
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 คา่เชา่ PC Server                            1 เครื�อง 5,600.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 5,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170248 1/12/16 00:00
ระยะเวลาเชา่ 2 เดอืน

2 Toner brother TN-261 BK         4 รายการ 13,890.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 13,890.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 13,890.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170249 1/12/16 00:00
Toner brother TN-261 M บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,467.27 บาท
Toner brother TN-261 Y  
Toner brother TN-261 C  

3 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์   2 อัน 4,160.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 4,000.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170250 1/12/16 00:00

4 จา้งพัฒนาระบบจัดการขอ้มูลการผลติ 1 งาน 96,100.00 ตกลงราคา นาย จรูญ พรมบตุร 96,100.00 บาท นาย จรูญ พรมบตุร 96,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170251 1/12/16 00:00
และผลผลติสําหรับเมล็ดพันธุ์

5 จา้งจัดทําสื�อนําเสนอโปรแกรมตน้แบบระบบ DRM  1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั�น จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท บพีบีซิ เทคนคิแอนดโ์ซลชูั�น จํากัด 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170252 1/12/16 00:00

6 จา้งเปลี�ยนประตบูานเหล็ก เป็นบานกระจก 1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 25,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170253 2/12/16 00:00
อลมูเินยีม หอ้ง 322 อ.โรงงานตน้แบบ ศอ.

7 จา้งสรา้งแบบจําลอง 3 มิ�ตดิว้ยคอมพวิเตอร์  1 งาน 35,000.00 ตกลงราคา นาย พสิฐิ ตรีะลาภสวุรรณ 35,000.00 บาท นาย พสิฐิ ตรีะลาภสวุรรณ 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170254 2/12/16 00:00

8 เครื�องคอมพวิเตอรแ์บบตั Yงโตะ๊ (PC) Dell  2 ชดุ 53,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 53,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 53,600.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170255 2/12/16 00:00
Monitor 23" ยี�หอ้ Dell E2316H บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 57,100.00 บาท

9 เครื�องคอมพวิเตอร์  1 ชดุ 133,000.00 142,310.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 133,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 133,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170256 6/12/16 00:00
Dell Precision Tower 7810 XCTO Base บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 264,000.00 บาท

10 จา้งตดิตั Yงขารองเครื�องจักร  1 งาน 8,700.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั�นแอนด ์ซัพพลาย 8,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด บ.ีเอ็ม.คอนสตรัคชั�นแอนด ์ซัพพลาย 8,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170257 6/12/16 00:00

11 Toner HP รุ่น CF410A 4 รายการ 21,040.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 21,040.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 21,040.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170258 7/12/16 00:00
Toner HP รุ่น CF411A บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 23,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด
Toner HP รุ่น CF412A
Toner HP รุ่น CF413A

12 สารเคมี  2 รายการ 45,620.00 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,620.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170259 7/12/16 00:00

13 กลอ้ง VDO DJI OSMO 1 ชดุ 26,100.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,100.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,100.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170260 7/12/16 00:00
บรษิัท หนึ�งสาม สโตร ์จํากัด 27,056.08 บาท
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 27,800.00 บาท

14 BATTERY PACK FOR APC UPS SU2200INET  1 รายการ 9,000.00 ตกลงราคา รา้น ดจิติอล อคิวปิเมนท ์เซอรว์สิ 9,000.00 บาท รา้น ดจิติอล อคิวปิเมนท ์เซอรว์สิ 9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170261 7/12/16 00:00

15 จา้งบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแยกสว่น 8 รายการ 57,300.00 ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 57,300.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 57,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170262 7/12/16 00:00

16 วัสดวุทิยาศาสตร ์     13 รายการ 24,394.17 ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,394.17 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,394.17 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170263 ########

17 Nitrale Ion Sensor 3 ชดุ 14,700.00 ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 14,700.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 14,700.00 บาท คณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170264 8/12/16 00:00

18 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 6 รายการ 26,512.44 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 25,766.32 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 25,766.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170265 8/12/16 00:00

