
แบบ สขร.1

ลาํดบัที	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 Model:l-7561-G CR        1 รายการ 9,300.00     ตกลงราคา บรษิัท รเิวอรพ์ลัส จํากัด 9,300.00 บาท บรษิัท รเิวอรพ์ลัส จํากัด 9,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161455 1/09/2016

2 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       52 รายการ 31,729.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 31,729.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 31,729.00 บาท คณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161456 1/09/2016

3 PIC32MX575F512L CONTROL BOARD        1 รายการ 2,940.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 2,940.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 2,940.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161457 1/09/2016

4 ลขิสทิธิEซอฟตแ์วร ์Altium Designer 16     1 ลขิสทิธิE 390,000.00 417,300.00       พเิศษ บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 390,000.00 บาท บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากัด 390,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161458 1/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุีX

ตอ้งซืZอเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่

สํานักงาน และ (6) เป็นพัสดทุีXโดยลักษณะของ

การใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทางเทคนคิทีXจําเป็น

ตอ้งระบยุีXหอ้เป็นการเฉพาะ

5 จา้งประกอบชิZนงานตามแบบ           1 งาน 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเปเชีXยล คอนสตรัคชัXน แอนด์ 35,000.00 บาท บรษิัท เอสเปเชีXยล คอนสตรัคชัXน แอนด์ 35,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161459 27/09/2016

เอ็นจเินียริXง จํากัด เอ็นจเินียริXง จํากัด

6 จา้งฉีดพลาสตกิ           1 งาน 24,595.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,595.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,595.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161460 1/09/2016

7 จา้งทําชดุจัดแสดงงาน SIMA Thailand           1 งาน 20,300.00     ตกลงราคา รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 20,300.00 บาท รา้น ท.พมิพส์วย องิคเ์จ็ท 20,300.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161461 1/09/2016

8 อปุกรณค์วามปลอดภัย       13 รายการ 269,680.00 288,557.60     ตกลงราคา บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 269,680.00 บาท บรษิัท ผลพาลาเดยีม จํากัด 269,680.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161462 2/09/2016

9 วัสดไุฟฟ้า        4 รายการ 7,815.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,815.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,815.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161463 2/09/2016

10 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 45,661.00     ตกลงราคา บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 45,661.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 45,661.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161464 2/09/2016

11 Solenoid Valve        2 รายการ 8,080.00     ตกลงราคา บรษิัท ชยตุ ออโตเมชัXน จํากัด 8,080.00 บาท บรษิัท ชยตุ ออโตเมชัXน จํากัด 8,080.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161465 2/09/2016

12 IPAD Pro 9.7 32GB space grey และ        2 รายการ 52,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 51,250.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 51,250.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161466 2/09/2016

IPHONE 6s 16 GB space grey บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 52,400.00 บาท

13 1IVM-Q21321MP:QDOT 655 ITK และ        2 รายการ 57,220.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 57,220.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 57,220.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161467 2/09/2016

1IVM-Q21321MP:QDOT 525 ITK

14 จา้งออกแบบและประกอบบอรด์           1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161468 2/09/2016

15 จา้งทํา Box PVC           1 งาน 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อกซ ์จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท ทอีารซ์ ีสมารท์บ๊อกซ ์จํากัด 12,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161469 2/09/2016

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กนัยายน 59

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
(ระหวา่งวนัที	 1 กนัยายน 2559 - 30 กนัยายน 2559)

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
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แบบ สขร.1

ลาํดบัที	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

16 จา้งพัฒนาตน้แบบรถบังคับดว้ยระบบสืXอสาร           1 งาน 42,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นสามัญ อเีลคครเีอชัXน 42,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ อเีลคครเีอชัXน 42,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161470 4/09/2016

ไรส้ายเพืXอใชท้ดสอบระบบระบ ุตําแหน่งภายในอาคาร

17 จา้งพัฒนาสว่นบรหิารจัดการลําดับ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงคศ์ักดิE  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท นาย ณรงคศ์ักดิE  อทุัยพบิลูย์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161471 5/09/2016

การถอดความเสยีงแบบชว่ยกันพมิพ์

18 TONER HP รุน่ CC530A, CC531A, CC532A,        4 รายการ 13,300.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 13,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 13,300.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161472 4/09/2016

CC533A บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,410.00 บาท

19 จา้งบันทกึเทปภายในหอ้งสัมมนา NECTEC ACE           1 งาน 79,750.00     ตกลงราคา นาย รัชตพล ชวางกรู 79,750.00 บาท นาย รัชตพล ชวางกรู 79,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161473 5/09/2016

2016 (5 หอ้งสัมมนา)

20 TONER HP รุน่ Q7553A, Q7516A, CE400A, CE401A,        6 รายการ 49,800.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 49,800.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 49,800.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161474 5/09/2016

CE402A และ Brother รุน่ DR-2255 บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 51,740.00 บาท

21 TONER HP รุน่ CE400A, CE401A, CE402A, CE403A        4 รายการ 47,400.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 47,400.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 47,400.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161475 5/09/2016

บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 48,400.00 บาท

22 ฝารองนัXงชักโครก Cotto        1 รายการ 21,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 21,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 21,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161476 5/09/2016

23 PIC32MZ EMBEDDED CONECTIVITY KIT        2 รายการ 55,320.00     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 55,320.00 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 55,320.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161477 5/09/2016

MPLAB REAL ICE IN-CIRCUIT EMULATOR

24 SPARMAX dry rocking piston vacuum pump           1 ชดุ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เจนเนอรัล แวคคัXมแอนดโ์ฟลว์ จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท เจนเนอรัล แวคคัXมแอนดโ์ฟลว์ จํากัด 12,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161478 5/09/2016

