
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์  5 ชดุ 25,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 25,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170363 04/01/17

2 จา้งทํา PCB_XY_HIFU 1 งาน 7,014.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 7,014.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 7,014.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041170364 04/01/17

3 จา้งทํา PCB Fabrication ตามแบบตวัอยา่ง 1 ชดุ 14,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัFน จํากดั 14,000.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัFน จํากดั 14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170365 04/01/17

4 จา้งตรวจสภาพแวดลอ้มคณุภาพนํHาดืFม 1 งาน 11,857.50     ตกลงราคา บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีF กรุ๊ป จํากดั 11,857.50 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีF กรุ๊ป จํากดั 11,857.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170366 04/01/17

5 Aluminium  Vacuum Valve Gate Slit 1 ชดุ 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอพพี ีซสิเต็มส ์เซส (ประเทศไทย) จํากดั 42,000.00 บาท บรษิัท เอพพี ีซสิเต็มส ์เซส (ประเทศไทย) จํากดั 42,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170367 05/01/17
VAT 77006-R1

6 จา้งจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสถติทิางดา้น 1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากดั 50,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากดั 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170368 05/01/17
อนิเทอรเ์น็ตของประเทศไทย

7 จา้งพัฒนาโมดลูสําหรับหวัหนา้งานในการ 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงคศ์กัดิa  อทุัยพบิูลย์ 95,000.00 บาท นาย ณรงคศ์กัดิa  อทุัยพบิูลย์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170369 05/01/17
ปรับWebระบบบรหิารจดัการ

8 ลขิสทิธิa VisioStd 2016 และ VSPro2015 2 รายการ 133,265.00 142,593.55     ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 133,265.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 133,265.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170370 06/01/17
บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 145,460.00 บาท

9 เครืFองตดั Compact Precision Disc Cutter 1 ชดุ 167,000.00 178,690.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอแวค จํากดั 167,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 167,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170371 06/01/17

10 กลอ้ง Mevo camera 1 ชดุ 27,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ไพจติรอ์เิลคทรคิ 27,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ไพจติรอ์เิลคทรคิ 27,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170372 09/01/17

11 Electric Coin Cell Disassembling 1 ชดุ 199,500.00 213,465.00     ตกลงราคา บรษิัท เนชัFนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 199,500.00 บาท บรษิัท เนชัFนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 199,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170373 09/01/17
Machine for CR20XX button cells

12 Component part ANTI H  1 รายการ 151,320.00 161,912.40     ตกลงราคา บรษิัท ทรนีติีH อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 151,320.00 บาท บรษิัท ทรนีติีH อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 151,320.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170374 09/01/17

13 จา้งทําคูม่อืการจดักจิกรรมพัฒนาศกัยภาพ  1 งาน 83,600.00     ตกลงราคา นาง ดารณี ศกัดิaศริผิล 83,600.00 บาท นาง ดารณี ศกัดิaศริผิล 83,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170375 09/01/17

14 จา้งพัฒนาตน้แบบการแสดงรูปแปลงทีFข ึHน  1 งาน 20,000.00     ตกลงราคา นาย สรุศกัดิa ศรสีวา่งวงค์ 20,000.00 บาท นาย สรุศกัดิa ศรสีวา่งวงค์ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170376 09/01/17
ทะเบยีนเกษตรกร

15 เชา่จอ LED 46" Samsung+Stand  1 จอ 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั 2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170377 09/01/17

16 จา้งทําโปสเตอร ์ขนาด A2 (42x59.4cm)  2,500 แผ่น 35,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 35,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170378 09/01/17

17 วสัดวุทิยาศาสตร์ 4 รายการ 14,360.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 14,360.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 14,360.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170379 10/01/17

18 จา้งพัฒนาระบบโทรศพัท ์VoIP  1 งาน 1,015,000.00 1,086,050.00       พเิศษ บรษิัท กรนี คลสัเตอร ์จํากดั 1,015,000.00 บาท บรษิัท กรนี คลสัเตอร ์จํากดั 1,015,000.00 บาท ราคาตํFาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) 4041170380 10/01/17
บรษิัทด ิแอสเทอรสิก ์โซลชูัFนส ์จํากดั 1,433,600.00 บาท เป็นงานทีFตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวาม

ชํานาญพเิศษและขอ้ 23 (3) เป็นงานทีFตอ้ง
กระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

