000,000.00 บาท มูลนธิ ิวจิัยเพื3อพัฒนามนุษย์และชุมชน 2,000,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160132 11/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็น (4043160160)

งานที3ตอ้งจา้งผูม้ีผีมือเฉพาะ หรือผูม้ีความ

ชํานาญพเิศษ

240 จา้งประกอบเครื3องเอกซเรยคอมพวิเตอร์3มติ ิ           1 งาน 6,121,495.33 6,550,000.00       พเิศษ บจก. คงศกัด ิsเอ็กซเรย์ การแพทย์อุตสาหกรรม 6,121,495.33 บาท บจก. คงศกัด ิsเอ็กซเรย์ การแพทย์อุตสาหกรรม 6,121,495.33 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160133 17/08/16

ทางทนัตกรรม และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็น (4043160161)

งานที3ตอ้งจา้งผูม้ีผีมือเฉพาะ หรือผูม้ีความ

ชํานาญพเิศษ และ (3) เป็นงานที3ตอ้งกระทํา

เร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแก่สํานักงาน

241 จา้งศกึษาและพัฒนาแบบจําลองภาษีสรรพากร 1 งาน 184,000.00 184,000.00     ตกลงราคา นางสาว สกุณา พรไตร 184,000.00 บาท นางสาว สกุณา พรไตร 184,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160134 18/08/16

(4043160162)

242 แบตเตอรี3 BSB SOLAR12-200         200 ลกู 3,000,000.00 3,000,000.00       พเิศษ บรษิัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000,000.00 บาท บรษิัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051160014 19/08/16

และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 22 (6) เป็น (4043160163)

จํากัดทางเทคนคิที3จําเป็นตอ้งระบุยี3หอ้

เป็นการเฉพาะ และ (2) เป็นพัสดทุี3ตอ้งซืBอ

เร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่สํานักงาน

243 เช่า Notebook Dell Inspiron 3459            1 ปี 48,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 48,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั3น จํากัด 48,000.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4057160012 24/08/16

(4043160164)

244 จา้งตอบคําถามTAMIS V.2ทางโทรศพัท์     1 งาน 108,000.00 108,000.00     ตกลงราคา นางสาว เพชรรวี หนาแน่น 108,000.00 บาท นางสาว เพชรรวี หนาแน่น 108,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160135 25/08/16

(4043160165)
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	

วงเงนิที	จะซื�อหรอื
จา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
วนัที	 31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2559

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ	ม)

เลขที	และวนัที	ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อ
หรอืจา้ง

245 จา้งบํารุงรักษาเครื3องสํารองไฟฟ้า          1 งาน 127,200.00 127,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนิเนอร์ไจซ์ โปรไวด ์เซอร์วสิ จํากัด 127,200.00 บาท บรษิัท ซนิเนอร์ไจซ์ โปรไวด ์เซอร์วสิ จํากัด 127,200.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160136 26/08/16

(4043160166)

246 จา้งพัฒนาแผนภาพการเชื3อมตอ่เครือขา่ย    1 งาน 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นางสาว ธัญลกัษณ์ ทองแมน้ 120,000.00 บาท นางสาว ธัญลกัษณ์ ทองแมน้ 120,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160137 29/08/16

อนิเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศ (4043160167)

247 จา้งทํา Motion Infographic และโปสเตอร์           1 งาน 158,000.00 158,000.00     ตกลงราคา นาย ธวัชชัย เหลา่ชัยพฤกษ์ 158,000.00 บาท นาย ธวัชชัย เหลา่ชัยพฤกษ์ 158,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งที3มีความชํานาญพเิศษ 4052160139 30/08/16

(4043160169)
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