Model TC63VM4

25 วัสดคุวามปลอดภัย        2 รายการ 8,700.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด มายไซนส์ 8,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด มายไซนส์ 8,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161479 5/09/2016

26 วัสดงุานบา้นงานครัว        3 รายการ 5,064.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 5,064.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 5,064.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161480 5/09/2016

27 จา้งพัฒนาพจนานุกรมคําอา่นคําศัพท์           1 งาน 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นางสาว พจิติตรา ไวสาหลง 120,000.00 บาท นางสาว พจิติตรา ไวสาหลง 120,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161481 6/09/2016

ภาษาอังกฤษเสยีงไทย ชดุทีX 2

28 จา้งพัฒนาพจนานุกรมคําอา่นคําศัพท์           1 งาน 120,000.00 120,000.00     ตกลงราคา นางสาว ดารณี เงนิพา 120,000.00 บาท นางสาว ดารณี เงนิพา 120,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161482 6/09/2016

ภาษาอังกฤษเสยีงไทย ชดุทีX 1
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29 ชดุเครืXองบันทกึเสยีง        8 รายการ 31,552.34     ตกลงราคา บรษิัท โปรปลัzกอนิ จํากัด 31,552.34 บาท บรษิัท โปรปลัzกอนิ จํากัด 31,552.34 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161483 7/09/2016

30 อปุกรณส์ําหรับจับชิZนงาน       14 รายการ 53,970.00     ตกลงราคา บรษิัท สตารอ์เีลคโทรนคิ  เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 53,970.00 บาท บรษิัท สตารอ์เีลคโทรนคิ  เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 53,970.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161484 6/09/2016

31 พมิพไ์วนลิ 4 ส ีพรอ้มตดิตัZง และ        2 รายการ 13,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 13,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 13,900.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161485 6/09/2016

สติzกเกอรก์ระดาษ

32 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์          30 อัน 8,880.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,880.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 8,880.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161486 6/09/2016

33 Surge Counter Model: DSC 01-250           1 อัน 8,500.00     ตกลงราคา บรษิัท บลสูโตน  จํากัด 8,500.00 บาท บรษิัท บลสูโตน  จํากัด 8,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161487 6/09/2016

34 Freezer PANASONIC รุน่ SF-PC697       1 เครืXอง 11,235.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 10,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรงุเทพบรกิารแก๊ส 10,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161488 6/09/2016

35 อปุกรณก์ลอ้ง Basler Camera acA1600-20uc        3 รายการ 40,140.00     ตกลงราคา บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชัXน จํากัด 40,140.00 บาท บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชัXน จํากัด 40,140.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161489 6/09/2016

36 PET-G สใีส หนา 3 มลิ ขนาด 210x295mm.          20 อัน 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 3,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161490 6/09/2016

37 Stepper Moter Driver และ Digital Signal        2 รายการ 7,045.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 7,045.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 7,045.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161491 6/09/2016

Processors and Controllers

38 VSTstProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov        1 รายการ 65,868.00     ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 65,868.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 65,868.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161492 7/09/2016

39 จา้งทํา Backdrop Pull Frame        2 รายการ 14,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เมเจอร ์พริzนท ์จํากัด 14,600.00 บาท บรษิัท เมเจอร ์พริzนท ์จํากัด 14,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161493 7/09/2016

40 วัสดคุวามปลอดภัย        8 รายการ 51,234.00     ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 51,234.00 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย) จํากัด 51,234.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161494 7/09/2016

41 จา้งทําป้าย        3 รายการ 1,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161495 7/09/2016

42 P20B 250ml bottle of spin on glass           5 ขวด 105,000.00 112,350.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากัด 105,000.00 บาท บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากัด 105,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161496 7/09/2016

43 ตดิตัZงอปุกรณไ์ฟฟ้า 1 งาน 68,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีอมิเมจ จํากัด 68,400.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีอมิเมจ จํากัด 68,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4041161497 7/09/2016

44 วัสดสุํานักงาน        3 รายการ 12,330.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรเ์จอร ์จํากัด 12,330.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรเ์จอร ์จํากัด 12,330.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161498 8/09/2016
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45 PE70475 5 dB Fixed Attenuator        2 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากัด 22,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161499 8/09/2016

PE8213 DC Block on inner Conductor

46 Handbook of Thai Electronic Corpus        250 เลม่ 18,500.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอ ดจิติอล จํากัด 18,500.00 บาท บรษิัท นีโอ ดจิติอล จํากัด 18,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161500 8/09/2016

47 จา้งพัฒนาคลังขอ้มลูพหภุาษาอาเซยีน           1 งาน 182,400.00 182,400.00     ตกลงราคา นางสาว เบญจวรรณ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 182,400.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 182,400.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161501 8/09/2016

พรอ้มประโยคตัวอยา่ง จํานวน 30,400 รายการ

48 จา้งพัฒนาคลังขอ้มลูพหภุาษาอาเซยีน           1 งาน 176,248.00 176,248.00     ตกลงราคา นาย ศลีวัต มะลเิงนิ 176,248.00 บาท นาย ศลีวัต มะลเิงนิ 176,248.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161502 8/09/2016

เป็นภาษาสเปนและภาษารัสเซยี จํานวน 44,062 รายการ

49 CPU Intel Xeon E5-2623v3 3.0GHz,10M Cach       1 เครืXอง 562,500.00 601,875.00       พเิศษ บรษิัท ซอีอน สตดูโิอ จํากัด 582,500.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัXน จํากัด 552,500.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161503 8/09/2016

RAM 32GB RDIMM,2133MT/s.Dual Rank,x4Data บรษิัท เอสซเีอสไอ จํากัด 590,400.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (6) เป็นพัสดุ

