
แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิท ี�จะซื�อ ราคากลาง วธิซี ื�อ    เหตุผลท ี�คดัเลอืกโดยสรุป
1 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 10 รายการ 267,100.00 285,797.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 255,200.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 255,200.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170001 03/10/16

บรษิัท ไอท ีเซอรว์สิ โซลูชั+น จํากดั 267,100.00 บาท
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 314,500.00 บาท

2 เครื+องทําลมเย็นพรอ้มตดิตั 7งระบบปรับอากาศ  1 รายการ 1,064,000.00 1,138,480.00  สอบราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 1,064,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 1,064,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170002 03/10/16

3 ค่าเช่าเครื+องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา  1 เครื+อง 6,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 6,600.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 6,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170003 03/10/16
Dell Vostro 3360

4 จา้งพัฒนาเว็บ API ในการนําเขา้ขอ้มูลฯ 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170004 03/10/16

5 จา้งสอบเทยีบเครื+องมอื 1 งาน 22,500.00 ตกลงราคา สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 22,500.00 บาท สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาติ 22,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170005 03/10/16

6 เครื+องมอืช่าง 6 รายการ 26,600.00 ตกลงราคา บรษิัท อ ีซี+ ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 26,600.00 บาท บรษิัท อ ีซี+ ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 26,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170006 04/10/16

7 วัสดุงานช่าง 1 ชุด 25,690.00 ตกลงราคา บรษิัท อ ีซี+ ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 25,690.00 บาท บรษิัท อ ีซี+ ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 25,690.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170007 04/10/16

8 จา้งพัฒนาเพิ+มโมดูลการจัดการแกไ้ข  1 งาน 80,000.00 ตกลงราคา นาย อรรถพล เขยพุดซา 80,000.00 บาท นาย อรรถพล เขยพุดซา 80,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170008 04/10/16
ขอ้มูลของระบบลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์

9 Microsoft Tablet Surface3 64 GB  1 เครื+อง 19,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 19,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 19,000.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170009 04/10/16
บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,500.00 บาท

10 ซอฟตแ์วร ์ArcGIS  8 รายการ 1,108,000.00 1,185,560.00 พเิศษ บรษิัท จไีอเอส จํากดั 1,108,000.00 บาท บรษิัท จไีอเอส จํากดั 1,108,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดุที+โดย
ลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนิค
ที+จําเป็น

4041170010 18/10/16

11 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์  2 รายการ 26,800.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 26,800.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 26,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170011 06/10/16

12 จา้งสังเคราะหว์ัสดุกราฟีนผสมกบัโพลี  1 งาน 56,000.00 ตกลงราคา นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170012 06/10/16
อะนิลลนีเพื+อสรา้งขั 7วไฟฟ้าพมิพแ์บบสกรนี

13 จา้งออกแบบ Motion Platform  1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานิคซอรส์เซส  จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท เมคคานิคซอรส์เซส  จํากดั 45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170013 06/10/16

14 สายมอเตอร ์รุ่น CC070VAF  1 รายการ 2,500.00 ตกลงราคา บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 2,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170014 06/10/16

15 จา้งบรกิารตรวจเช็คเครื+อง Chiller  1 งาน 8,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากดั 8,000.00 บาท บรษิัท ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากดั 8,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170015 06/10/16

16 จา้งตรวจเช็ดเครื+องเซนเซอรม์ารค์  1 งาน 12,500.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟโทนิคศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั 12,500.00 บาท บรษิัท โฟโทนิคศ ์ไซเอ็นซ ์จํากดั 12,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170016 06/10/16

17 จา้งพัฒนาระบบ KidDiary  1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา นางสาว อรอุสาห ์ลักษณยีนาว 90,000.00 บาท นางสาว อรอุสาห ์ลักษณยีนาว 90,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170017 06/10/16

18 NVIDIA Jetson TK1 Development Kit 1 รายการ 9,800.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 9,800.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 9,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170018 06/10/16

19 USB Flash Drive  230 อัน 55,660.00 ตกลงราคา บรษิัท เอสซวีาย ซัพพลาย จํากดั 55,660.00 บาท บรษิัท เอสซวีาย ซัพพลาย จํากดั 55,660.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170019 07/10/16
บรษิัท ววิคอนเนค จํากดั 57,500.00 บาท

20 จา้งทํา Poster mount Board 30 อัน 9,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เมเจอร ์พริiนท ์จํากดั 9,600.00 บาท บรษิัท เมเจอร ์พริiนท ์จํากดั 9,600.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170020 07/10/16