19 ไนโตรเจนเหลว 27,547.86 ลบ.ม. 1 รายการ 139,943.13 149,739.15     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 139,943.13 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 139,943.13 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170381 10/01/17

20 Harddisk for HCCU 1 ชดุ 6,480.00     ตกลงราคา บรษิัท ลโีอนคิส ์จํากดั 6,480.00 บาท บรษิัท ลโีอนคิส ์จํากดั 6,480.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170382 10/01/17

21 Samsung Galaxy Note5 - 64GB สเีงนิ  1 เครืFอง 21,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 21,400.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 21,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170383 10/01/17

22 จา้งปูพรมอาคารสํานักงาน 1 งาน 190,875.00 204,236.25     ตกลงราคา บรษิัท คนคดิบวก จํากดั 190,875.00 บาท บรษิัท คนคดิบวก จํากดั 190,875.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170384 11/01/17
บรษิัท เอฟแอนดจ์ ีแมททเีรยีล จํากดั 220,615.00 บาท

23 XBP9B-DMST-002 XBEE-PRO S3B 50 อนั 87,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนิเนอรจ์ ีอเิล็คทรอนคิส ์ซพัพลาย จํากดั 87,500.00 บาท บรษิัท ซนิเนอรจ์ ีอเิล็คทรอนคิส ์ซพัพลาย จํากดั 87,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170385 11/01/17

24 Macbook 12 นิHว ความจ ุ256GB 1 เครืFอง 54,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 54,500.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 54,500.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170386 11/01/17
บรษิัท ยนูติีH โพรเกรส จํากดั 55,900.00 บาท
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 58,000.00 บาท

25 วสัดสุํานักงาน 13 รายการ 2,717.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 2,717.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 2,717.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170387 12/01/17

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน มกราคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน มกราคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

26 Toner Brother TN-2280 2 กลอ่ง 3,840.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 3,840.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 3,840.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170388 12/01/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 3,900.00 บาท

27 Toner HP รุ่น Q6511A  2 กลอ่ง 8,200.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 8,200.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 8,200.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170389 12/01/17
บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 8,960.00 บาท

28 จา้งพัฒนา Web UI สําหรับระบบสถติิ 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย อรรถพล เขยพุดซา 95,000.00 บาท นาย อรรถพล เขยพุดซา 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170390 12/01/17
การรับเรืFอง, การผลติเอกสารบารโ์คด้
สองมติแิละสง่อเีมลส์ถติริายวนั

29 จา้งทําแผนวงจรควบคมุ EV Charger sets  1 งาน 186,600.00 199,662.00     ตกลงราคา บรษิัท บลสูโตน  จํากดั 186,600.00 บาท บรษิัท บลสูโตน  จํากดั 186,600.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170391 12/01/17
บรษิัท พรอ้ม โซลชูัFน ซพัพลาย จํากดั 230,469.00 บาท

30 จา้งขนยา้ยอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 1 งาน 31,680.00     ตกลงราคา บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัFนแนล มฟูเวอรส ์จํากดั 31,680.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัFนแนล มฟูเวอรส ์จํากดั 31,680.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170392 12/01/17

31 SIMOTICS GP VSD4000 Motor 1 ชดุ 36,100.00     ตกลงราคา บรษิัท เบรนนคิส ์เทคโนโลย ีจํากดั 36,100.00 บาท บรษิัท เบรนนคิส ์เทคโนโลย ีจํากดั 36,100.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170393 12/01/17

32 จา้งทํางานไฟเบอรก์ลาสตามแบบ  1 งาน 200,000.00 214,000.00     ตกลงราคา บรษิัท รอ้ยแปด ครเีอชัFน จํากดั 200,000.00 บาท บรษิัท รอ้ยแปด ครเีอชัFน จํากดั 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170394 12/01/17

33 จา้งทําแผงวงจร PCB Manufacturing  1 งาน 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัFน จํากดั 12,500.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัFน จํากดั 12,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170395 12/01/17

34 Rotary Actuator 2 ชดุ 14,193.30     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากดั 14,193.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากดั 14,193.30 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170396 12/01/17

35 กา๊ซไฮโดรเจน 99.995%  20 ท่อ 19,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 19,600.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 19,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170397 13/01/17

36 จา้งพัฒนาโปรแกรมอา่นบัตรประชาชนเพืFอ 1 งาน 70,000.00     ตกลงราคา นาย เจษฎา วริยิะกลุ 70,000.00 บาท นาย เจษฎา วริยิะกลุ 70,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170398 13/01/17
จดัการเขา้ถงึขอ้มลูกรมการปกครอง

37 มา่นปรับแสง ขนาด 255x183 ซม. 2 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บรษิัท บา้นผา้มา่น จํากดั 9,000.00 บาท บรษิัท บา้นผา้มา่น จํากดั 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170399 13/01/17
มา่นปรับแสง ขนาด 197x150 ซม.