19 เสืYอคอกลม สดีํา เนืYอผา้ซวีซี ี32ชงิเกลิ  1,000 ตัว 130,000.00 139,100.00 ตกลงราคา บรษิัท เมจกิ ท ูจํากัด 130,000.00 บาท บรษิัท เมจกิ ท ูจํากัด 130,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170266 8/12/16 00:00

20 คา่เชา่สถานที�จัดงานมหกรรมประกวด 1 งาน 200,000.00 214,000.00 ตกลงราคา บรษิัท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จํากัด 200,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170267 8/12/16 00:00
เทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ประเทศไทย
ครัYงที� 16 (The Sixteenth Thailand IT
Contest Festival 2017 : IT 2017)

21 จา้งบรกิาร  Surveillance Audit            1 งาน 151,500.00 162,105.00 ตกลงราคา บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 151,500.00 บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 151,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170268 8/12/16 00:00

22 จา้งบรกิารตรวจวัดคณุนํYาดื�มและนํYาทิYง      1 งาน 1,615.00 ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี� กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 1,615.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี� กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 1,615.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170269 8/12/16 00:00
จากหอ้งปฏบิัตกิาร ศอ.

23 Intel X540-T2 2 รายการ 34,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เมมโมรี�ทเูดย ์จํากัด 34,400.00 บาท บรษิัท เมมโมรี�ทเูดย ์จํากัด 34,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170270 9/12/16 00:00

24 ชดุเครื�องดื�มสําหรับหอ้งประชมุ 4 รายการ 6,166.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก สภุัยพร 6,166.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 6,166.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170271 9/12/16 00:00

25 จา้งเปลี�ยนแบตเตอรร์ี�โทรศัพท์ 1 งาน 7,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 7,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170272 9/12/16 00:00

26 อปุกรณ์สําหรับสรา้งสัญญาณไรส้าย 6 รายการ 18,094.70 ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 18,094.70 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 18,094.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170273 9/12/16 00:00

27 กระเบีYยงยาง 2 รายการ 5,650.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 5,650.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 5,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170274 9/12/16 00:00
กาวขาวไดโนกลู

สรปุผลการดําเนนิการจัดซืYอจัดจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วันที� 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง
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28 จา้งพัฒนา WEB API สําหรับระบบสถติกิาร 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย จรูญ  คําเกษ 95,000.00 บาท นาย จรูญ  คําเกษ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170276 9/12/16 00:00
รับเรื�อง, การผลติเอกสารบารโ์คด้สองมติ ิ

29 จา้งพัฒนาWEB UI สําหรับระบบการจองหอ้ง 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 95,000.00 บาท นาย เกษมศานต ์ชมภวูเิศษ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170277 9/12/16 00:00
สตดูโิอ สําหรับการผลติวดีโีอภาษามอื

30 Johnson Control act on off,220v,  2 รายการ 93,052.50 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 93,052.50 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 93,052.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170278 9/12/16 00:00
Johnson act, prop, sr,24v,m9220-gga-3

31 MITSUBISHI พัดลมโคจร ขนาด 18 นิYว  2 เครื�อง 3,900.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด กรุงเทพบรกิารแกส๊ 3,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กรุงเทพบรกิารแกส๊ 3,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170279 9/12/16 00:00

32 Mat'I Acrylic สขีาว 444 T=3 mm. 1 รายการ 2,250.00 ตกลงราคา บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 2,250.00 บาท บรษิัท นวนครพลาสตกิ จํากัด 2,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170280 9/12/16 00:00

33 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 35,318.22 ลบ.ม.  1 ชดุ 179,416.56 191,975.72 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 179,416.56 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 179,416.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170281 9/12/16 00:00

34 วัสดวุทิยาศาสตแ์ละสารเคมี 9 รายการ 13,901.00 ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 13,901.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 13,901.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170283 ########

35 วัสดสุํานักงาน 24 รายการ 4,160.30 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 4,160.30 บาท รา้น พัฒนากจิ 4,160.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170284 ########

36 จา้งพัฒนา NETPIE Library เพื�อการสื�อสาร 1 งาน 38,000.00 ตกลงราคา นาย สรสทิธิ} บรรลอืหาญ 38,000.00 บาท นาย สรสทิธิ} บรรลอืหาญ 38,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170285 ########

