
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซี ื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 จา้งซอ่มเครื�องปรับอากาศ CHILLER UNI-AIR 1 งาน 65,100.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด โค คลู เอ็นจเินียริ�ง 65,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด โค คลู เอ็นจเินียริ�ง 65,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170465 01/02/17

2 Consumable parts for Gas Detector System  9 รายการ 98,700.00 ตกลงราคา บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากัด 98,700.00 บาท บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากัด 98,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170466 02/02/17

3 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมวัสดกุันไฟโครงสรา้ง 1 งาน 240,000.00 256,800.00 ตกลงราคา บรษิัท แอสสสิท ์เอนจเินียริ�ง จํากัด 225,000.00 บาท บรษิัท แอสสสิท ์เอนจเินียริ�ง จํากัด 225,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170467 02/02/17
เหล็กชั Xนดาดฟ้า ศอ.

4 วงลอ้บรหิารไหลแ่ละแขน 1 ชดุ 11,682.24 ตกลงราคา บรษิัท ยนูติีX เมดเิทค จํากัด 11,682.24 บาท บรษิัท ยนูติีX เมดเิทค จํากัด 11,682.24 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170468 02/02/17

5 กา๊ซอารก์อน, กา๊ซฮเีลี�ยม 2 รายการ 34,600.00 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 34,600.00 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 34,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170469 02/02/17

6 กระดาษเชด็มอื, ถุงขยะสดีํา 2 รายการ 52,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิXง 52,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิXง 52,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170470 02/02/17

7 สบูโ่ฟม 30 แกลลอน 21,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ซันนี� ซานีทารี� ซัพพลาย จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท ซันนี� ซานีทารี� ซัพพลาย จํากัด 21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170471 03/02/17

8 CD, DVD, Toner HP รุ่น CF350A BK  4 รายการ 15,770.00 ตกลงราคา บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 15,770.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 15,770.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170472 03/02/17
Toner HP รุ่น CE278A บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 18,892.54 บาท

9 เครื�องดื�มสําหรับการประชมุ  1 รายการ 6,166.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 6,166.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 6,166.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170473 03/02/17

10 จา้งพัฒนาอัลกอรทิมึเพื�อวเิคราะหข์อ้มลู 1 งาน 93,600.00 ตกลงราคา นาย อดศิักดิg ก ิ�งแกว้กา้นทอง 93,600.00 บาท นาย อดศิักดิg ก ิ�งแกว้กา้นทอง 93,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170474 03/02/17
กึ�งโครงสรา้งของฐานขอ้มลูพจนานุกรม

11 ใหบ้รกิารเต็นท ์ขนาด 5x12x2.80 เมตร 1 ชดุ 3,000.00 ตกลงราคา นาย บญุนํา ดําแดง 3,000.00 นาย บญุนํา ดําแดง 3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170475 06/02/17

12 วัสดวุทิยาศาสตร์ 2 รายการ 3,500.33 ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,500.33 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,500.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170476 06/02/17

13 วัสดไุฟฟ้า  3 รายการ 9,220.00 ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 9,220.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 9,220.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170477 06/02/17

14 เชา่จอ LED 40 นิXว  3 ชดุ 6,000.00 ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170478 07/02/17
สําหรับวันที� 9 กมุภาพันธ ์2560

15 Panasonic Projector PT-SW280A       2 เครื�อง 38,600.00 ตกลงราคา บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 38,600.00 บาท บรษิัท พซี ีแลนด ์เทคโนโลย ีจํากัด 38,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170480 07/02/17

16 จา้งทํา PCB (โครงการพัฒนาอปุกรณ์ตรวจ 1 งาน 90,000.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170481 07/02/17
ตดิตามบคุคลดว้ยการเคลื�อนไหว)

17 Toner HP 87A Black Original LaserJet  2 กลอ่ง 14,680.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,680.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,680.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170482 07/02/17
Cartridge (CF287A) บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 15,000.00 บาท

18 วัสดสุํานักงาน   10 รายการ 2,976.00 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 2,976.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 2,976.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170483 07/02/17
บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 3,601.86 บาท