21 Toner BROTHER B1-00-052 4 รายการ 20,826.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,490.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,490.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170021 07/10/16
Toner BROTHER B1-00-053 บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากดั 20,826.00 บาท
Toner BROTHER B1-00-054
Toner BROTHER B1-00-055

22 วัสดุชุดรางสายไฟแบบเคลื+อนที+ได ้ 3 รายการ 19,954.60 ตกลงราคา บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ7ล แอดวานซ ์จํากดั 19,954.60 บาท บรษิัท ออโตเฟล็กซเิบิ7ล แอดวานซ ์จํากดั 19,954.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170022 07/10/16

23 สบู่โฟม 30 แกลลอน 21,000.00 ตกลงราคา บรษิัทซันนี+ ซานีทารี+ ซัพพลาย จํากดั 21,000.00 บาท บรษิัทซันนี+ ซานีทารี+ ซัพพลาย จํากดั 21,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170023 07/10/16

24 เทปพมิพอ์ักษร  8 รายการ 9,710.27 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,710.27 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,710.27 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170024 07/10/16

25 วัสดุวทิยาศาสตร์ 10 รายการ 52,850.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 52,850.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 52,850.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170025 07/10/16

26 จา้งซ่อมรั+วเครื+องปรับอากาศ 150,000 BTU  1 งาน 6,400.00 ตกลงราคา บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากดั 6,400.00 บาท บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากดั 6,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170026 07/10/16

27 เครื+องลดความชื7นโมเดริน์คูล 1 ชุด 24,210.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟลดิ7ง เกท จํากดั 24,210.00 บาท บรษิัท โฟลดิ7ง เกท จํากดั 24,210.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170027 07/10/16

28 จา้งผลติสื+อวดีทิัศน์การเพิ+มศักยภาพ  90 วัน 280,373.83 300,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ท-ีเรค เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท ท-ีเรค เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 280,373.83 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170028 10/10/16

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตุลาคม 59
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัท ี� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

        งานท ี�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาท ี�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาท ี�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขท ี�และวนัท ี�ของ

หน้า 1 จาก 5



แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิท ี�จะซื�อ ราคากลาง วธิซี ื�อ    เหตุผลท ี�คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตุลาคม 59
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัท ี� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

        งานท ี�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาท ี�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาท ี�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขท ี�และวนัท ี�ของ
ในการเพาะปลูกออ้ย ภายใตโ้ครงการบูรณา บรษิัท จบี ีอเีวน้ท ์จํากดั 420,560.75 บาท
การขอ้มูลเพื+อเพิ+มประสทิธภิาพการใช ้ บรษิัท โตร่า อเีวนท ์เอ็กซ 467,289.72 บาท

29 วัสดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ 6,456.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก สุภัยพร 6,456.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจําก สุภัยพร 6,456.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170029 10/10/16

30 จา้งตรวจสอบและเพิ+มเตมิขอ้มูลโภชนาการ  1 งาน 98,000.00 ตกลงราคา นางสาว พรธดิา วรรธนะเศรษฐ 98,000.00 บาท นางสาว พรธดิา วรรธนะเศรษฐ 98,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170030 10/10/16

31 สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัตพิรอ้มตดิตั 7ง 16 สถานี 1,552,000.00 1,660,640.00 พเิศษ บรษิัท ไรสซ์ ิ+ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากดั 1,552,000.00 บาท บรษิัท ไรสซ์ิ+ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากดั 1,552,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170031 10/10/16
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดุ
ที+โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดั
ทางเทคนิคที+จําเป็นตอ้งระบุยี+หอ้เป็นการเฉพาะ

32 จา้งเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสําหรับ
โครงการส่งเสรมิบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์

 1 งาน 800,000.00 856,000.00 พเิศษ บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 800,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 800,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที+
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญ

4041170032 11/10/16

33 สารเคมี 2 รายการ 5,900.00 ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,900.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170033 11/10/16

34 จา้งซ่อมเครื+องปริ7นเตอร ์KYOCERA  1 งาน 28,300.00 ตกลงราคา บรษิัท เคยีวเซร่า ด็อคควิเมน้ท ์โซลูชั+นส ์จํากดั 28,300.00 บาท บรษิัท เคยีวเซร่า ด็อคควิเมน้ท ์โซลูชั+นส ์จํากดั 28,300.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170034 11/10/16