37 จอมอเตอร ์Screen Boy 120 นิYว 1 ชดุ 6,611.68 ตกลงราคา บรษิัท ไวสไ์ลฟ์ จํากัด 6,611.68 บาท บรษิัท ไวสไ์ลฟ์ จํากัด 6,611.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170286 ########

38 BATTERY LI-ION:LCR18650 2600 MAH  140 อัน 19,600.00 ตกลงราคา บรษิัท สพารค์ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 19,600.00 บาท บรษิัท สพารค์ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 19,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170287 ########

39 ถาดนํYาทิYงแอร์  3 รายการ 22,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อสี พรอสเพอรร์ทิี 22,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อสี พรอสเพอรร์ทิี 22,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170288 ########

40 จา้งเหมาสรา้งโรงเพาะเห็ด ขนาด 2x3 เมตร 1 งาน 17,500.00 ตกลงราคา นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 17,500.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 17,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170289 ########

41 Inverter 1 ชดุ 38,970.00 ตกลงราคา บรษิัท เบรนนคิส ์เทคโนโลย ีจํากัด 38,970.00 บาท บรษิัท เบรนนคิส ์เทคโนโลย ีจํากัด 38,970.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170290 ########

42 จา้งพัฒนาและออกแบบโปรแกรม Food Choice  1 งาน 30,000.00 ตกลงราคา นางสาว อรอสุาห ์ลักษณียนาว 30,000.00 บาท นางสาว อรอสุาห ์ลักษณียนาว 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170291 ########

43 กา๊ซ 15 % PH3 Balance H2  1 รายการ 98,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 98,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 98,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170292 ########
Cylinder size : 10L Valve : W22-14L Fill

44 จา้งทําช ิYนงานไฟเบอร์  5 อัน 22,000.00 ตกลงราคา บรษิัท จเีทค มอเตอร ์จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท จเีทค มอเตอร ์จํากัด 22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170293 ########

45 We Offer Microchip 2 รายการ 8,044.00 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 8,044.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 8,044.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170294 ########

46 คา่เชา่เครื�องอัดอากาศ ATLAS ZT45 1 เครื�อง 92,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 92,000.00 บาท บรษิัท พรเีมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 92,000.00 บาท มคีณุลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170295 ########
ระยะเวลาเชา่ 1 เดอืน

47 อปุกรณ์แปลงสัญญาณ LAN to Serial 12 ช ิYน 10,800.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ดจิโิม ซัพ 10,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ดจิโิม ซัพ 10,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170296 ########

48 เครื�องพมิพ ์HP LaserJet Pro M501n  1 เครื�อง 19,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 19,400.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170297 ########
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 20,467.00 บาท

49 Basler Camera raL4096-24gm พรอ้มอปุกรณ์  1 ชดุ 51,660.00 ตกลงราคา บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชั�น จํากัด 51,660.00 บาท บรษิัท โซลแิมค ออโตเมชั�น จํากัด 51,660.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170298 ########

50 จา้งประมวลผลและสรุปแบบสอบถาม   1 งาน 20,000.00 ตกลงราคา นาย ธวัชชัย ซมึสวุรรณ 20,000.00 บาท นาย ธวัชชัย ซมึสวุรรณ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170299 ########
ภาพลักษณ์ของ ศอ.

51 Bottom bearing sensor  2 รายการ 90,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ยูทไีอ เทคโนโลยี� 90,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ยูทไีอ เทคโนโลยี� 90,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170300 ########
Rotor ahaft

52 จา้งแกไ้ขปรับตั YงหัวรับนํYาดับเพลงิNECTEC  1 งาน 12,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170301 ########

53 Toner HP รุ่น CB540A BK  4 รายการ 10,200.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 10,200.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 10,200.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170302 ########
Toner HP รุ่น CB541A CYAN บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 12,939.26 บาท
Toner HP รุ่น CB542A YELLOW
Toner HP รุ่น CB543A MAGENTA

54 LCD Projector EPSON EB-U32 1 เครื�อง 32,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 32,400.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170303 ########
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 33,100.00 บาท

55 จา้งทํา PCB : ANTI H/N  1 งาน 7,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติีY อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,900.00 บาท บรษิัท ทรนีติีY อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,900.00 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170304 ########
Set up and Artwork E-Test
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