19 จา้งทําโปสเตอร ์ขนาด A2 42x59.4ซม. 500 แผ่น 10,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170484 08/02/17
บรษิัท ดดี ีมเีดยี พลัส จํากัด 11,250.00 บาท

20 จา้งพัฒนาระบบจัดการขอ้มลูการใชป้ระโยชน์  1 งาน 94,800.00 ตกลงราคา นาย จรูญ พรมบตุร 94,800.00 บาท นาย จรูญ พรมบตุร 94,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170485 08/02/17
เมล็ดพันธุแ์ละปรมิาณเมล็ดพันธุค์งเหลอื

21 วัสดสุํานักงาน 18 รายการ 1,827.04 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 1,827.04 บาท รา้น พัฒนากจิ 1,827.04 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170486 08/02/17

22 Listening Stick ยาว 1.5 เมตร  1 รายการ 12,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ไทยมเิตอร ์จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ไทยมเิตอร ์จํากัด 12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170487 23/02/17

23 จา้งพัฒนาโปรแกรมจําลองการฝึกขับรถ 1 งาน 40,000.00 ตกลงราคา นาย ธติวิัฒน์ ชยัศรนีารัตน์ 40,000.00 บาท นาย ธติวิัฒน์ ชยัศรนีารัตน์ 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170488 08/02/17
เกี�ยวขา้วเพื�อใชใ้นงานสง่เสรมิการขาย ขอ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที� 1- 28 เดอืน กุมภาพนัธ ์2560

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
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การซื�อหรอืจา้ง

24 จา้งปรับปรุงขอ้ผดิพลาดในโปรแกรมจําลอง 1 งาน 40,000.00 ตกลงราคา นาย วทัญw ูภารตรัตน์ 40,000.00 บาท นาย วทัญw ูภารตรัตน์ 40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170489 08/02/17
การฝึกขับรถเกี�ยวนวดขา้ว

25 จา้งทํา New DO420 1 งาน 93,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท ท ีซอีาร ์ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 93,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170490 10/02/17
บรษิัท อารบ์ ีเทค – เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 120,000.00 บาท
บรษิัท ซพีทีเีอส อนิเตอร-์เทรดดิXง ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 126,000.00 บาท

26 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ  6 รายการ 83,495.34 ตกลงราคา ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 83,495.34 บาท ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จํากัด 83,495.34 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170491 08/02/17

27 วัสดทุางกลศาสตร์ 21 รายการ 26,694.00 ตกลงราคา บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 26,694.00 บาท บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากัด 26,694.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170492 09/02/17

28 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  4 รายการ 24,080.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 24,080.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 24,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170493 09/02/17

29 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 38 รายการ 6,037.00 ตกลงราคา บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 6,037.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 6,037.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170494 09/02/17

30 จา้งพมิพแ์ผ่นพับ Agri map Online 3,000 ใบ 55,500.00 ตกลงราคา บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริXน จํากัด 55,500.00 บาท บรษิัท วสิตา้ อนิเตอรป์ริXน จํากัด 55,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170495 09/02/17

31 ชดุอปุกรณ์วัดและควบคมุความดันสญุญากาศ 1 ชดุ 311,600.00 333,412.00  พเิศษ บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 311,600.00 บาท บรษิัท ฮากโุตะ(ไทยแลนด)์ จํากัด 311,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170496 09/02/17
Pfeiffer Vacuum และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี�

โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด
ทางเทคนคิที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

32 ชดุอปุกรณ์ควบคมุวาลว์สญุญากาศอัตโนมัติ  1 ชดุ 1,040,000.00 1,112,800.00       พเิศษ บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 1,040,000.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากัด 1,040,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170497 09/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี�
โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด
ทางเทคนคิที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

33 Digital Themostat 30 อัน 61,000.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 59,500.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 59,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170498 09/02/17

34 วัสด ุQuartz 5 รายการ สําหรับเครื�อง LPCV  5 รายการ 534,600.00 572,022.00       พเิศษ บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากัด 534,600.00 บาท บรษิัท เอ.อ.ีไอ เทคโนโลย ีจํากัด 534,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170499 10/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (6) เป็นพัสดทุี�
โดยลักษณะของการใชง้านหรอืมขีอ้จํากัด
ทางเทคนคิที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