35 GF Signet pH Electrode  2 อัน 17,850.00 ตกลงราคา บรษิัท วคิกี7 เอ็นจเินียริ+ง จํากดั 17,850.00 บาท บรษิัท วคิกี7 เอ็นจเินียริ+ง จํากดั 17,850.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170035 11/10/16

36 ค่าบรกิารขนยา้ยเครื+องจักร  1 งาน 18,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั ลักกี7 มูฟวิ+ง แอนด ์เทรดดิ7ง 18,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ลักกี7 มูฟวิ+ง แอนด ์เทรดดิ7ง 18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170036 11/10/16

37 วัสดุวทิยาศาสตร์  5 รายการ 5,680.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 5,680.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 5,680.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170037 11/10/16

38 Olimex-Embedded Evaluation Board 2 รายการ 9,340.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 9,340.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 9,340.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170038 11/10/16

39 จา้งทํากล่อง AL ขนาด 112X200x60mm. 100 กล่อง 38,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั คงิซาวด ์อเิล็คทรอนิค 38,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั คงิซาวด ์อเิล็คทรอนิค 38,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170039 11/10/16

40 วัสดุสํานักงาน 19 รายการ 4,278.10 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 4,278.10 บาท รา้น พัฒนากจิ 4,278.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170040 11/10/16

41 จา้งออกแบบผลติภัณฑพ์ลาสตกิ ค่าขึ7นรูป 1 งาน 8,000.00 ตกลงราคา สถาบันอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธสิถาบันพลาสตกิ 8,000.00 บาท สถาบันอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธสิถาบันพลาสตกิ 8,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170041 11/10/16

42 Core Switch MX104 Router 1 ชุด 2,317,757.01 2,480,000.00 พเิศษ บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 2,186,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 2,186,000.00 บาท ด่วน,ราคาตํ+าสุดและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 4041170042 13/10/16
บรษิัท ศริบิูรพา ไอท ีแอนด 2,200,000.00 บาท 22 (2) เป็นพัสดุที+ตอ้งซื7อเร่งด่วน หากล่าชา้
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 2,289,719.63 บาท อาจจะเสยีหายแกส่ํานักงาน

43 Switch 24 RJ-45 HP JG913A1620-24G 1 รายการ 13,960.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 13,960.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 13,960.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170043 13/10/16

44 สารเคมี 2 รายการ 17,663.55 ตกลงราคา บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี+ส ์จํากดั 17,663.55 บาท บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี+ส ์จํากดั 17,663.55 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170044 13/10/16

45 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์  5 รายการ 46,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั+น จํากดั 46,900.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั+น จํากดั 46,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170045 17/10/16

46 Access Control ยี+หอ้ TAFF รุ่นCRU67CL 2 ชุด 100,250.00 107,267.50 ตกลงราคา บรษิัทมาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั+นแนล จํากดั 100,250.00 บาท บรษิัทมาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั+นแนล จํากดั 100,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170046 17/10/16

47 จา้งทําชิ7นงาน วัสดุโฟม ขึ7นรูป 3 รายการ 62,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ทโีมชั+น จํากดั 62,000.00 บาท บรษิัท ทโีมชั+น จํากดั 62,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170047 18/10/16

48 วัสดุสํานักงานและวัสดุวทิย์ 4 รายการ 27,140.00 ตกลงราคา บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากดั 27,140.00 บาท บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากดั 27,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170048 18/10/16

49 จา้งทําความสะอาด E-Cell 1 งาน 28,000.00 ตกลงราคา บรษิัท นํ7าโซลูชั+นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 28,000.00 บาท บรษิัท นํ7าโซลูชั+นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จํากดั 28,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170049 18/10/16

50 อะไหล่และสาย Headphone  2 รายการ 26,168.24 ตกลงราคา บรษิัท ออดเิมด จํากดั 26,168.24 บาท บรษิัท ออดเิมด จํากดั 26,168.24 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170050 18/10/16

51 จา้งพัฒนาโปรแกรมสําหรับทดสอบโดย  1  งาน 76,000.00 ตกลงราคา นางสาว วภิาว ีนาแหยม 76,000.00 บาท นางสาว วภิาว ีนาแหยม 76,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170051 18/10/16
อัตโนมัตสิําหรับระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพ

52 Indium Oxide  1 ชุด 28,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 28,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 28,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170052 18/10/16