สรปุผลการดําเนนิการจัดซืYอจัดจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วันที� 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

56 จา้งซอ่มเครื�อง Water Pro พรอ้มอปุกรณ์  1 งาน 29,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 29,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 29,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170305 ########

57 AR 4083-M20L n-HEX A NE 95% AR 20L  1 รายการ 33,900.00 ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 33,900.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 33,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170306 ########

58 วัสดวุทิยาศาสตร์  4 รายการ 58,320.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 58,320.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 58,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170307 ########

59 Dual input  LDO  meter 1 เครื�อง 93,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท เอ็นวายซายน ์จํากัด 93,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170308 ########

60 จา้งประกอบบอรด์งาน msiix 22 ชดุ 91,099.14 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 91,099.14 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 91,099.14 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170309 ########

61 สารเคมี  3 รายการ 9,150.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,150.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 9,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170310 ########

62 HP Pavilion X2 10-P001TU 1 ชดุ 11,300.00 ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 11,300.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 11,300.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170311 ########
/Atom x5-Z8350 บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,600.00 บาท

63 วัสดอุปุกรณ์สําหรัทําช ิYนงานเรซิ�นเกรด  6 รายการ 4,010.00 ตกลงราคา บรษิัท คอนกรตี คอมโพสทิ จํา 4,010.00 บาท บรษิัท คอนกรตี คอมโพสทิ จํากัด 4,010.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170312 ########
พเิศษ

64 Monitor Dell 23" 1 รายการ 4,900.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170313 ########

65 จา้งงานเคลอืบพืYน Epoxy Self Leveling 1 งาน 60,000.00 ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็น.ท.ีเคมคีอล จํากัด 60,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็น.ท.ีเคมคีอล จํากัด 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170314 ########

66 วัสดวุทิยาศาสตร์  2 รายการ 80,880.00 ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด 80,880.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด 80,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170315 ########

67 Transmitter,Multimeter  3 รายการ 14,105.40 ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 14,105.40 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 14,105.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170316 ########

68 จา้งบันทกึเสยีงภาษาลาวสําหรับการวจิัย  1 งาน 10,000.00 ตกลงราคา Mr. SOUDSDKHONE SORBOUDSAD 10,000.00 บาท Mr. SOUDSDKHONE SORBOUDSAD 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170317 ########

69 จา้งพัฒนาระบบเว็บแอปพลเิคชันการ 1 งาน 58,500.00 ตกลงราคา นาย วชิวร มั�นคง 58,500.00 บาท นาย วชิวร มั�นคง 58,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170318 ########
พัฒนาคลังพหภุาษาสําหรับอาเซยีน

70 INKJET EPSON  3 รายการ 5,046.72 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,046.72 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,046.72 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170319 ########
บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 6,000.00 บาท

71 MOSFET IXTK88N30P 100 อัน 24,200.00 ตกลงราคา บรษิัท เฟ็คซเิบ ิYล (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,200.00 บาท บรษิัท เฟ็คซเิบ ิYล (ไทยแลนด)์ จํากัด 24,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170320 ########

72 SMC1000I APC Smart UPS  2 ชดุ 28,890.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,200.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170321 ########
 1000VA,600W บรษิัท อนิโนโค จํากัด 27,000.00 บาท

73 โช็คบน ซอ่นในวงกบ 10 NM 12 ตัว 18,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด 18,600.00 บาท บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด 18,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170322 ########

74 วัสดวุทิยาศาสตร์ 39 รายการ 64,205.00 ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 61,535.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 61,535.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170323 ########

75 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  23 รายการ 27,480.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,480.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170324 ########

76 UV Lamp Model:SUV-2000NIL   1 รายการ 150,000.00 160,500.00 ตกลงราคา บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 150,000.00 บาท บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 150,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170325 ########

77 วัสดไุวตั Yนโอรงิ 25 รายการ 22,077.91 ตกลงราคา บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 22,077.90 บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 22,077.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170326 ########

78 จา้งทําป้ายโลโก ้หน่วยงาน TOPIC  1 งาน 52,550.00 ตกลงราคา บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ�ง จํากัด 52,550.00 บาท บรษิัท ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ�ง จํากัด 52,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170327 ########