35 จา้งทําช ิXนงานไฟเบอรก์ลาสทนไฟรวมทกุช ิXน 2 ชดุ 124,000.00 132,680.00 ตกลงราคา  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมล ธนาเดชวัฒนกลุ 124,000.00 บาท  5 ส.ไฟเบอรก์ลาส โดยนางกมล ธนาเดชวัฒนกลุ 124,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170500 14/02/17

36 จา้งทดสอบระบบสถาปัตยกรรมและระบบ 1 งาน 1,725,000.00 1,845,750.00       พเิศษ บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 1,725,000.00 บาท บรษิัท ท-ีเน็ต จํากัด 1,725,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุและเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) 4041170501 14/02/17
แอพพลเิคชั�น บรษิัท บสิ แมนเนจเมน้ท ์จํากัด 2,070,000.00 บาท เป็นงานที�ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้ ี

บรษิัท ไดเร็คชั�น แพลน จํากัด 2,415,000.00 บาท ความชาํนาญพเิศษ

37 ประเก็นซลิโิคน 296-313-18  1 รายการ 18,000.00 ตกลงราคา บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 18,000.00 บาท บรษิัท สเป็คซลี จํากัด 18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170502 14/02/17

38 จา้งตรวจจับสารระเบดิจากขอ้มลูสัญญาณรามาน 1 งาน 88,000.00  กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 88,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 88,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170503 14/02/17

39 Motor ABB 1.5 kW M2BA 90SLD4  2 รายการ 15,940.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิทัช โปรดักส ์จํากัด 15,940.00 บาท บรษิัท อนิทัช โปรดักส ์จํากัด 15,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170504 14/02/17
Motor ABB 2.2 kW M2BA 100LC4

40 นํXายาตรวจและเลีXยงเชืXอแบตทเีรยี 3 รายการ 5,230.00 ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 5,230.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 5,230.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170505 14/02/17

41 จา้งทํา Carrier สําหรับ Tag02-R7 1 งาน 6,000.00 ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170506 14/02/17

42 UMBLH5-16  BALL BEARING  4 อัน 1,680.00 ตกลงราคา บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,680.00 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170507 14/02/17

43 ลขิสทิธิg Tableau และ Maintenance  1 ลขิสทิธิg 65,873.59 ตกลงราคา บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั�น จํากัด 65,873.59 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั�น จํากัด 65,873.59 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170508 14/02/17

44 จา้งปรับปรุงเครื�องมอือา่นหนังสอื 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท นาย พศวัต แซไซย 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170509 14/02/17

45 คา่เชา่เครื�องอัดอากาศ 1 เครื�อง 276,000.00 295,320.00 ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 276,000.00 บาท บรษิัท พรเีมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 276,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170510 15/02/17
ระยะเวลาเชา่  3 เดอืน

46 เครื�องคอมพวิเตอร ์ เครื�องพมิพเ์ลเซอร์  4 รายการ 122,200.00 130,540.00 ตกลงราคา บรษิัท สมารท์ เทคโนโลย ีโซลชูั�น จํากัด 121,500.00 บาท บรษิัท สมารท์ เทคโนโลย ีโซลชูั�น จํากัด 121,500.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170511 15/02/17
หมกึพมิพ ์ UPS บรษิัท อนิโนโค จํากัด 122,160.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซี ื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

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

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 124,840.00 บาท
บรษิัท ไวรล์งิค ์เวริลด์ไวด ์เซอรว์สิ จํากัด 127,300.00 บาท

47 วัสดวุทิยาศาสตร์ 5 รายการ 6,210.00 ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,210.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 6,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170512 15/02/17

48 จา้งบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 1 งาน 84,800.00 ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 84,800.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 84,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170513 15/02/17

49 จา้งงานอะครลีคิใส 90 Watt Mono  3 รายการ 9,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท ฟโูซลา่ร ์จํากัด 9,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170514 15/02/17