53 dNTP set 100 mM  10 แพ็ค 45,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 45,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 45,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170053 18/10/16

54 จา้งเปลี+ยนบานประตูและกระเบี7องยาง 3 รายการ 56,400.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 56,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 56,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170054 18/10/16

55 จา้งวเิคราะหก์ลศาสตรข์องไหลและสรา้ง  1 งาน 75,000.00 ตกลงราคา นาง อัญชสา ประมวลเจรญิกจิ 75,000.00 บาท นาง อัญชสา ประมวลเจรญิกจิ 75,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170055 18/10/16
แบบจําลองการเป่า

56 จา้งทําชุดสื+อสารและส่งขอ้มูลพรอ้มโปรแกรม 20 ชุด 370,000.00 395,900.00 พเิศษ บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 370,000.00 บาท บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 370,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดและ 4041170056 19/10/16
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิท ี�จะซื�อ ราคากลาง วธิซี ื�อ    เหตุผลท ี�คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตุลาคม 59
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัท ี� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

        งานท ี�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาท ี�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาท ี�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขท ี�และวนัท ี�ของ
ประยุกต์ เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที+ตอ้งจา้ง

ผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ 

57 เครื+องควบคุมการไหลของสารเคมี 2 เครื+อง 140,000.00 149,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค  จํากดั 140,000.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค  จํากดั 140,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170057 19/10/16

58 สารเคมี 7 รายการ 146,640.00 156,904.80 ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ7ง จํากดั 146,640.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ7ง จํากดั 146,640.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170058 19/10/16

59 จา้งสํารวจรูปแบบการใชง้านและความ 1 รายการ 38,400.00 ตกลงราคา นางสาว ยุพาวด ีพุทธพงษ์ 38,400.00 บาท นางสาว ยุพาวด ีพุทธพงษ์ 38,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170059 19/10/16
พงึพอใจต่อแพลตฟอรม์ NETPIE

60 HP 2TB 6G SATA 7.2K 3.5in SC HDD 1 รายการ 9,000.00 ตกลงราคา บรษิัท 108 โอเอ จํากดั 9,000.00 บาท บรษิัท 108 โอเอ จํากดั 9,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170060 19/10/16

61 Toner HP รุ่น Q5950A 4 รายการ 39,400.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากดั 39,400.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากดั 39,400.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170061 19/10/16
TONER HP รุ่น Q5951A บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 42,640.00 บาท
TONER HP รุ่น Q5952A
TONER HP รุ่น Q5953A

62 AMP CAT 6 UTP CABLE WITH  5 แพ็ค 26,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์จํากดั 26,000.00 บาท บรษิัท อเมรกิาน่า คอมพวิเตอร ์จํากดั 26,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170062 19/10/16
 FILLER,CMR 23A

63 วัสดุไฟฟ้า  8 รายการ 5,962.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 5,962.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 5,962.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170063 19/10/16

64 จา้งสรา้งโปรแกรมสวทิชค์วบคุมทศิทาง 1 งาน 18,000.00 ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ ์ 18,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ ์ 18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170064 19/10/16
(JOG) ชนิดสัมผัสจากหมกึนําไฟฟ้ากราฟีน

65 อะไหล่ปัi มระบบ UDI  8 รายการ 92,319.50 ตกลงราคา บรษิัท กรุนดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากดั 92,319.50 บาท บรษิัท กรุนดฟ์อส (ประเทศไทย) จํากดั 92,319.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170065 19/10/16

66 จา้งสอบเทยีบชุดวัดอุณหภูมิ  1 งาน 43,200.00 ตกลงราคา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื+อสถาบันอาหาร 43,200.00 บาท อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื+อสถาบันอาหาร 43,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170066 19/10/16

67 Oxygen 99.999% (UHP Grade) 7M3/Cyl, 2 รายการ 11,700.00 ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,700.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 11,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170067 19/10/16
Nitrogen 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl

68 จา้งทําแบบโครงสรา้งตูส้ําหรับเครื+องชั+ง  1 งาน 70,000.00 ตกลงราคา นาย ไพรัช หุ่นนอก 70,000.00 บาท นาย ไพรัช หุ่นนอก 70,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170068 19/10/16
นํ7าหนักและโครงสรา้งตูค้รื+องชั+งนํ7าหนัก

69 Overhual Ebara Pump & Motor  1 งาน 44,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 44,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 44,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170069 19/10/16