38 วสัดไุฟฟ้า 2 รายการ 7,010.00     ตกลงราคา บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 7,010.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 7,010.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170400 16/01/17

39 จา้งผลติสืFอวดีทิัศน์การเพิFมศกัยภาพใน 1 งาน 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 ราคาตํFาสดุ 4041170401 16/01/17
การเพาะปลกูถัFวเหลอืง บรษิัท จบี ีอเีวน้ท ์จํากดั 420,560.75 บาท

บรษิัท โตร่า อเีวนท ์เอ็กซบิชิัFน จํากดั 467,289.72 บาท

40 BC 161,6 UT HBUS BK   10  Unit BC 3 รายการ 4,730.00     ตกลงราคา บรษิัท บลสูโตน  จํากดั 4,730.00 บาท บรษิัท บลสูโตน  จํากดั 4,730.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170402 16/01/17
161,6 S TRANS 10 Unit

41 จา้งซอ่ม Overhaul "EBARA" 1 งาน 13,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 13,000.00 บาท บรษิัท พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170403 16/01/17

42 จา้งจดัทําสืFอการเรยีนรู ้NETPIE 1 งาน 48,000.00     ตกลงราคา นางสาว วชิชดุา เอกพันธ์ 48,000.00 บาท นางสาว วชิชดุา เอกพันธ์ 48,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170404 16/01/17
ในรูปแบบหนังสอือเิล็กทรอนกิส์

43 จา้งพมิพห์นังสอืรายงานประจําปี 2559 500 เลม่ 100,000.00 107,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 100,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 100,000.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170405 17/01/17
บรษิัท ซกิมา กราฟฟิคส ์จํากดั 103,500.00 บาท

44 Toner HP รุ่น CF360A 3 รายการ 16,850.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,850.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,850.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170406 17/01/17
Toner HP รุ่น CF362A บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 17,300.00 บาท
Toner HP รุ่น CF363A

45 เซ็นเซอรว์ดัความดนั 7 รายการ 11,900.00     ตกลงราคา รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 11,900.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 11,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170407 17/01/17

46 สารเคม ีSulfo-NHS 1 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170408 17/01/17

47 สารเคม ีQDOT 655 และ QDOT 525 2 รายการ 57,220.00     ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 57,220.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 57,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170409 17/01/17

48 Win Pro 10 64bit Eng 1 ลขิสทิธิa 5,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 5,400.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 5,400.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170410 17/01/17
บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 5,500.00 บาท

Page 2 of 6



แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน มกราคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

49 Acer LED 27" T272HLbmjjz 1 จอ 14,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 14,800.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 14,800.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170411 18/01/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 16,000.00 บาท
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 17,700.00 บาท

50 จา้งทําชิHนงาน 1 งาน 61,350.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 61,350.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 61,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170412 18/01/17

51 CMK223PAP MOTOR WITH CONTROLLER 4 อัน 25,940.00     ตกลงราคา บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 25,940.00 บาท บรษิัท โอเรยีนทัล มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 25,940.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170413 19/01/17

52 จา้งขนยา้ยอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 1 งาน 51,493.00     ตกลงราคา บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัFนแนล มฟูเวอรส ์จํากดั 51,493.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชัFนแนล มฟูเวอรส ์จํากดั 51,493.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170414 19/01/17
จาก NECTEC ไป มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

53 จา้งสอบเทยีบ TOC analyzer 1 งาน 50,330.00     ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 50,330.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั 50,330.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170415 19/01/17
และเปลีFยนหลอด UV

54 เชา่คอมพวิเตอร ์(ระยะเวลาเชา่ 3 เดอืน) 2 เครืFอง 24,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั 24,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จํากดั 24,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170416 19/01/17

55 Toner CF360A 1 รายการ 9,620.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 9,620.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 9,620.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170417 19/01/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 11,800.00 บาท