50 จา้งซอ่มถัง FRP 1 งาน 35,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ�ง 35,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ เอส เอส เอ็นจเินียริ�ง 35,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170515 15/02/17
บรษิัท เจนคอน เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 75,000.00 บาท

51 ABB RCCBs.F202 B-40A/0.03 5 อัน 75,000.00 ตกลงราคา บรษิัท บางกอก แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด ์คอน จํากัด 75,000.00 บาท บรษิัท บางกอก แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด ์คอน จํากัด 75,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170516 16/02/17

52 จา้งออกแบบและพัฒนาระบบวัดเสยีงและ 1 งาน 99,000.00 ตกลงราคา นาย วทิติ ฉัตรรัตนกลุชยั 99,000.00 บาท นาย วทิติ ฉัตรรัตนกลุชยั 99,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170517 16/02/17
การสั�นสะเทอืนแบบ Real-time

53 อปุกรณ์คอมพวิเตอร์  2 รายการ 15,299.07 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,650.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,650.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170518 16/02/17
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิXงส ์กรุ๊ป จํากัด 15,299.07 บาท

54 จา้งพัฒนาและทดสอบวธิกีารหารูปแปลงเกษตร  1 งาน 55,000.00 ตกลงราคา นาย ณรงค ์อนิทรธ์ริักษ์ 55,000.00 บาท นาย ณรงค ์อนิทรธ์ริักษ์ 55,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170519 16/02/17

55 Projector Epson รุ่น EB W31 1 เครื�อง 21,700.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 21,700.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 21,700.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170521 16/02/17
บรษิัท อนิโนโค จํากัด 22,700.00 บาท

56 HDD Western Black 1TB 2 อัน 6,500.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,600.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170522 16/02/17
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอฟย ูคอมพวิเตอร์ 6,500.00 บาท

57 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 11 รายการ 15,430.00 ตกลงราคา บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 15,430.00 บาท บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 15,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170523 16/02/17

58 ทะลายปาลม์นํXามัน  3 รายการ 36,750.00 ตกลงราคา นางสาว ปรยีาภรณ์ แกว้ประดษิฐ 36,750.00 บาท นางสาว ปรยีาภรณ์ แกว้ประดษิฐ 36,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170524 16/02/17

59 หัววัดคา่ประกอบ/QC/Calibrate 1 รายการ 14,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170525 17/02/17

60 จา้งทําแผงวงจร PCB  1 งาน 4,780.00 ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,780.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,780.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170526 17/02/17

61 ไนโตรเจนเหลว  26,510.64 ลบ.ม 1 รายการ 134,674.05 144,101.23 ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 134,674.05 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 134,674.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170527 17/02/17

62 จา้งตดิตั Xงระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงฯ 1 งาน 249,203.25 266,647.48 ตกลงราคา บรษิัท อกรเินอร ์จํากัด 249,203.25 บาท บรษิัท อกรเินอร ์จํากัด 249,203.25 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170528 17/02/17

63 เครื�องเจาะกระดาษ2รู ยี�หอ้คารส์ HD-520N 1 ชดุ 11,214.95 ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 8,500.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 8,500.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170530 17/02/17
บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 11,214.95 บาท

64 ปั�มสบูนํXา   1 ชดุ 38,410.00 ตกลงราคา บรษิัท อโีคเทค พารท์ จํากัด 38,410.00 บาท บรษิัท อโีคเทค พารท์ จํากัด 38,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170531 17/02/17

65 จา้งซอ่มบํารุงปัXมสญุญากาศชนดิโรตารี 1 งาน 35,600.00 ตกลงราคา บรษิัท ปรเฟสชั�นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 35,600.00 บาท บรษิัท ปรเฟสชั�นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 35,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170532 17/02/17

66 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  23 รายการ 7,237.70 ตกลงราคา บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 7,237.70 บาท บรษิัท อเิลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 7,237.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170533 20/02/17

67 จา้งวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทะลายปาลม์นํXามัน  1 งาน 63,000.00 ตกลงราคา นางสาว วลิาวัลย ์ดาวมณี 63,000.00 บาท นางสาว วลิาวัลย ์ดาวมณี 63,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170534 20/02/17