HDD 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps, บรษิัท ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชัXน จํากัด 675,900.00 บาท ทีXโดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัXน จํากัด 552,500.00 บาท ทางเทคนคิทีXจําเป็นตอ้งระบยุีXหอ้เป็นการเฉพาะ

50 จา้งดําเนนิการถา่ยภาพ        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา นาย ไพรัตน ์ประทปีสถานพรกลุ 10,000.00 บาท นาย ไพรัตน ์ประทปีสถานพรกลุ 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161504 8/09/2016

51 Ted lar สนีํZาเงนิ 295X210        2 รายการ 8,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากัด 8,000.00 บาท บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากัด 8,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161505 8/09/2016

Ted lar สนีํZาเงนิ Curve PV

52 Computer Set Ci7-58200K        2 รายการ 75,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 75,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 75,500.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161506 8/09/2016

Monitor Dell 24" U2414H บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 75,600.00 บาท

53 จา้งทําป้ายแสดงผลงานโครงการตอ่กลา้ใหเ้ตบิใหญ่         15 ป้าย 18,750.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 18,750.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 18,750.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161507 8/09/2016

งานพมิพอ์งิคเ์จต รดีลงบนฟีเจอรบ์อรด์

54 เชา่ครภุัณฑส์ํานักงาน       25 รายการ 110,500.00 118,235.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 110,500.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 110,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161508 9/09/2016

55 จา้งพมิพโ์บวช์ัวร์        2 รายการ 41,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 41,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 41,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161509 9/09/2016

56 TONER HP รุน่ CF410A, CF411A, CF412A,        4 รายการ 15,680.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,680.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,680.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161510 9/09/2016

CF413A บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 17,200.00 บาท

57 นํZายาทําความสะอาดเครืXองมอืแพทย์        4 แกลลอน 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทคโนโลยีX จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทคโนโลยีX จํากัด 22,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161511 9/09/2016

58 Estimote Sticker Set           2 ชดุ 9,980.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชัXน เอสเทตกิ 9,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรฟู อนิฟอรเ์มชัXน เอสเทตกิ 9,980.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161512 9/09/2016
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59 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครืXองมอื        4 รายการ 6,080.00     ตกลงราคา สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีXปุ่ น) 6,080.00 บาท สมาคม สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีXปุ่ น) 6,080.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161513 9/09/2016

60 Workbench Standard 1500 mm        1 รายการ 17,775.00     ตกลงราคา บรษิัท เควบี ีโกลเบลิ จํากัด 16,612.15 บาท บรษิัท เควบี ีโกลเบลิ จํากัด 16,612.15 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161514 9/09/2016

โต๊ะ ยีXหอ้ TANKO รหัสสนิคา้ WB-57N

61 วัสด ุABS Filament        8 รายการ 9,355.14     ตกลงราคา บรษิัท พลวัตร ออโตเมชัXน จํากัด 9,355.14 บาท บรษิัท พลวัตร ออโตเมชัXน จํากัด 9,355.14 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161515 9/09/2016

62 ยางฉนวน AeroFlex        3 รายการ 7,275.00     ตกลงราคา บรษิัท มงกฏุทพิย ์2015 จํากัด 7,275.00 บาท บรษิัท มงกฏุทพิย ์2015 จํากัด 7,275.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161516 12/09/2016

กาว Aeroseal สเีทา Aerseal

63 Aluminum Target          2 ชิZน 18,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากัด 18,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161517 12/09/2016

64 สารเคมี        3 รายการ 6,410.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,410.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,410.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161518 12/09/2016

65 จา้งออกแบบและทําคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกฯ           1 งาน 48,000.00     ตกลงราคา นาย ปรกติ ศริมิาลัย 48,000.00 บาท นาย ปรกติ ศริมิาลัย 48,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161519 12/09/2016

66 ครภุัณฑส์ํานักงาน        9 รายการ 195,600.00 209,292.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 195,600.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 195,600.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161521 13/09/2016

บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 211,800.00 บาท

67 จา้งพมิพห์นังสอืคูม่อื        700 เลม่ 160,500.00 171,735.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริZนท ์จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริZนท ์จํากัด 150,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161522 13/09/2016

บรษิัท เบ๊เจ็งจกิ จํากัด 167,000.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 175,000.00 บาท

68 จา้งจัดอบรม NECTEC Iot Camp        1 รายการ 64,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 64,800.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากัด 64,800.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161523 13/09/2016

69 เชา่ จอ LED 42"            1 จอ 2,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 2,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 2,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161524 13/09/2016

70 เครืXองวัดส ี 3nh  NR20XE       1 เครืXอง 46,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 46,000.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 46,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161525 14/09/2016

71 วัสดสุํานักงาน       18 รายการ 2,680.98     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 2,680.98 บาท รา้น พัฒนากจิ 2,680.98 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161526 13/09/2016

72 ไนโตรเจนเหลว 22,124.43 ลบ.ม. 112,392.10 120,259.55     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 112,392.10 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 112,392.10 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161527 14/09/2016

73 วัสดคุวามปลอดภัย        3 รายการ 27,720.00     ตกลงราคา บรษิัท อัศกรณ ์กรุ๊ป จํากัด 27,720.00 บาท บรษิัท อัศกรณ ์กรุ๊ป จํากัด 27,720.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161528 14/09/2016

74 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์           2 อัน 1,820.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 1,820.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 1,820.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161529 14/09/2016
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75 จา้งซอ่มเครืXองพมิพ์        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โทโทล โซลชูัXน เซอรว์สิ จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท โทโทล โซลชูัXน เซอรว์สิ จํากัด 5,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161530 14/09/2016

76 Toner HP รุน่ C9730A, C9731A, C9732A, C9733A         6 กลอ่ง 52,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 64,140.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 52,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161531 14/09/2016

บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 52,500.00 บาท และราคาตํXาสดุ

77 จา้งจัดเก็บขอ้มลู วเิคราะหผ์ลคา่ Nitrite           1 งาน 19,000.00     ตกลงราคา นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 19,000.00 บาท นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 19,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161532 14/09/2016

78 จา้งวเิคราะหก์ลุม่ยาสําหรับโรคเฉพาะทาง           1 งาน 10,000.00     ตกลงราคา นางสาว สพุรรณกิาร ์ประทปีจรัสแสง 10,000.00 บาท นางสาว สพุรรณกิาร ์ประทปีจรัสแสง 10,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161533 14/09/2016

79 Computer Set Ci7 -6800K           1 ชดุ 65,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 65,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 65,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161534 14/09/2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 68,940.00 บาท

80 กันสาดผา้ใบพรอ้มตดิตัZง           3 ชดุ 27,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 27,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 27,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161535 14/09/2016

81 Zoom Lens           1 ชดุ 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วเีอส เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัทวเีอส เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 30,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161536 14/09/2016

82 จา้งเปลีXยน 2-way valve พรอ้มอะไหล่           1 งาน 9,746.00     ตกลงราคา บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียรยิริXง จํากัด 9,746.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียรยิริXง จํากัด 9,746.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161537 15/09/2016

83 สายคอนโทรล เปลอืก PVC        4 รายการ 6,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แซทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 6,500.00 บาท บรษิัท แซทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 6,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161538 15/09/2016

84 จา้งออกแบบและจัดทําคูม่อืระบบมาตรฐาน     1 ลขิสทิธิE 66,000.00     ตกลงราคา นางสาว เนาวรัตน ์ยาทพิย์ 66,000.00 บาท นางสาว เนาวรัตน ์ยาทพิย์ 66,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161539 15/09/2016

85 จา้งเปรยีบเทยีบฉากรับรังสแีบบ TFT FPD           1 งาน 65,000.00     ตกลงราคา นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท นาย ภญิโญ แยม้พราย 65,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161540 15/09/2016

และ CMOS FPD

86 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc     1 ลขิสทิธิE 26,990.00     ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากัด 26,990.00 บาท บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากัด 26,990.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161541 15/09/2016

และ WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 34,856.00 บาท

87 จา้งประกอบตูห้น่วยตรวจวัดระยะไกล           1 ชดุ 91,856.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริXง แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 91,856.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริXง แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 91,856.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161542 15/09/2016

88 External HDD 3 TB Ext.2.5" Toshiba           1 อัน 5,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161543 16/09/2016

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 5,200.00 บาท

89 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 23,730.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 23,730.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 23,730.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161544 16/09/2016
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90 จา้งออกแบบระบบและฐานขอ้มลูสําหรับ        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา นางสาว สทุพิา เผอืกผอ่ง 20,000.00 บาท นางสาว สทุพิา เผอืกผอ่ง 20,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161545 19/09/2016

Face Rewcoginition

91 จา้งทําแผงวงจร PCB        1 รายการ 5,104.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 5,104.00 บาท บรษิัท ไมโครไลนเ์ซอรค์ทิ จํากัด 5,104.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161546 19/09/2016

92 เครืXองคอมพวิเตอรแ์บบตัZงโต๊ะ (PC)        2 รายการ 50,850.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 49,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 49,700.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161547 19/09/2016

LED Monitor Samsung 23.5" บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 50,850.00 บาท

93 Fix focal length lens           4 อัน 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท วเีอส เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท วเีอส เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จํากัด 22,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161548 19/09/2016

94 จา้งเหมาออกแบบและ simulation ดว้ย CFD           1 งาน 375,000.00 375,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 375,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 375,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161549 19/09/2016

95 จา้งประกอบบอรด์ Twis และประกอบบอรด์           1 งาน 91,833.60     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 91,833.60 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 91,833.60 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161550 19/09/2016

พรอ้มลงอปุกรณ์

96 Barcode Printer        7 รายการ 120,600.00 129,042.00     ตกลงราคา บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 120,600.00 บาท บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 120,600.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161551 19/09/2016

Barcode Scanner

97 จา้งออกแบบ สรา้ง และทดสอบระบบชีZเป้า           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นาย ปิยพัทธ ์ พกุพันธุ์ 50,000.00 บาท นาย ปิยพัทธ ์ พกุพันธุ์ 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161552 19/09/2016

และควบคมุสายอากาศอัตโนมัตสิําหรับ ป้องกันภัยคกุคาม

จากเครืXองบนิบังคับ ระยะไกลเพิXมเตมิ สําหรับใชใ้นกจิการ

ความมัXนคง

98 จา้งยา้ยจดุตดิตัZงชดุอนิเวอรเ์ตอร์        1 รายการ 110,000.00 117,700.00     ตกลงราคา บรษิัท พฤฒา เอ็นเนอรย์ีX แอนด ์คอนสตรัคชัXน จํากัด 110,000.00 บาท บรษิัท พฤฒา เอ็นเนอรย์ีX แอนด ์คอนสตรัคชัXน จํากัด 110,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161553 19/09/2016

99 EPSON Ink Jet        4 รายการ 3,780.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,780.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,780.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161554 19/09/2016

บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 4,450.00 บาท

100 วัสดไุฟฟ้า        5 รายการ 79,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริXง แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 79,700.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริXง แอนด ์ซพัพลาย จํากัด 79,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161555 20/09/2016

101 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 31,200.00     ตกลงราคา บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 31,200.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 31,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161556 20/09/2016

102 เครืXองพมิพ ์EPSON        2 รายการ 17,550.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 17,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 17,300.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161557 20/09/2016

103 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 9,680.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 9,680.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 9,680.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161558 20/09/2016