56 จา้งปรับปรุงเสาอากาศ อาคาร ศอ. 1 งาน 13,250.00     ตกลงราคา บรษิัท เดอะ ทาวเวอร ์จํากดั 13,250.00 บาท บรษิัท เดอะ ทาวเวอร ์จํากดั 13,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170418 19/01/17

57 จา้งประกอบกลอ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าพลงังาน 1 งาน 2,708,308.42 2,897,890.00       พเิศษ บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 2,260,000.00 บาท บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากดั 2,260,000.00 บาท ราคาตํFาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) 4041170419 19/01/17
แสงอาทติย ์ บรษิัท ตน้แบบวศิวกรรม จํากดั 2,567,190.00 บาท เป็นงานทีFตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้ี

บรษิัท พพีอี ีแมคตรอน จํากดั 3,291,900.00 บาท ความชํานาญพเิศษ

58 จา้งพัฒนาสว่นดงึขอ้มลูการใหบ้รกิาร 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ไมตร ีเอีHยนไธสง 95,000.00 บาท นาย ไมตร ีเอีHยนไธสง 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170420 20/01/17
และสถานะของการรอสายในควิ

59 จา้งพัฒนาโมดลูเก็บขอ้มลูสถติริะบบบรกิาร 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท นางสาว กนกวรรณ   โนนพล 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170421 20/01/17
ถ่ายทอดการสืFอสารแบบแปลงเสยีงพูด
แบบสนทนาวดิโีอของระบบ Nwise

60 จานเพาะเชืHอแบคทเีรยี ขนาด 90x15 mm. 3 กลอ่ง 4,350.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากดั 4,350.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากดั 4,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170422 23/01/17

61 SSDPEKKW010T7x1 Intel 6 อนั 79,800.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 79,800.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 79,800.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170423 23/01/17
SSD 600p Series บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 84,000.00 บาท

62 WD My Book Duo 12TB 2 รายการ 58,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 49,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 49,700.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170424 23/01/17
Monitor Dell E series E2216HV 22" บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 53,700.00 บาท

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 58,200.00 บาท

63 จา้งทําตรายาง 6 รายการ 7,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เดอะ นวิ กรุ๊ป จํากดั 7,600.00 บาท บรษิัท เดอะ นวิ กรุ๊ป จํากดั 7,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170425 23/01/17

64 เครืFองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 1 ชดุ 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนโค จํากดั 279,439.25 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 279,439.25 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170426 23/01/17
PowerEdgeR730 SNSR730M2 บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 284,000.00 บาท

บรษิัท บล ูซสิเต็ม เทคโนโลย ีจํากดั 347,250.00 บาท
บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั 384,000.00 บาท

65 ซอฟตแ์วร ์MATLAB และ Toolbox 5 รายการ 1,486,818.80 1,590,896.12       พเิศษ บรษิัท เทคซอรส์ ซสิเท็มส ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 1,486,818.80 บาท บรษิัท เทคซอรส์ ซสิเท็มส ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 1,486,818.80 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170427 23/01/17
และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 22 (6) เป็นพัสดทุีFโดย
ลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนคิ
ทีFจําเป็นตอ้งระบุยีFหอ้เป็นการเฉพาะ

66 วสัดไุฟฟ้า 5 รายการ 5,620.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 5,620.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 5,620.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170428 23/01/17

67 BATTERY PACK FOR APC UPS 1 อนั 9,000.00     ตกลงราคา ดจิติอล อคิวปิเมนท ์เซอรว์สิ 9,000.00 บาท ดจิติอล อคิวปิเมนท ์เซอรว์สิ 9,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170429 23/01/17

68 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 27,530.28 ลบ.ม. 1 รายการ 139,853.82 149,643.59     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 139,853.82 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 139,853.82 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170430 23/01/17

69 จา้งศกึษาและออกแบบกระบวนการแปลง 1 งาน 75,000.00     ตกลงราคา นางสาว รมณ บนกระโทก 75,000.00 บาท นางสาว รมณ บนกระโทก 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170431 23/01/17
หนังสอือเิล็กทรอนกิส์

70 จา้งทดสอบประสทิธภิาพขั Hวไฟฟ้าจากวสัดุ 1 งาน 74,000.00     ตกลงราคา นาย ชชัวรนิทร ์ปูชยั 74,000.00 บาท นาย ชชัวรนิทร ์ปูชยั 74,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170432 23/01/17
ผสมกราฟีนผสมกบัพอลอีะนลินี
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71 จา้งสงัเคราะหว์สัดผุสมกราฟีนผสมกบัพอลี 1 งาน 56,000.00     ตกลงราคา นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท นางสาว ศดานันท ์เกดิโพชา 56,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170433 23/01/17
อะนลินีในคลอโรฟอรม์