68 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการสําหรับ 1 งาน 88,800.00 ตกลงราคา นาย ธรีะวัฒน์ วฒุติะสาร 88,800.00 บาท นาย ธรีะวัฒน์ วฒุติะสาร 88,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170535 20/02/17
ผูด้แูลระบบสารสนเทศเพื�อบรหิาร จัดการเมล
และพันธุห์ลัก

69 จา้งพัฒนาระบบสบืคน้แหลง่เมล็ดพันธุข์า้ว 1 งาน 88,800.00 ตกลงราคา นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 88,800.00 บาท นาย สขุสันต ์นอ้ยศรภีมู ิ 88,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170536 20/02/17
และปรมิาณเมล็ดพันธุค์งเหลอืสําหรับ ชั Xนพั

70 ชดุคทิวงจรเครื�องคน้หาโลหะ  32 ขดุ 6,880.00 ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 6,880.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 6,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170537 20/02/17

71 จา้งทํา PCB Type PTH Drill 1 งาน 8,480.00 ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 8,480.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรสี ์จํากัด 8,480.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170538 20/02/17
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72 จา้งพัฒนา Online Dictionary  1 งาน 58,500.00 ตกลงราคา นาย วชิวร มั�นคง 58,500.00 บาท นาย วชิวร มั�นคง 58,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170539 20/02/17

73 Visual Paradigm Professional  3 ลขิสทิธิg 130,500.00 139,635.00 ตกลงราคา บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากัด 128,400.00 บาท บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากัด 128,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170540 21/02/17

74 วัสดสุํานักงาน  5 รายการ 5,441.10 ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,441.10 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,441.10 บาท มคีณุลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170541 21/02/17

75 หัววัด NTC inoxste cap 6x20 IP68 1 ชดุ 15,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด 15,000.00 บาท มคีณุลักษณะและรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170542 21/02/17

76 เทปกันลื�นเหลอืงดํา 48mmx20yds 2 รายการ 11,398.00 ตกลงราคา บรษิัท บางกอก อนิสทรูเมนท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,398.00 บาท บรษิัท บางกอก อนิสทรูเมนท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,398.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170543 21/02/17
เทปกันลื�นเหลอืงดํา 24mmx20yds

77 จา้งอบรม ISO 13485 , ISO 14971 1 งาน 54,000.00 ตกลงราคา บรษิัทควิไทม ์คอนซัลติXง เซอรว์สิ จํากัด 48,600.00 บาท บรษิัทควิไทม ์คอนซัลติXง เซอรว์สิ จํากัด 48,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170544 22/02/17

78 จา้งจัดเก็บขอ้มลูพรอ้มวเิคราะหผ์ลดว้ย  1 งาน 38,000.00 ตกลงราคา นาย วทิัศน์ เร่งเทยีน 38,000.00 บาท นาย วทิัศน์ เร่งเทยีน 38,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170545 23/02/17
Smart Aqua Application

79 184 SIL ELAST KIT 0.5KG 12 ชดุ 47,148.00 ตกลงราคา บรษิัท อ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี(ประเทศไทย) จํากัด 47,148.00 บาท บรษิัท อ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี(ประเทศไทย) จํากัด 47,148.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170546 23/02/17

80 Trimpot 1 Turn 100K OHM,BOURNS 320 อัน 3,904.00 ตกลงราคา บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 3,904.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 3,904.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170547 23/02/17

81 RK08H11100XC 200 อัน 28,000.00 ตกลงราคา บรษิัท เรยีวซาน (ประเทศไทย) จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท เรยีวซาน (ประเทศไทย) จํากัด 28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170548 23/02/17

82 จา้งเขยีนแบบวงจรไฟฟ้า,  1 งาน 6,879.50 ตกลงราคา บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 6,879.50 บาท บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซัพพลาย จํากัด 6,879.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170549 23/02/17
ออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า (PCB Design)

83 สารเคมี 7 รายการ 32,210.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 32,210.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 32,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170550 23/02/17

84 Linkit Smart , Arduino Breakout  2 รายการ 16,150.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลย ีจํากัด 16,150.00 บาท บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลย ีจํากัด 16,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170551 23/02/17