79 จา้งพัฒนาโปรแกรมสําหรับเก็บขอ้มูลและ 1 งาน 76,000.00 ตกลงราคา นาย อากุย้ เลาลี� 76,000.00 บาท นาย อากุย้ เลาลี� 76,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170328 ########
วเิคราะห ์DomainName

80 จา้งออกแบบและสรา้งวงจร Pulse Sine 1 งาน 18,000.00 ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ์ 18,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ์ 18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170329 ########
Inverter

81 Advantech Industrial l/O Solution  1 รายการ 4,650.00 ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 4,650.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 4,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170330 ########
Output loT Wireless l/O Module

82 ตูก้ันชืYนขนาด 100 ลติร รุ่น AD-100 1 ตู ้ 21,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซายนซ์ติีY จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท ซายนซ์ติีY จํากัด 21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170331 ########

83 เครื�องสํารองไฟ UPS APC 625 VA  2 เครื�อง 4,380.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,380.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 4,380.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170332 ########
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 4,400.00 บาท

84 จา้งวาดแบบ 3D CAD รถโตโยตา้รุน่ DC-105GM 1 งาน 45,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170333 ########

85 เครื�อง pH meter  1 ชดุ 18,900.00 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 18,900.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 18,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170334 ########

86 จา้งตรวจสอบสายพันธจ์ุลนิทรยี์  1 งาน 5,200.00 ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,200.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170335 ########
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

สรปุผลการดําเนนิการจัดซืYอจัดจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วันที� 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
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เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

87 Sensor for RTU Universal  5 รายการ 10,640.00 ตกลงราคา บรษิัท ไพรมัส จํากัด 10,640.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 10,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170336 ########

88 Filter Housing, Spun , Pleated Sediment 3 รายการ 21,800.00 ตกลงราคา บรษิัท โรจนพัฒน ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 21,800.00 บาท บรษิัท โรจนพัฒน ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 21,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170337 ########

89 solidworks Premium subs service  2 รายการ 1,035,000.00 1,107,450.00 พเิศษ บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์ จํากัด 1,035,000.00 บาท บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์ จํากัด 1,035,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170338 ########
solidworks folw simulation standalone และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี�โดย

ลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทางเทคนคิ
ที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

90 วทิยุสื�อสาร ยี�หอ้ SPENDER  6 เครื�อง 17,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เท็นเท็ค คอมมูนเิคชั�น จํากัด 17,400.00 บาท บรษิัท เท็นเท็ค คอมมูนเิคชั�น จํากัด 17,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170339 ########
รุ่น TC-751 H  พรอ้มอปุกรณ์

92 ชิYนสว่นอะไหลว่ัดสไุฟฟ้า 2 รายการ 24,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากัด 24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170341 ########

93 เครื�องคอมพวิเตอร ์Dell Precision Tower 2 ชดุ 211,350.00 226,144.50 ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากัด 211,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากัด 211,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170343 ########
5810XCTO Base พรอ้มจอคอมพวิเตอร์ บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 211,200.00 บาท

94 Component part ANT1 Normal 80 ชดุ 148,120.00 158,488.40 ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติีY อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 148,120.00 บาท บรษิัท ทรนีติีY อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 148,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170344 ########

95 Router NETGEAR Wireless AC2600 1 รายการ 9,700.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170345 ########

96 จา้งทําแผงวงจรเซนเซอรค์วามชืYน 1 งาน 33,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซ ีแอล เค-ด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 33,000.00 บาท บรษิัท ซ ีแอล เค-ด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170346 ########

97 Scanner Kodak  1 เครื�อง 19,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 19,400.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 19,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170347 ########

98 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 9,884.15 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 9,829.35 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 9,829.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170348 ########

99 จา้งขนยา้ยอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 1 งาน 30,910.00 ตกลงราคา บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล มูฟเวอรส ์จํากัด 30,910.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั�นแนล มูฟเวอรส ์จํากัด 30,910.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170349 ########

100 จา้งถา่ยฟิลม์ กรอบสกรนี  3 รายการ 31,500.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก ซลิค ์คัท 31,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซลิค ์คัท 31,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170350 ########