72 Stainless leflon autoclave 10 ml 1 รายการ 42,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 42,000.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 42,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170434 24/01/17

73 201-C Combination Plastic Body pH 1 รายการ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 19,000.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 19,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170435 24/01/17
Electrode

74 Sentinel HL Time Driverless Key 100 อนั 185,000.00 197,950.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ ์จํากดั 185,000.00 บาท บรษิัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ ์จํากดั 185,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170436 25/01/17
(ฮารด์ล็อค)

75 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  400 รมี 27,920.00     ตกลงราคา บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 27,920.00 บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 27,920.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170437 25/01/17

76 Toner HP Q2612A  3 รายการ 17,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 17,600.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 17,600.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170438 25/01/17
Toner HP Q7553A บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 18,850.00 บาท
Toner HP CE278A บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 21,074.76 บาท

77 จา้งบําบัดและกําจดัของเสยีอตุสาหกรรม 1 งาน 37,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชัFน 37,000.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชัFน จํากดั 37,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170439 25/01/17

78 จา้งพัฒนาวงจรจา่ยแรงดนัเรอืงแสง 1 งาน 36,000.00     ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ์ 36,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน์ เตชะพันธุ์ 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170440 25/01/17
อเิล็กโตรลมูเินสเซ็นต์

79 CIRCUIT MODULE, AMZX-2240 Series 6 อนั 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชัFน (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรชัFน (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170441 26/01/17

80 HIBLOW Air pump  1 ชดุ 11,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 11,200.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากดั 11,200.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170442 26/01/17
บรษิัท ยง่ฮง (ประเทศไทย) จํากดั 13,000.00 บาท

81 Magics Renewal Fee 1 ลขิสทิธิa 2,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วน์สยาม จํากดั 2,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170443 26/01/17

82 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์  6 รายการ 7,870.00     ตกลงราคา บรษิัท จเีจ เทค จํากดั 7,870.00 บาท บรษิัท จเีจ เทค จํากดั 7,870.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170444 27/01/17

83 Toner HP CE410A,Toner HP CE411AC 4 รายการ 14,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 14,080.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 14,080.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170446 27/01/17
Toner HP CE412AC,Toner HP CE413AC บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 14,400.00 บาท

84 จา้งงานเดนิสาย Lan ,  2 รายการ 259,500.00 277,665.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอโซเน็ท จํากดั 259,500.00 บาท บรษิัท เพอโซเน็ท จํากดั 259,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170447 27/01/17
จา้งงานเดนิจดุปลั�กไฟฟ้า

85 จา้งออกแบบ User Interface 1 งาน 12,500.00     ตกลงราคา นางสาว ปัทมา บํารุงสขุ 12,500.00 บาท นางสาว ปัทมา บํารุงสขุ 12,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170448 30/01/17

86 Nessus Professional  1 ลขิสทิธิa 78,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอท ีเอสเซนเชยีล (ไทยแลนด)์ จํากดั 78,800.00 บาท บรษิัท ไอท ีเอสเซนเชยีล (ไทยแลนด)์ จํากดั 78,800.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170450 27/01/17
บรษิัท ท-ีเน็ต จํากดั 78,900.00 บาท

87 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8 รายการ 242,800.00 259,796.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 242,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัFน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 242,800.00 บาท ราคาตํFาสดุ 4041170451 27/01/17
บรษิัท อนิโนโค จํากดั 258,500.00 บาท
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 269,590.00 บาท

88 เกา้อีHทํางาน บุหนังเทยีม 1 ตวั 4,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 4,200.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 4,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170452 27/01/17

89 จา้งพัฒนาบรกิารจดับรรทัดขอ้ความภาษา 1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170453 27/01/17
ไทยในหนง้สอือเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐาน

90 จา้งทําชดุควบคมุ Embedded Control Box 1 ชดุ 92,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 92,000.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 92,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170454 30/01/17

91 จา้งทํา PCB Type PTH 1 งาน 4,640.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,640.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,640.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170455 30/01/17

92 MOTOR MITSU SF-JR 5 HP 4 P 380 V  2 รายการ 12,385.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อสี พรอสเพอรร์ทิี 12,385.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อสี พรอสเพอรร์ทิี 12,385.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170456 30/01/17
MOTOR SIEMENS EN 60034 1 HP 380 V