85 SILICA FUMED .007 UM 1 ชดุ 3,360.00 ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,360.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170552 23/02/17

86 เลนส ์Dino-Lite Digital รุ่น AM4023CT  1 อัน 10,747.66 ตกลงราคา บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากัด 10,747.66 บาท บรษิัท โชเซน่ เทคโนโลย ีจํากัด 10,747.66 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170553 23/02/17

87 จา้งทําวัสดุ  1 งาน 22,000.00 ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินียริ�ง เซอรว์สิ 22,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินียริ�ง เซอรว์สิ 22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170554 24/02/17

88 จา้งปรับปรุงสว่นบรหิารจัดการบทเรยีน  1 งาน 42,000.00 ตกลงราคา นาย สรณัฐ มติรภานนท์ 42,000.00 บาท นาย สรณัฐ มติรภานนท์ 42,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170556 24/02/17

89 จา้งซอ่มเครื�อง Turbo pump  1 งาน 175,000.00 187,250.00 ตกลงราคา บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 175,000.00 บาท บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลย ีจํากัด 175,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170557 24/02/17

90 Panasonic LED TV ขนาด 32 นิXว 2 เครื�อง 13,400.00 ตกลงราคา บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 13,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 13,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170558 24/02/17
รุ่น TH-32D400T บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 14,200.00 บาท

91 สารเคมี  2 รายการ 2,860.00 ตกลงราคา บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 2,860.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 2,860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170559 27/02/17

92 จา้งพัฒนา Web API 1 งาน 95,000.00 ตกลงราคา นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 95,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170560 27/02/17

93 ชดุสํารองไฟฉุกเฉนิ, ป้ายไฟฉุกเฉนิ, 3 รายการ 21,560.00 ตกลงราคา บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 21,560.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ จํากัด 21,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170561 27/02/17
ระบบไฟสํารองฉุกเฉนิ

94 ชดุวัดระดับนํXาในทอ่ความดันสําหรับเชค็ 3 รายการ 8,850.00 ตกลงราคา รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 8,850.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 8,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170562 27/02/17
การทํางานของปัXมนํXา

95 RS Pro 150mm Digital Caliper 1 รายการ 1,870.13 ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 1,870.13 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 1,870.13 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170563 28/02/17

96 จา้งเขยีนเอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์ 1 งาน 35,000.00 ตกลงราคา นาย คณุภัทร แสนดวงดี 35,000.00 บาท นาย คณุภัทร แสนดวงดี 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170564 28/02/17
สําหรับเครื�องเอกซเรย์

97 Centifuge Tube   2 รายการ 22,500.00 ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 22,500.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170565 28/02/17

Page 4 of 7



แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซี ื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

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

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

98 VisioStd 2016 OLP NL Gov 2 ลขิสทิธิg 14,800.00 ตกลงราคา บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 13,400.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากัด 13,400.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041170566 28/02/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 14,560.00 บาท

99 หลอดไฟ ยี�หอ้ Ushio  3 หลอด 28,500.00 ตกลงราคา บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 28,500.00 บาท บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 28,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041170567 28/02/17

100 จา้งทํา Animation แนะนํา www.ulife.info 1 งาน 79,439.25 ตกลงราคา บรษิัท วาย น็อต โซเชี�ยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 79,439.25 บาท บรษิัท วาย น็อต โซเชี�ยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 79,439.25 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041170568 28/02/17

101 สารเคม ีPFI-27C9 และ Sumirinse MK  2 รายการ JPY 680,000.00 238,000.00 ตกลงราคา SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA PTE.,LTD. 680,000 JPY SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA PTE.,LTD. 680,000 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170043 06/02/17

102 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 7 รายการ  USD 924.77 ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 924.77 USD  Digi-Key Corporation 924.77 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170044 07/02/17

103 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 35 รายการ USD 512.40 ตกลงราคา  Mouser Electronics 512.40 USD  Mouser Electronics 512.4 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170045 07/02/17

104 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  2 รายการ  USD 440.00 ตกลงราคา Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 440.00 USD Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 440.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170046 14/02/17