70 จา้งสํารวจและวเิคราะหร์ูปแบบการใชง้าน  1 งาน 30,000.00 ตกลงราคา นางสาว วชิชุดา เอกพันธ์ 30,000.00 บาท นางสาว วชิชุดา เอกพันธ์ 30,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170070 19/10/16
และความพงึพอใจต่อ NETPIE

71 แฟลชไดรฟ์ รุ่น MT004 ความจุ 8 GB 150 ชิ7น 27,750.00 ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี+ยม เพอรเ์ฟค จํากดั 27,750.00 บาท บรษิัท พรเีมี+ยม เพอรเ์ฟค จํากดั 27,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170071 20/10/16

72 จา้งซ่อมเครื+อง Printer จํานวน 2 เครื+อง  1 งาน 8,440.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 8,440.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 8,440.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170072 20/10/16

73 จา้งบรกิารพนักงานรับ ส่งเอกสาร  1 งาน 34,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ+ง แฟคทอรี+ จํากดั 34,000.00 บาท บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ+ง แฟคทอรี+ จํากดั 34,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170073 20/10/16

74 Sentinel LDK , HL 2 รายการ 7,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ ์จํากดั 7,000.00 บาท บรษิัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ ์จํากดั 7,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170074 20/10/16

75 EUR-3/T บ๊อกซอ์ุปกรณ ์พรอ้มแผ่นยดึ 3 รายการ 18,020.00 ตกลงราคา บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 18,020.00 บาท บรษิัท แสงงามกรุ๊ป(2535) จํากดั 18,020.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170075 21/10/16
มหีลัง

76 จา้งออกแบบ และจัดทํา artwork 1 งาน 18,200.00 ตกลงราคา นางสาว ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ 18,200.00 บาท นางสาว ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ 18,200.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170076 21/10/16

77 วัสดุวทิยาศาสตร์ 6 รายการ 70,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั+น จํากดั 70,000.00 บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั+น จํากดั 70,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170077 21/10/16

78 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์ 5 รายการ 10,099.82 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 10,099.66 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 10,099.66 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170078 25/10/16

79 วัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ 4,400.00 ตกลงราคา บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ+ง จํากดั 4,400.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริ+ง จํากดั 4,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170079 25/10/16

80 จา้งสังเคราะหว์ัสดุกราฟีนและสรา้งขั 7วไฟฟ้า  1 งาน 57,000.00 ตกลงราคา นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 57,000.00 บาท นางสาว ภาตยิา ภาสกนธ์ 57,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170080 25/10/16
กราฟีนดว้ยวธิกีารพมิพแ์บบสกรนี

81 จา้งพัฒนาโปรแกรมสําหรับวเิคราะหผ์ล 1 งาน 76,000.00 ตกลงราคา นาย อากุย้ เลาลี+ 76,000.00 บาท นาย อากุย้ เลาลี+ 76,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170081 25/10/16
การเชื+อมต่อในระดับ URL เชงิลกึ 

82 วัสดุสายประกอบบรรจุเซนเซอร์ 2 รายการ 89,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 89,600.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 89,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170082 25/10/16

83 จา้งพัฒนา Arduino WIFI Shield 1 งาน 38,000.00 ตกลงราคา นาย สรสทิธิ� บรรลอืหาญ 38,000.00 บาท นาย สรสทิธิ� บรรลอืหาญ 38,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170083 25/10/16
ดว้ยชบิ ESP8266 เพื+อใชเ้ป็น Arduino WIF
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84 GC Electrode Tip for Autolab RDE 2 รายการ 68,265.00 ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 68,265.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 68,265.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170084 25/10/16
Mini-Glassy-Carbon Electrode

85 จา้งทําระบบ Power monitoring  1 ลขิสทิธิ� 33,750.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากดั บางกอก ครปิโตกราฟฟี+ 33,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั บางกอก ครปิโตกราฟฟี+ 33,750.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170085 25/10/16
พรอ้มตดิตั 7งบน server

86 วัสดุตัวดูดสาร 5 รายการ 78,200.00 ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 78,200.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 78,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170086 26/10/16

87 จา้งเปลี+ยนถ่ายนํ7ามันคอมเพรสเซอรแ์ละ 1 งาน 102,350.00 109,514.50 ตกลงราคา บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 102,350.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 102,350.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170087 26/10/16
ไสก้รอง บรษิัท ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากดั 104,400.00 บาท