104 ชดุวัดคณุภาพนํZาพรอ้มสอบเทยีบ           1 ชดุ 272,030.00 291,072.10     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 272,030.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 272,030.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161559 20/09/2016

หนา้ 7 จาก 14



แบบ สขร.1

ลาํดบัที	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วม
ภาษมีูลคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง           เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม) ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

105 จา้งบรกิารซอ่มเครืXอง Printer HP       2 เครืXอง 8,350.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 8,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 8,350.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161560 20/09/2016

106 สายคเบิZล        4 รายการ 10,860.00     ตกลงราคา บรษิัท เจเจ-แลปป์ เคเบิZล จํากัด 10,860.00 บาท บรษิัท เจเจ-แลปป์ เคเบิZล จํากัด 10,860.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161561 20/09/2016

107 หมกึ Brother รุน่ TN-359BK, TN-359C, TN-359M,        6 รายการ 22,400.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 22,400.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 22,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตรงความตอ้งการ 4041161562 20/09/2016

TN-359Y, TN-2380, TN-2360

108 KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10        1 รายการ 4,650.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 4,650.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 4,650.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161563 20/09/2016

109 จา้งประสานงานโครงการแมฮ่อ่งสอนไอที           1 งาน 19,000.00     ตกลงราคา นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 19,000.00 บาท นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 19,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161564 20/09/2016

วัลเลย ๋ระยะทีX 3 (Maehongson IT Valley Phase III)

โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละนักเรยีน ในพืZนทีX จ.ตาก

110 วัสดวุทิยาศาสตร์       12 รายการ 18,691.13     ตกลงราคา บรษิัท นีโอเทค จํากัด 18,691.13 บาท บรษิัท นีโอเทค จํากัด 18,691.13 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161565 20/09/2016

111 TONER FUJI XEROX        5 รายการ 86,684.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 86,684.00 บาท บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 86,684.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161566 20/09/2016

112 จา้งพัฒนาระบบจัดการขอ้มลูกลุม่เกษตรกรฯ           1 งาน 300,000.00 321,000.00       พเิศษ บรษิัท ดาตา เซอรเ์คลิ เทคโนโลย ีจํากัด 300,000.00 บาท บรษิัท ดาตา เซอรเ์คลิ เทคโนโลย ีจํากัด 300,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161567 20/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีX

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

เป็นพเิศษ และ (3) เป็นงานทีXตอ้งกระทําเรง่ดว่น

หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

113 จา้งพัฒนาอัลกอรทิมึเพืXอวเิคราะหข์อ้มลู           1 งาน 94,000.00     ตกลงราคา นาย อดศิักดิE ก ิXงแกว้กา้นทอง 94,000.00 บาท นาย อดศิักดิE ก ิXงแกว้กา้นทอง 94,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161568 20/09/2016

กึXงโครงสรา้งของฐานขอ้มลู พจนานุกรมราชบัณฑติยสถาน

พ.ศ.2554 ไดแ้ก ่คําไวพจน ์คํายอ่ คําราชาศัพท์

และคําภาษาปาก

114 CARTO Enterprise Plan     1 ลขิสทิธิE 4,011,350.00 4,292,144.50       พเิศษ บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 4,011,350.00 บาท บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 4,011,350.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161569 20/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุีX

ตอ้งซืZอเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่

สํานักงาน

115 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 19,800.00     ตกลงราคา บรษิัท สามชัย เคมคิอล  จํากัด 19,800.00 บาท บรษิัท สามชัย เคมคิอล  จํากัด 19,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161570 21/09/2016

116 จา้งทํา PCB        3 รายการ 20,436.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 19,100.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 19,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161571 21/09/2016

117 วัสดไุฟฟ้า        6 รายการ 8,235.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 8,235.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 8,235.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161572 21/09/2016
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118 ตูค้วบคมุอปุกรณส์ําหรับหอ้งควบคมุสภาพอากาศ       1 เครืXอง 74,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ด ีเค แมชชนีเนอร ีจํากัด 74,500.00 บาท บรษิัท ด ีเค แมชชนีเนอร ีจํากัด 74,500.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161573 21/09/2016

119 จา้งทําโบรช์ัวร ์ขนาดสําเร็จA4        2 รายการ 54,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 54,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 54,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161574 21/09/2016

สติzกเกอร ์ขนาดกางออก42x29.7ซม.

120 วัสดวุทิยาศาสตร์       10 รายการ 72,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 72,400.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 72,400.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161575 21/09/2016

121 Hard Disk Drive IBM        4 รายการ 265,666.00 284,262.62     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 214,900.00 บาท บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 214,900.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161576 21/09/2016

บรษิัท อนิโนโค จํากัด 216,250.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 252,500.00 บาท

บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 265,666.00 บาท

122 เครืXองเชืXอมไฟฟ้า        1 รายการ 13,800.00     ตกลงราคา บรษิัท อ ีซีX ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,800.00 บาท บรษิัท อ ีซีX ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,800.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161577 21/09/2016

123 สวทิชก์ารไหล        1 รายการ 10,540.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสซเีอ็ม พรเีมยีร ์จํากัด 10,540.00 บาท บรษิัท เอสซเีอ็ม พรเีมยีร ์จํากัด 10,540.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161578 21/09/2016

124 consumable for printer Mk2500 AND Mk1500        3 รายการ 14,175.00     ตกลงราคา บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิZง (2002) จํากัด 14,175.00 บาท บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิZง (2002) จํากัด 14,175.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161579 22/09/2016

125 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       54 รายการ 20,346.91     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 20,346.90 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 20,346.90 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161580 22/09/2016

126 TONER HP รุน่ Q5949A        1 รายการ 10,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,920.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,800.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161581 22/09/2016

บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 10,800.00 บาท

127 External HDD WD USB3.0 Secure 2TB           1 อัน 3,150.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,150.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,150.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161582 22/09/2016

128 จา้งทําชิZนงาน Master model for gantry        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทโีมชัXน จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท ทโีมชัXน จํากัด 35,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161583 22/09/2016

129 ชดุอปุกรณ ์Earphone ยีXหอ้ interacoustie        2 รายการ 131,240.00 140,426.80     ตกลงราคา บรษิัท ออดเิมด จํากัด 131,240.00 บาท บรษิัท ออดเิมด จํากัด 131,240.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161584 22/09/2016

ชดุอปุกรณ ์BoneB71แบบรวมกา้น

130 จา้งพัฒนาระบบแสดงผลขอ้มลูตรวจวัดและคํานวณ           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 50,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161585 22/09/2016

131 วัสดวุทิยาศาสตร์        9 รายการ 31,460.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 31,460.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 31,460.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161586 22/09/2016

132 เชา่เครืXอง PC Server        1 รายการ 16,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 16,800.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 16,800.00 บาท เป็นการเชา่ตอ่เนืXอง 4041161587 22/09/2016

133 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์       23 รายการ 14,540.15     ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 14,540.15 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 14,540.15 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161588 23/09/2016
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134 จา้งซอ่มเครืXอง Laser cut        8 รายการ 74,170.00     ตกลงราคา บรษิัท แมส บสิเนส จํากัด 74,170.00 บาท บรษิัท แมส บสิเนส จํากัด 74,170.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161589 23/09/2016

135 เครืXองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)        2 รายการ 62,000.00     ตกลงราคา บรษิัท 108 โอเอ จํากัด 61,300.00 บาท บรษิัท 108 โอเอ จํากัด 61,300.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161590 23/09/2016

เครืXองคอมพวิเตอรล์กูขา่ย (Cilent) บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 61,900.00 บาท

136 จา้งตดิตัZง sensor ระบบเฝ้าระวังอณุหภมูิ           1 งาน 47,850.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชัXนแนล 47,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอจเีทคโปรเฟสชัXนแนล 47,850.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161591 23/09/2016

137 ซอฟตแ์วร ์TeamViewer     2 ลขิสทิธิE 158,000.00 169,060.00     ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากัด 158,000.00 บาท บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากัด 158,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161592 26/09/2016

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัXน จํากัด 170,000.00 บาท

บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 177,000.00 บาท

138 จา้งบรกิารดแูลระบบลงทะเบยีนและตดิตามผล         3 เดอืน 84,112.15     ตกลงราคา บรษิัท ซสีทอป พลัส จํากัด 84,112.15 บาท บรษิัท ซสีทอป พลัส จํากัด 84,112.15 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161593 26/09/2016

การใชง้านเครืXองชว่ยฟัง

139 Toner HP รุน่ CE505AC, CE250XC, CE251AC,        5 รายการ 40,050.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 40,050.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 40,050.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161594 26/09/2016

CE252AC, CE253AC บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 50,260.00 บาท

140 Toner HP รุน่ CF280X         1 กลอ่ง 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 5,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161595 26/09/2016

141 แผน่กระจกนําไฟฟ้า         10 แผน่ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เวคเตอร ์จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท เวคเตอร ์จํากัด 25,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161596 26/09/2016

142 Google Maps APIs Premium Plan           1 ชดุ 485,000.00 518,950.00       พเิศษ บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 485,000.00 บาท บรษิัท โกโพเมโล จํากัด 485,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161597 27/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (2) เป็นพัสดทุีX

ตอ้งซืZอเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่

สํานักงาน

143 จา้งพมิพช์ดุกจิกรรมวทิย ์ 2 เรืXอง        2 รายการ 365,000.00 390,550.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 365,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 365,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161598 27/09/2016

บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากัด 437,000.00 บาท และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (3) เป็นงานทีX

บรษิัท แอดวานซ ์พริZนติZง เซอรว์สิ จํากัด 437,500.00 บาท ตอ้งกระทําเรง่ดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแก่

สํานักงาน และราคาตํXาสดุ

144 จา้งวจิัยการพัฒนาเทคเนคิเพืXอใชร้ะบชุนดิ           1 งาน 44,000.00     ตกลงราคา นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 44,000.00 บาท นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 44,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161599 27/09/2016

ของสารระเบดิภายหลังการระเบดิ

145 จา้งพัฒนา Web API สําหรับระบบจองหอ้งสตดูโิอ           1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอีZยนไธสง 80,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอีZยนไธสง 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161600 27/09/2016

สําหรับการผลติวดิโีอภาษามอื

146 จา้งทํา rotor แบบ lamination steel           1 ชดุ 70,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากัด 70,000.00 บาท บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากัด 70,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161601 27/09/2016

147 LED36x3WA Power 108W+AC Adapter           6 ชดุ 55,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 55,200.00 บาท บรษิัท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 55,200.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161602 27/09/2016

148 จา้งเดนิสายและตดิตัZงจดุปลัzกไฟฟ้า        2 รายการ 206,000.00 220,420.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอโซเน็ท จํากัด 206,000.00 บาท บรษิัท เพอโซเน็ท จํากัด 206,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161603 27/09/2016

149 จา้งพัฒนา web API ในสว่นการสรปุงานสําหรับ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161604 27/09/2016

Supervisor ของระบบลกูคา้สัมพันธ ์iCRM
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150 จา้งพัฒนาแอปพลเิคชัXนและจัดการขอ้มลู        1 รายการ 58,500.00     ตกลงราคา นาย วชิวร มัXนคง 58,500.00 บาท นาย วชิวร มัXนคง 58,500.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161605 27/09/2016