105 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  2 รายการ USD 258.00 ตกลงราคา  Soundlink Co., Ltd. 258.00 USD  Soundlink Co., Ltd. 258.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170047 14/02/17

106 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์  2 รายการ SGD 173.60 ตกลงราคา  Inno-V Global Pte Ltd. 173.60 SGD  Inno-V Global Pte Ltd. 173.6 SGD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170048 15/02/17

107 วัสดกุารประกอบ Drone 4 รายการ EUR 1,107.79 ตกลงราคา  OneDrone d.o.o. 1,107.79 EUR  OneDrone d.o.o. 1,107.79 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170049 15/02/17

108 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์ 1 รายการ  USD 362.24 ตกลงราคา  Digi-Key Corporation 362.24 USD  Digi-Key Corporation 362.24 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170050 16/02/17

109 จา้งซอ่ม Overhaul Cryogenic Pump  3 ตัว  JPY 909,000.00 299,970.00 ตกลงราคา  Act. Inc. 909,000.00 JPY  Act. Inc. 909,000 JPY มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042170051 21/02/17

110 Backing Plate 3 รายการ USD 1,465.00 ตกลงราคา  AJA International, Inc. 1,465.00 USD  AJA International, Inc. 1,465.00 USD มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042170052 23/02/17

111 Heater Element สําหรับเครื�องจักร  1 ช ิXน USD 15,000.00 555,000.00 พเิศษ Semiconductor Technologies Pte. Ltd. 15,000.00 USD Semiconductor Technologies Pte. Ltd. 15,000.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170053 24/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (5) เป็นพัสดทุี�
จําเป็นตอ้งซืXอโดยตรงจากตา่งประเทศ

112 ลขิสทิธิg Asia Pac Advanced TCAD 1 ชดุ USD 139,998.00 5,179,926.00 พเิศษ Synopsys International Limited 139,998.00 USD Synopsys International Limited 139,998.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170054 24/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ 22 (5) เป็นพัสดทุี�
จําเป็นตอ้งซืXอโดยตรงจากตา่งประเทศ

113 ZnO Wafer 10 ช ิXน  USD 2,388.00 ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 2,388.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 2,388.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170055 28/02/17

114 วัสดสุําหรับเครื�อง Sputtering   2 รายการ USD 1,315.00 ตกลงราคา  AJA International, Inc. 1,315.00 USD  AJA International, Inc. 1,315.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170056 28/02/17

115 จา้งดําเนนิการตดิตามและดแูลระบบ 1 งาน 250,000.00 250,000.00 ตกลงราคา นายชยตุ บญุมพีธิาน 250,000.00 บาท นาย ชยตุ บญุมพีธิาน 250,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170040 27/01/17
E-Referral ระยะเวลา 10 เดอืน (4043170056)

116 จา้งดําเนนิงานตามกระบวนการจัดทํามาตรฐาน 1 งาน 288,000.00 288,000.00 ตกลงราคา นางสาว สพุชิชา เอกระ 288,000.00 บาท นางสาว สพุชิชา เอกระ 288,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170041 27/01/17
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170057)

117 จา้งใหบ้รกิารระบบ cloud 1 งาน 233,000.00 249,310.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด 233,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด 233,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170042 01/02/17
ระยะเวลา 1ก.พ.60-30พ.ย.60 (4043170058)

118 จา้งบรกิารกําจัด มด แมลง ยงุ หนู 1 งาน 120,000.00 128,400.00 ตกลงราคา บรษิัทแอด๊วานซ ์กรุ๊ป เอเซยี จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัทแอด๊วานซ ์กรุ๊ป เอเซยี จํากัด 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170043 03/02/17
(4043170059)

119 จา้งบํารุงระบบ chiller อาคาร ศอ. 1 งาน 196,800.00 210,576.00 ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 196,800.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั�น จํากัด 196,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170035 03/02/17
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170060)

120 จา้งวเิคราะหค์ําศัพท ์วเิคราะหร์ูปแปร 1 งาน 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา นางสาว ลักขณา พยัคศรี 180,000.00 บาท นางสาว ลักขณา พยัคศรี 180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170044 06/02/17
ถ่ายถอดเสยีง ระบคุวามถี� ระยะเวลา 10 เดอืน (4043170061)
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซี ื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)
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เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