101 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 4 รายการ 39,748.00 ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 39,748.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 39,748.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170351 ########

102 Kingston SD Card Class 10 U1 32 GB  1 รายการ 3,950.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,950.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170352 ########

103 WinSvrDCCor 2016 OLP2Lic NL Gov 1 ชดุ 280,000.00 299,600.00 ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากัด 280,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170353 ########
CoreLic Qlfd Part. No. 9EA-00234

104 จา้งศกึษาและตดิตั Yง ระบบการประสานงาน 1 งาน 75,000.00 ตกลงราคา นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง 75,000.00 บาท นาย ณ ภัทร ชว่งชณุหส์อ่ง 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170354 ########
ร่วมกันของคอนเทนเนอร์

105 จา้งพัฒนาวธิกีารจัดทา่ผูป้่วย  1 งาน 40,000.00 ตกลงราคา นาย คณนิ เปี�ยมงาม 40,000.00 บาท นาย คณนิ เปี�ยมงาม 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170355 ########
โดยไม่ใชร้ังสเีอกซ ์ระยะที� 2

106 Analog Water Bath 11Lit.  1 เครื�อง 17,500.00 ตกลงราคา บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 17,500.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรดไทย จํากัด 17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170356 ########

107 จา้งพัฒนากระบวนการ Calibrate 1 งาน 70,000.00 ตกลงราคา นาย ภญิโญ แยม้พราย 70,000.00 บาท นาย ภญิโญ แยม้พราย 70,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170357 ########
เครื�อง DentiiScan และปรับปรุงเอกสาร

108 สารเคมี  5 รายการ 41,400.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 41,400.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 41,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170358 ########

109 สารเคมี  5 รายการ 254,200.00 271,994.00 ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 254,200.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 254,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170359 ########

110 สารเคม ี(Hydrogen Peroxide, Ethanol)   2 รายการ 6,900.00 ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,900.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170360 ########

111 จา้งบรกิาร MA Support 1 ลขิสทิธิ} 16,000.00 ตกลงราคา บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั�น จํากัด 16,000.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั�น จํากัด 16,000.00 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170361 ########

112 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 32 รายการ   USD 822.11 ตกลงราคา  Mouser Electronics 822.11 USD  Mouser Electronics 822.11 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170023 2/12/16 00:00

113 Quartz Boat 10 ช ิYน  USD 727.90 ตกลงราคา  MTI Corporation 727.9 USD  MTI Corporation 727.9 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170024 6/12/16 00:00

114 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์  1 ช ิYน USD 483.45 ตกลงราคา  GroupGets LLC 483.45 USD  GroupGets LLC 483.45 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170025 8/12/16 00:00

115 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 2 รายการ   USD 282.99 ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 282.99 USD  Digi-Key Corporation 282.99 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170026 9/12/16 00:00

116 Drill Tool 8 อัน  JPY 99,200.00 ตกลงราคา  Bunseki Kobo Corporation 99,200 JPY  Bunseki Kobo Corporation 99,200 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170027 9/12/16 00:00

117 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 11 รายการ  USD 143.26 ตกลงราคา  Mouser Electronics 143.26 USD  Mouser Electronics 143.26 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170028 9/12/16 00:00
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

สรปุผลการดําเนนิการจัดซืYอจัดจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วันที� 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

118 กลอ่งใสแ่ผ่นเวเฟอร์ 4 รายการ USD 1,237.50 ตกลงราคา  Silicon Connection Pte Ltd. 1,237.50 USD  Silicon Connection Pte Lt 1,237.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170029 ########

119 Ref. MTR Air Bearing Assy  1 รายการ  USD 3,500.00 133,000.00 ตกลงราคา  Advanced Dicing Technolog 3,500.00 USD  Advanced Dicing Technolog 3,500.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170030 ########

120 วัสดไุฟฟ้า Electrode  7 รายการ USD 1,140.00 ตกลงราคา  BAS Inc. 1,140.00 USD  BAS Inc. 1,140.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170031 ########

121 Gas Senstor Developer Kit 17 รายการ  USD 1,105.00 ตกลงราคา  SPEC Sensors, LLC 1,105.00 USD  SPEC Sensors, LLC 1,105.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170032 ########