151 จา้งพัฒนาสว่นสง่ขอ้มลูเสยีงแบบตอ่เนืXอง        1 รายการ 90,000.00     ตกลงราคา นาย ศริชัช  ศริเิลศิ 90,000.00 บาท นาย ศริชัช  ศริเิลศิ 90,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161606 28/09/2016

152 จา้งพัฒนาปรับปรงุสว่นดงึขอ้มลูสถานะการ        1 รายการ 95,000.00     ตกลงราคา นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 95,000.00 บาท นาย กติตนิันท ์ ออ่นตา 95,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161607 28/09/2016

ทํางานของโอเปอรเ์รเตอร์

153 จา้งพมิพค์ูม่อืการผลติลําไยสูภ้ัยแลง้      1,000 เลม่ 160,000.00 171,200.00     ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริZนท ์จํากัด 160,000.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริZนท ์จํากัด 160,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161608 28/09/2016

บรษิัท เบ๊เจ็งจกิ จํากัด 170,000.00 บาท

บรษิัท สยาม อนิวสิเิบลิ จํากัด 185,000.00 บาท

154 จา้งพัฒนาเพิXมโมดลูการจัดการแกไ้ข           1 งาน 80,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 80,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 80,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161609 28/09/2016

ขอ้มลูของระบบบรหิารการจัดการอบรม

155 RDS Encoder         12 ชิZน 102,720.00 109,910.40     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอก ครปิโตกราฟฟีX 102,720.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บางกอก ครปิโตกราฟฟีX 102,720.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4041161610 28/09/2016

156 จา้งทดสอบแนวความคดิในการจัดทา่ผูป้่วย           1 งาน 40,000.00     ตกลงราคา นาย คณนิ เปีXยมงาม 40,000.00 บาท นาย คณนิ เปีXยมงาม 40,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161611 28/09/2016

โดยไมใ่ชร้ังสเีอกซ์

157 TONER HP รุน่ CE410A, CE411AC, CE412AC        3 รายการ 9,700.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 9,700.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 9,700.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4041161612 28/09/2016

บรษิัท ไอทโีซลชูัXน แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 10,160.00 บาท

158 จา้งศกึษาวธิีการวัดแสงและออกแบบ           1 งาน 66,000.00     ตกลงราคา นาย พทิักษ์ พานทอง 66,000.00 บาท นาย พทิักษ์ พานทอง 66,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4041161613 28/09/2016

ระบบการวัดแสง UVA และ UVB

159 Sensor & Solenoid Board and Valve        2 รายการ USD 880.00     ตกลงราคา Advanced Dicing Technologies Ltd. 880.00 USD Advanced Dicing Technologies Ltd. 880.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160110 5/09/2016

160 Capacitor        1 รายการ USD 173.20     ตกลงราคา  Mouser Electronics 133.20 USD  Mouser Electronics 133.20 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160111 6/09/2016

161 Resin Blade        1 รายการ USD 400.00     ตกลงราคา Advanced Dicing Technologies Ltd. 400.00 USD Advanced Dicing Technologies Ltd. 400.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160112 6/09/2016
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162 วัสดอุปุกรณส์ําหรับเครืXอง Sputtering        3 รายการ USD 2,830.00 107,540.00     ตกลงราคา  AJA International, Inc. 2,830.00 USD  AJA International, Inc. 2,830.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160113 7/09/2016

163 ลขิสทิธิE ESS Software(Commercial&Prof.)     2 ลขิสทิธิE USD 1,825.00     ตกลงราคา  F-Chart Software, LLC 1,825.00 USD  F-Chart Software, LLC 1,825.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160114 20/09/2016

164 Velocity-Post Processing Sotware Package     1 ลขิสทิธิE USD 2,700.00 102,600.00     ตกลงราคา Hydronav Services (S) Pte Ltd 2,700.00 USD Hydronav Services (S) Pte Ltd 2,700.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160115 27/09/2016

and Maintenance Support

165 DC Power Supply           1 ชดุ JPY 680,000.00 238,000.00     ตกลงราคา  Act. Inc. 680,000.00 JPY  Act. Inc. 680,000.00 JPY คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160116 27/09/2016

166 เซน็เซอรต์รวจวัดคณุภาพนํZา        4 รายการ USD 4,228.00 156,436.00     ตกลงราคา  Xylem 4,228.00 USD  Xylem 4,228.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160117 28/09/2016

167 Sumirinse MK           4 ขวด JPY 352,000.00 123,200.00     ตกลงราคา SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA 352,000.00 JPY SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA 352,000.00 JPY คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160118 28/09/2016

PTE. LTD. PTE. LTD.

168 IntelliJ IDEA Ultimate (Upgrade)           4 ชดุ USD 1,196.00     ตกลงราคา  JetBrains s.r.o 1,196.00 USD  JetBrains s.r.o 1,196.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160119 28/09/2016

169 นํZายา Developer SD-W          15 ขวด USD 3,900.00 148,200.00     ตกลงราคา SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA 3,900.00 USD SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA 3,900.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160120 28/09/2016

PTE. LTD. PTE. LTD.