93 Wire Assy Set ul 1007 22AWG 15CM. 1,200 ชดุ 22,428.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส เอ็ม อ ีเทคโนโลยีF ซพัพลายส ์จํากดั 22,428.00 บาท บรษิัท เอส เอ็ม อ ีเทคโนโลยีF ซพัพลายส ์จํากดั 22,428.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170457 30/01/17

94 จา้งใหบ้รกิาร INET-Cloud Service 1VM  2 เดอืน 17,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 17,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 17,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170458 30/01/17
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95 อะไหลร่ะบบลฟิต์ 2 รายการ 49,900.00     ตกลงราคา บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์จํากดั 49,900.00 บาท บรษิัท สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์จํากดั 49,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170459 30/01/17

96 จา้งตดิตั Hงเซนเซอรว์ดัอณุหภมูเิฟส 3  1 งาน 60,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอจเีทคโปรเฟสชัFนแนล 60,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอจเีทคโปรเฟสชัFนแนล 60,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170460 31/01/17

97 กลอ้งวงจรปิด Panasonic (VVV-SPN631) 1 ชดุ 41,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นัทซ ึจํากดั 41,600.00 บาท บรษิัท นัทซ ึจํากดั 41,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170461 31/01/17

98 จา้งออกแบบและพัฒนาเว็ปไซตป์ระมวลผล 1 งาน 152,000.00 162,640.00     ตกลงราคา บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 152,000.00 บาท บรษิัท อวูา ซอฟท ์จํากดั 152,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170462 31/01/17
ขอ้มลู Analysis

99 RuuviTag  Board 10 ชดุ 7,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 7,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 7,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170463 31/01/17

100 จา้งทํา Board Assembly 1 งาน 9,780.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 9,780.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 9,780.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170464 31/01/17

101 จอขนาด 7 นิHว 3 รายการ USD 299.00     ตกลงราคา Beijing Dwin Technology Co., Ltd. 299.00 USD Beijing Dwin Technology Co., Ltd. 299.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170034 06/01/17

102 Response Microphone 1 ชดุ 80,518.00     ตกลงราคา  National Instruments Singapore (Pte) Ltd. 80,518.00 บาท  National Instruments Singapore (Pte) Ltd. 80,518.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170035 10/01/17

103 ลขิสทิธิaซอฟตแ์วร ์Alteryx Designer 1 ลขิสทิธิa USD 11,985.00 455,430.00       พเิศษ  Alteryx 11,985.00 USD  Alteryx 11,985.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170036 18/01/17
และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 22 (5)  เป็นพัสดุ
ทีFจําเป็นตอ้งซืHอโดยตรงจากตา่งประเทศ

104 THz Imaging Camera 2 ชดุ USD 18,810.00 752,400.00       พเิศษ  Terasense Group, Inc. 18,810.00 USD  Terasense Group, Inc. 18,810.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170037 20/01/17
และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 22 (6) เป็นพัสดทุีFโดย
ลกัษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนคิ
ทีFจําเป็นตอ้งระบยุีFหอ้เป็นการเฉพาะ และขอ้ 22 (5)
 เป็นพัสดทุีFจําเป็นตอ้งซืHอโดยตรงจากตา่งประเทศ

105 Standard Sample for FE-SEM 1 ชิHน USD 911.85     ตกลงราคา  Ted Pella, Inc 911.85 USD  Ted Pella, Inc 911.85 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170038 23/01/17

106 วสัดขุองเครืFอง Time Domain Terahertz 14 รายการ USD 1,810.74     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 1,810.74 USD  Thorlabs, Inc. 1,810.74 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170039 24/01/17
Spectroscopy Platform

107 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์ 10 ชิHน EUR 246.62     ตกลงราคา  OLIMEX Ltd. 246.62 EUR  OLIMEX Ltd. 246.62 EUR มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170041 30/01/17

108 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 12 รายการ  SGD 3,569.30     ตกลงราคา  Inno-V Global Pte Ltd 3,569.30 SGD  Inno-V Global Pte Ltd. 3,569.30 SGD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170042 31/01/17