122 Compensator Motor (Exchange)  1 ชดุ  USD 8,633.60 319,443.20 พเิศษ  Entrepix, Inc. 8,633.60 USD  Entrepix, Inc. 8,633.60 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170033 ########
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (5) เป็นพัสดทุี�
จําเป็นตอ้งซืYอโดยตรงจากตา่งประเทศ

123 จา้งรักษาความปลอดภัย TMEC  1 ปี 770,000.00 823,900.00 สอบราคา บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากัด 717,757.01 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากัด 717,757.01 บาท ราคาตํ�าสดุ 4052170021 ########
บรษิัท รักษาความปลอดภัย ท.ีเอ็น.เอ็น.การด์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 740,186.92 บาท (4043170035)

124 จา้งบรกิารพนักงานรับสง่เอกสาร  1 ปี 204,000.00 218,280.00 ตกลงราคา บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ�ง แฟคทอรี� จํากัด 204,000.00 บาท บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ�ง แฟคทอรี� จํากัด 204,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4052170022 ########
บรษิัท ยูอนิโฟ จํากัด 214,800.00 บาท (4043170036)
บรษิัท ยูด ีด ีจํากัด 222,000.00 บาท

125 จา้งบรกิารดแูลการดาวนโ์หลดโปรแกรม  12 เดอืน 125,000.00 133,750.00 ตกลงราคา บรษิัท กรููสแควร ์ จํากัด 125,000.00 บาท บรษิัท กรููสแควร ์ จํากัด 125,000.00 บาท มคีณุสมบัตเิฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4052170023 2/12/16 00:00
(4043170037)

126 ปั� มสญุญากาศ  2 ชดุ 752,738.00 805,429.66 พเิศษ บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 715,101.00 บาท บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 715,101.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4051170006 2/12/16 00:00
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี�โดย (4043170038)
ลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัดทางเทคนคิ
ที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

127 จา้งวจิัยและพัฒนาการเคลอืบยดึตดิอนุภาค 1 งาน 132,000.00 132,000.00 ตกลงราคา นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 132,000.00 บาท นางสาว สคุนธ ์กาละสังข์ 132,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170024 ########
ของโลหะฯ (4043170039)

128 อปุกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครอืขา่ย  1 ชดุ 1,775,000.00 1,899,250.00 สอบราคา บรษิัท ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั�น จํากัด 1,770,000.00 บาท บรษิัท ศริบิรูพา ไอท ีแอนด ์คอนสตรัคชั�น จํากัด 1,770,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4051170007 ########
บรษิัท ไฮเปอร ์โซลชูั�น จํากัด 1,865,000.00 บาท (4043170040)

129 จา้งบรกิารทําสวน อาคาร TMEC  12 เดอืน 144,000.00 154,080.00 ตกลงราคา บรษิัท เอริท์ แลนดส์เคป จํากัด 144,000.00 บาท บรษิัท เอริท์ แลนดส์เคป จํากัด 144,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170025 ########
(4043170041)

130 จา้งบํารุงรักษาเครื�องกําเนดิไฟฟ้า 1 งาน 40,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 40,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170027 ########
(4043170042)

131 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 1 งาน 37,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วรพล แอร ์เอ็นจเินยีริ�ง 37,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วรพล แอร ์เอ็นจเินยีริ�ง 37,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170028 ########
แบบใชน้ํYาเย็น (4043170043)

132 จา้งบรกิารบํารุงรักษาลฟิต ์อาคาร ศอ. 1 งาน 147,000.00 157,290.00 ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 147,000.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 147,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170030 ########
(4043170044)

133 จา้งทําสถานวีัดสภาพอากาศ 1 งาน 10,302,800.00 11,023,996.00 ประกวดราคา บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 6,850,000.00 บาท บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 6,850,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4052170031 ########
(e-Auction) บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 7,700,000.00 บาท (4043170045)

บรษิัท อนิเตอร ์โฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,828,000.00 บาท
บรษิัท อเีทอนติีY เทคโนโลย ีเอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 8,420,000.00 บาท
บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินยีริ�งแอนด ์ซัพพลาย จํากัด 8,423,776.00 บาท
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