88 sumsung galaxy s7 Edge (ดํา)  2 เครื+อง 48,258.00 ตกลงราคา บรษิัท ศรวีรา อนิเตอรค์อม จํากดั 48,258.00 บาท บรษิัท ศรวีรา อนิเตอรค์อม  จํากดั 48,258.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170088 26/10/16
บรษิัท ไอทโีซลูชั+น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 48,800.00 บาท
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 49,200.00 บาท

89 วัสดุวทิยาศาสตร์ 3 รายการ 35,520.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 35,520.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 35,520.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170089 26/10/16

90 อุปกรณว์ัดความดันสุญญากาศระดับลกึ 1 ชุด 100,000.00 107,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 100,000.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์2000 จํากดั 100,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170090 26/10/16

91 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์ 7 รายการ 3,352.00 ตกลงราคา บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น บเีคเค จํากดั 3,352.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลูชั+น บเีคเค จํากดั 3,352.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170091 26/10/16

92 วัสดุไฟ้ฟ้า 5 รายการ 5,635.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 5,635.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 5,635.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170092 27/10/16

93 จา้ง Scanning Documen งานสแกน 1 งาน 93,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากดั 93,000.00 บาท บรษิัท พเีจ อนิเตอรแ์คร ์จํากดั 93,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170093 27/10/16
เอกสาร คละ Size (ขนาดไม่เกนิ A3)
ส่งงานเป็น Tiff File จํานวน 10,000 แผ่น

94 ถุงขยะ, ถุงสชีา, ถุงใส่ผา้อนามัย 5 รายการ 15,750.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน เอพเีจ (เอส) เทรดดิ7ง 15,750.00 บาท หา้งหุน้ส่วน เอพเีจ (เอส) เทรดดิ7ง 15,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170094 27/10/16

95 จา้งทําแผงวงจร PCB  1 งาน 7,083.00 ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 7,083.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากดั 7,083.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170095 27/10/16

96 เสน้พลาสตกิสําหรับขึ7นรูปเครื+องพมิพ ์3D  10 มว้น 9,595.79 ตกลงราคา บรษิัท แชสซพีลัสอนิฟิล จํากดั 9,500.00 บาท บรษิัท แชสซพีลัสอนิฟิล จํากดั 9,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170096 27/10/16

97 วัสดุช่างสําหรับงานอาคาร 20 รายการ 58,300.00 ตกลงราคา บรษิัท ลูน่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซัพพลาย จํากดั 58,300.00 บาท บรษิัท ลูน่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซัพพลาย จํากดั 58,300.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4041170097 27/10/16
บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากดั 61,158.50 บาท

98 เหล็กซลิกิอนสําหรับผลติ SR motor 2 ชุด 67,200.00 ตกลงราคา บรษิัท รวมทองอุตสาหกรรม จํากดั 67,200.00 บาท บรษิัท รวมทองอุตสาหกรรม จํากดั 67,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170098 28/10/16

99 สารเคมี 8 รายการ 96,092.00 ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 96,092.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 96,092.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170099 28/10/16

100 จา้งซ่อมบํารุงปัi มลม MAX AIR 1 งาน 48,000.00 ตกลงราคา บรษิัท นิวเทค เทรดดิ7ง จํากดั 48,000.00 บาท บรษิัท นิวเทค เทรดดิ7ง จํากดั 48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170100 28/10/16

101 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์ 8 รายการ 14,943.93 ตกลงราคา บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชั+น จํากดั 14,943.93 บาท บรษิัท วารฟ์ คอรป์อเรชั+น จํากดั 14,943.93 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170101 28/10/16

102 จา้งออกแบบ Root Clamp Station 1 รายการ 45,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานิคซอรส์เซส  จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท เมคคานิคซอรส์เซส  จํากดั 45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041170102 28/10/16

103 Front-end Module 34 ชุด 8,840.00 ตกลงราคา บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 8,840.00 บาท บรษิัท พรอ้มเทคแคร ์จํากดั 8,840.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170103 28/10/16

104 จา้งออกแบบและพัฒนา Native  1 งาน 636,000.00 680,520.00  พเิศษ บรษิัท โกโพเมโล เอ็กซ ์จํากดั 636,000.00 บาท บรษิัท โกโพเมโล เอ็กซ ์จํากดั 636,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนดและ 4041170104 28/10/16
Android Mobile เป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที+ตอ้งจา้ง

ผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ 

105 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ 207,360.00 221,875.20 ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร ์จํากดั 207,360.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร ์จํากดั 207,360.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170105 31/10/16