109 อปุกรณ์ประกอบระบบผลติไฟฟ้าดว้ย 5 รายการ 3,110,272.90 3,327,992.00       พเิศษ บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 2,785,400.00 บาท บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 2,785,400.00 บาท ราคาตํFาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 22 (2) เป็น 4051170008 28/12/16
เซลลแ์สงอาทติย์ บรษิัท พวีอีเีอ็กซ ์จํากดั 3,342,400.00 บาท พัสดทุีFตอ้งซืHอเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจจะเสยีหาย (4043170046)

แกส่ํานักงานและขอ้ 22 (6) เป็นพัสดทุีFโดยลักษณะ
ของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากดัทางเทคนคิทีFจําเป็น
ตอ้งระบุยีFหอ้เป็นการเฉพาะ

110 เชา่คอมพวิเตอร ์MacBook Pro 1 เครืFอง 88,142.40     ตกลงราคา บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 88,142.40 บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 88,142.40 บาท ราคาตํFาสดุ 4057170009 28/12/16
ระยะเวลาเชา่ 9 เดอืน บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัFน จํากดั 115,200.00 บาท (4043170047)

111 จา้งผลติสืFอดจิทิัล ตน้แบบ Master 1 งาน 1,120,525.00 1,198,961.75       พเิศษ บรษิัท กะท ิกะลา จํากดั 1,120,525.00 บาท บรษิัท กะท ิกะลา จํากดั 1,120,525.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170032 06/01/17
และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีF (4043170048)
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญพเิศษ

112 จา้งพัฒนา WEB คลงัขอ้มลูวดิโีอภาษามอื 1 งาน 458,500.00 490,595.00       พเิศษ บรษิัท กรนี คลสัเตอร ์จํากดั 458,500.00 บาท บรษิัท กรนี คลสัเตอร ์จํากดั 458,500.00 บาท ราคาตํFาสดุ และเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ 4052170033 17/01/17
ของบรกิารผลติบารโ์คด้สองมติ ิสําหรับนักเร บรษิัท ลนิุกซเ์ซน จํากดั 485,000.00 บาท  ขอ้ 23 (1) เป็นงานทีFตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดย (4043170049)

เฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญพเิศษ

113 จา้งผลติอปุกรณ์ตรวจวดัและแจง้เตอืนปรมิาณ 1 งาน 200,000.00 214,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 200,000.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170034 18/01/17
ขยะพรอ้มเซ็นเซอรแ์บบไรส้าย (4043170050)

114 จา้งพัฒนาและทดสอบตน้แบบ 1 งาน 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว นศิาชล ลิHมเจรญิ 90,000.00 บาท นางสาว นศิาชล ลิHมเจรญิ 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170036 20/01/17
ระบบเวปไซตส์ําหรับสตรมีคีรรภ์ (4043170051)

115 โคมไฟสอ่งสวา่ง Solar LED Street Light 40 ตน้ 1,682,242.99 1,800,000.00      สอบราคา บรษิัท ไลท ์ทู โฮม จํากดั 1,331,775.70 บาท บรษิัท ไลท ์ทู โฮม จํากดั 1,331,775.70 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4051170009 20/01/17
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน มกราคม 2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

(4043170052)

116 จา้งตดิตั Hงระบบเซลลแ์สงอาทติย์ 1 งาน 15,700,934.58 16,800,000.00       พเิศษ กจิการร่วมคา้อ ีเอ็ม 15,700,934.58 บาท กจิการร่วมคา้อ ีเอ็ม 15,700,934.58 บาท ราคาตํFาสดุและเป็นไปตามขอ้บังคบัฯ ขอ้ 23 (1) 4052170037 24/01/17
แบบผสมผสาน บรษิัท โกลบอลดเีทค จํากดั 15,870,188.79 บาท เป็นงานทีFตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวาม (4043170053)

ชํานาญพเิศษและขอ้ 23 (3) เป็นงานทีFตอ้ง
กระทําเร่งดว่น หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

117 จา้งจดัมหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 งาน 1,682,242.99 1,800,000.00    ประกวดราคา บรษิัท เครสโซเวชัFน จํากดั 1,495,327.10 บาท บรษิัท เครสโซเวชัFน จํากดั 1,495,327.10 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170038 24/01/17
(4043170054)

118 จา้งศกึษาและพัฒนาระบบตรวจตดิตาม 1 งาน 152,000.00 152,000.00     ตกลงราคา นาย คนด ี ชว่ยรอด 152,000.00 บาท นาย คนด ี ชว่ยรอด 152,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170039 25/01/17
สภาวะในการเลีHยงสตัวน์ํHาและการเพาะปลกู (4043170055)
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