170 ระบบตรวจวัดกระแสนํZา           1 ชดุ USD 16,400.00 623,200.00       พเิศษ Hydronav Services (S) Pte Ltd 16,400.00 USD Hydronav Services (S) Pte Ltd 16,400.00 USD คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4042160121 28/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 22 (5) เป็นพัสดุ

ทีXจําเป็นตอ้งซืZอโดยตรงจากตา่งประเทศ และ (6)

เป็นพัสดทุีXโดยลักษณะการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด

ทางเทคนคิทีXจําเป็นตอ้งระบยุีXหอ้เป็นการเฉพาะ

171 จา้งพัฒนาวธิีการและโปรแกรมการจัดกลุม่ผูข้ับรถ และ 1 งาน 138,000.00 138,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปัณฑารยี ์พุม่พวง 138,000.00 บาท นางสาว ปัณฑารยี ์พุม่พวง 138,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160138 29/08/2016

การจําแนกกลุม่ผูข้ับรถ โดยดจูากพฤตกิรรมการขับขีX (4043160168)

172 จา้งบรกิาร Help Desk            1 ปี 216,000.00 231,120.00     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 216,000.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 216,000.00 บาท ราคาตํXาสดุ 4052160140 5/09/2016

บรษิัท รวยดไีซน ์จํากัด 228,000.00 บาท (4043160170)

173 จา้งเพืXอใหอ้งคค์วามรูแ้ละพัฒนา         360 วัน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นางสาว นงเยาว ์ทรงศริิ 150,000.00 บาท นางสาว นงเยาว ์ทรงศริิ 150,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160141 30/08/2016

ขอ้เสนอแนะตอ่แบบจําลองและรบบสารสนเทศ (4043160171)

เพืXอจัดทําประมาณการรายไดภ้าษีสรรพากร

174 เครืXองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย GPU Server       1 เครืXอง 900,000.00 963,000.00      สอบราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 768,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 768,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 4051160015 2/09/2016
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175 จา้งดําเนนิการจัดงาน Nectec Ace 2016           1 งาน 576,050.00 616,373.50 พเิศษ บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 576,050.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากัด 576,050.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160142 7/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีX (4043160173)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

เป็นพเิศษ และ (3) เป็นงานทีXตอ้งกระทําเรง่ดว่น

176 เครืXองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยทีXมหีน่วยประมวลผลกราฟฟิก           1 ชดุ 550,000.00 588,500.00      สอบราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 543,925.23 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 543,925.23 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4051160016 8/09/2016

(4043160174)

177 เชา่ Galaxy TabS2        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 12,000.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงความตอ้งการ 4057160013 13/09/2016

(4043160176)

178 จา้งบํารงุรักษาอปุกรณด์ับเพลงิ&ไฟฟ้าฯ            3 ปี 297,600.00 318,432.00       พเิศษ บรษิัท เทคนเิคลิ ซพัพอรท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 297,600.00 บาท บรษิัท เทคนเิคลิ ซพัพอรท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 297,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160144 14/09/2016

และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีX (4043160177)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืผูม้คีวามชํานาญ

เป็นพเิศษ

179 จา้งศกึษาและพัฒนากรรมวธิีการปลกูผลกึ 1 งาน 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 200,000.00 บาท นาย กฤษฎา  สวนมะพลับ 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160145 14/09/2016

ซงิคอ์อกไซดด์ว้ยระบบ High Pressure (4043160178)

Hydrothermal เพืXอหาเงืXอนไขทีXเหมาะสมในการปลกู

180 จา้งศกึษากระบวนการเตรยีม Zinc Oxide Seed 1 งาน 200,000.00 200,000.00     ตกลงราคา นาย อานนท ์ชัยทรัพย์ 200,000.00 บาท นาย อานนท ์ชัยทรัพย์ 200,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160146 14/09/2016

และทดสอบคณุสมบัตขิองชิZนงาน ในแตล่ะเงืXอนไข (4043160179)

181 จา้งบรกิารป้องกันและกําจัดปลวก มด            1 ปี 114,018.69 122,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด 114,018.69 บาท บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด 114,018.69 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160147 15/09/2016

แมลงตา่งๆ (4043160180)

182 จา้งบรกิารดําเนนิการตดิตามประเมนิผล            1 ปี 670,600.00 717,542.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก 670,600.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก 670,600.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160148 19/09/2016

(4043160181)

183 จา้งบํารงุรักษาระบบปรับอากาศแยกสว่น            1 ปี 237,000.00 253,590.00     ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครืXองเย็น 237,000.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืXองเย็น 237,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160150 20/09/2016

(4043160182)

184 จา้งบรกิารทําการทดลอง และทดสอบการทํางาน            1 ปี 216,000.00 216,000.00     ตกลงราคา นาย สปิปณัฐ อาชวนันทดษิฐ์ 216,000.00 บาท นาย สปิปณัฐ อาชวนันทดษิฐ์ 216,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160149 20/09/2016

ของ Microfluidic chips (4043160183)

185 จา้งทีXปรกึษาดา้นวเิคราะหข์อ้มลูสถติิ         4 เดอืน 45,000.00 วธิีตกลง นาย รังส ี มลุิ 45,000.00 บาท นาย รังส ี มลุิ 45,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4053160004 21/09/2016

(4043160184)
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186 จา้งบํารงุรักษาลฟิต์            1 ปี 65,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย อนิโนเวชัXน ลฟิท ์จํากัด 65,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิโนเวชัXน ลฟิท ์จํากัด 65,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160151 21/09/2016

(4043160185)

187 จา้งพนักงานรับโทรศัพท์           1 งาน 227,172.00 243,074.04     ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 227,172.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 227,172.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160153 23/09/2016

(4043160187)

188 จา้งบํารงุรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงูแรงตํXา           1 งาน 129,149.53 138,190.00     ตกลงราคา บรษิัท พคี เอ็นจเินียริXง จํากัด 129,149.53 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริXง จํากัด 129,149.53 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160154 23/09/2016

(4043160188)

189 จา้งบํารงุรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า ศอ.           1 งาน 20,100.00     ตกลงราคา บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 20,100.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด 20,100.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160155 26/09/2016

(4043160189)

190 จา้งใหบ้รกิาร Cloud            1 ปี 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 42,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 42,000.00 บาท เป็นผูร้ับจา้งทีXมคีวามชํานาญพเิศษ 4052160156 26/09/2016

(4043160190)
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