106 กา๊ซไฮโดรเจน 99.9996 % 1 รายการ 89,250.00 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากดั 89,250.00 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากดั 89,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170106 31/10/16

107 auto drain air tank 1 ชิ7น 25,125.00 ตกลงราคา บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั+น (ประเทศไทย) จํากดั 25,125.00 บาท บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั+น (ประเทศไทย) จํากดั 25,125.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170107 31/10/16

108 สายเคเบิ7ล 4 รายการ 11,200.00 ตกลงราคา บรษิัทเจเจ-แลปป์ เคเบิ7ล (ท)ี จํากดั 11,200.00 บาท บรษิัทเจเจ-แลปป์ เคเบิ7ล (ท)ี จํากดั 11,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041170108 31/10/16

109 Tableau Maintenance 2 รายการ USD 2,400.00 ตกลงราคา Tableau International, U.C. 2,400.00 USD Tableau International, U.C. 2,400.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170001 13/10/16
(Desktop+Server)

110 Silicon Wafer  1000 ชิ7น USD 15,090.00 558,330.00 พเิศษ Singapore Advantec Pte Ltd 15,090.00 USD Singapore Advantec Pte Ltd 15,090.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170002 14/10/16
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (5) เป็นพัสดุ
ตอ้งซื7อโดยตรงที+จําเป็นจากต่างประเทศ
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิท ี�จะซื�อ ราคากลาง วธิซี ื�อ    เหตุผลท ี�คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ ตุลาคม 59
ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(ระหวา่งวนัท ี� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

        งานท ี�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาท ี�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาท ี�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขท ี�และวนัท ี�ของ
111 หมกึนําไฟฟ้า 4 รายการ GBP 2,012.38 ตกลงราคา Gwent Electronic Materials Ltd 2,012.38 GBP Gwent Electronic Materials Ltd 2,012.38 GBP มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170003 17/10/16

112 โปรแกรมฐานขอ้มูลสารทําความเย็น Refprop 2 ชุด USD 480.00 ตกลงราคา National Institute of Standards and Technology 480.00 USD National Institute of Standards and Technology 480.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170004 17/10/16

113 บอรด์อเิล็กทรอนิกส์ 2 รายการ USD 787.00 ตกลงราคา  Mouser Electronics 787.00 USD  Mouser Electronics 787.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170005 18/10/16

114 Backing Plate 3 รายการ USD 2,295.00 ตกลงราคา  AJA International, Inc. 2,295.00 USD  AJA International, Inc. 2,295.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170006 19/10/16

115 Precursor Ink for Air Processing 4 รายการ GBP 1,406.00 ตกลงราคา  Ossila Ltd. 1,406.00 GBP  Ossila Ltd. 1,406.00 GBP มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170007 21/10/16

116 วัสดุอเิล็กทรอนิกส์ 7 รายการ USD 295.80 ตกลงราคา  Mouser Electronics 295.80 USD  Mouser Electronics 295.80 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170008 27/10/16

117 Velocity-Post Processing Sotware 1 ลขิสทิธิ� USD 2,700.00 102,600.00 ตกลงราคา  Hydronav Services (S) Pte Ltd 2,000.00 USD  Hydronav Services (S) Pte Ltd 2,000.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042170009 28/10/16
Package and Maintenance Support

118 เครื+องกาํเนิดไฟฟ้าดเีซล  10 เครื+อง 520,000.00 556,400.00 สอบราคา บรษิัท ว.ีบ.ีเอ็นจิ7น อมิเพ็กซ ์จํากดั 313,084.11 บาท บรษิัท ว.ีบ.ีเอ็นจิ7น อมิเพ็กซ ์จํากดั 313,084.11 บาท ราคาตํ+าสุด 4051160017 27/09/16
บรษิัท ปิโตรเอ็นเนอย ีจํากดั 340,000.00 บาท (4043160192)
บรษิัท พัฒนายนตช์ลบุร ีจํากดั 358,878.51 บาท
บรษิัท ซ ีเอฟ 2 อนิเตอรเ์นชั+นแนล จํากดั 384,000.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจํากดั จริภัทร สตาร์ 450,000.00 บาท

119 จา้งจัดทํารายงานการวจิัยตลาด 1 งาน 175,050.00 187,303.50 ตกลงราคา บรษิัท เนเบอร ์มเีดยี จํากดั 175,050.00 บาท บรษิัท เนเบอร ์มเีดยี จํากดั 175,050.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052160157 27/09/16
(4043160193)

120 จา้งทําโมดูล ฟังกช์ั+นเว็บไซต ์ศอ. 1 งาน 348,000.00 372,360.00 พเิศษ บรษิัท รวยดไีซน์ จํากดั 348,000.00 บาท บรษิัท รวยดไีซน์ จํากดั 348,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170001 03/10/16
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที+ (4043170001)
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชํานาญพเิศษ

121 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์(Solar Module) 270 แผง 1,755,000.00 1,877,850.00  พเิศษ บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 1,684,800.00 บาท บรษิัท โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 1,684,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4051170001 03/10/16
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (2) เป็นพัสดุที+ตอ้ง (4043170002)
ซื7อเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสยีหายแกส่ํานักงาน

122 เช่า Notebook HP จํานวน 5 เครื+อง 5 เครื+อง 186,000.00 199,020.00 ตกลงราคา บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากดั 186,000.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากดั 186,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4057170002 03/10/16
(4043170003)

123 เช่ากล่องบันทกึขอ้มูลตดิตามตําแหน่งรถ  17 เครื+อง 154,800.00 165,636.00 ตกลงราคา บรษิัท แนคคร่า ไมโครเทค จํากดั 154,800.00 บาท บรษิัท แนคคร่า ไมโครเทค จํากดั 154,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4057170001 03/10/16
(4043170004)

124 เช่าคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 6 เครื+อง  24 เดอืน 223,200.00 249,524.00 ตกลงราคา บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากดั 223,200.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+นแนลโปรดักส ์จํากดั 223,200.00 บาท
ราคาตํ+าสุดและมคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรง
ตามขอ้กาํหนด 4057170003 03/10/16

บรษิัท นิปดา้ คอมพวิเทค จํากดั 306,000.00 บาท (4043170005)

125 จา้งประสานงานการจัดกจิกรรม 1 งาน 246,600.00 246,600.00 ตกลงราคา นางสาว ปรัชญา วัฒนพันธ์ 246,600.00 บาท นางสาว ปรัชญา วัฒนพันธ์ 246,600.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170002 03/10/16
(4043170006)

126 จา้งที+ปรกึษาของกลุ่มงานวจิัย ในส่วนของ 1 งาน 100,000.00 100,000.00 วธิตีกลง นาย อภชิาต ิสังขท์อง 100,000.00 บาท นาย อภชิาต ิสังขท์อง 100,000.00 บาท มคีวามชํานาญเฉพาะ 4053170001 04/10/16
Characterizations system (4043170007)

127 จา้งบรกิารบํารุงรักษา SAN Storage 1 งาน 130,000.00 139,100.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 130,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 130,000.00 บาท ราคาตํ+าสุด 4052170003 04/10/16
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั+น จํากดั 160,000.00 บาท (4043170008)

128 ระบบตรวจสอบการทํางานและการบรหิารฯ 1 ระบบ 1,820,000.00 1,947,400.00 สอบราคา บรษิัท ศริบิูรพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั+น จํากดั 1,819,626.17 บาท บรษิัท ศริบิูรพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั+น จํากดั 1,819,626.17 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด 4051170002 11/10/16
(4043170009)

129 จา้งประสานงานและดําเนินโครงการ 1 งาน 228,000.00 228,000.00 ตกลงราคา นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 228,000.00 บาท นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 228,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170004 18/10/16
โครงการแม่ฮ่องสอนไอทวีัลเลย ์ระยะที+ 3 (4043170010)

130 จา้งทดสอบกระบวนการผลติอนุภาค 1 งาน 105,000.00 105,000.00 ตกลงราคา นางสาว กนัยารัตน์ เพชรโสม 105,000.00 บาท นางสาว กนัยารัตน์ เพชรโสม 105,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170005 20/10/16
นาโนบสิมัท (4043170011)

131 จา้งตดิตามผลการเชื+อมโยงระบบเครอืข่าย 1 งาน 300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา นางสาว เจสนิี วโรดมวจิติร 300,000.00 บาท นางสาว เจสนิี วโรดมวจิติร 300,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170006 21/10/16
(4043170012)

132 จา้งจัดเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะหผ์ลดว้ย 1 งาน 76,000.00 ตกลงราคา นาย วทิัศน์ เร่งเทยีน 76,000.00 บาท นาย วทิัศน์ เร่งเทยีน 76,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4052170007 27/10/16
Smart application (4043170013)
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