121 จา้งบํารุงรักษามเิตอรไ์ฟ ยี�หอ้ LEOS 1 งาน 25,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อนิทเิกรชั�น มชีวัรเ์มนท ์โซลชูั�น จํากัด 25,000.00 บาท บรษิัท อนิทเิกรชั�น มชีวัรเ์มนท ์โซลชูั�น จํากัด 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170045 10/02/17
(4043170062)

122 จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุน 1 งาน 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นาย ธรีศักดิg บญุเสรมิ 240,000.00 บาท นาย ธรีศักดิg บญุเสรมิ 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170046 14/02/17
แผนงานคลังทรัพยากรสารสนเทศ (4043170063)
เพื�อการเกษตร ระยะเวลา 12 เดอืน

123 จา้งตอบคําถาม TAMIS V2.0 ทางโทรศัพท์ 1 งาน 108,000.00 108,000.00 ตกลงราคา นางสาว เพชรรว ีหนาแน่น 108,000.00 บาท นางสาว เพชรรว ีหนาแน่น 108,000.00 บาท มคีณุสมบัตแืละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170047 14/02/17
(4043170064)

124 จา้งทําเนืXอหาเว็บไซตแ์ละสื�อประชาสัมพันธ 1 งาน 270,300.00 270,300.00 ตกลงราคา นางสาว ธรีาพร โคโตสี 270,300.00 บาท นางสาว ธรีาพร โคโตสี 270,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170051 16/02/17
(4043170065)

125 เชา่เครื�องถ่ายเอกสาร 1 เครื�อง 36,000.00 ตกลงราคา บรษิัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากัด 36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4057170010 21/02/17
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170066)

126 จา้งบํารุงรักษาระบบควบคมุอาคาร  1 งาน 240,000.00 256,800.00 ตกลงราคา บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 240,000.00 บาท บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170053 20/02/17
(4043170067)

127 จา้งพัฒนาฟังกช์ั�น e-Referral ระยะที� 3 1 งาน 2,980,000.00 3,188,600.00 พเิศษ บรษิัท โอเพน ซอรส์ เทคโนโลย ีจํากัด 2,980,000.00 บาท บรษิัท โอเพน ซอรส์ เทคโนโลย ีจํากัด 2,980,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170054 20/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที� (4043170068)
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญ
พเิศษ และขอ้ 23 (3) เป็นงานที�ตอ้งกระทํา
เร่งดว่นหากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน

128 อปุกรณ์ของเครื�องวเิคราะหก์ารเลีXยวเบน 3 รายการ 551,000.00 589,570.00 สอบราคา บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด 527,635.51 บาท บรษิัท ทธูตีา้ เทคโนโลย ีจํากัด 527,635.51 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4051170011 21/02/17
ของรังสเีอ็กซ์ (4043170069)

129 จา้งพัฒนาระบบเว็บบรหิารจัดการการเก็บขยะ 1 งาน 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นาย สจุเร สายัณห์ 240,000.00 บาท นาย สจุเร สายัณห์ 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170055 22/02/17
ในโครงการ Phuket Smart City (4043170070)

130 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการเรยีกเก็บขยะ 1 งาน 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นาย สเุมธ ปานกวรีัตน์ 240,000.00 บาท นาย สเุมธ ปานกวรีัตน์ 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170056 22/02/17
(4043170071)

131 คา่เชา่พืXนที�อาคารพรอ้มบรกิาร 1 งาน 400,140.00 400,140.00 มลูนธิ ิสากลเพื�อคนพกิาร 400,140.00 บาท มลูนธิ ิสากลเพื�อคนพกิาร 400,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4054170001 23/02/17
สําหรับหอ้งสตดูโิอ ชั Xน 3 อาคาร 4 รวมคา่น (4043170072)
ๆจํานวน 66.69 ตรม. (ตรม.ละ 500 บาท)
ระยะเวลา 12 เดอืน

132 จา้งพัฒนาและปรับปรุงประสทิธภิาพรายงานฯ 1 งาน 600,000.00 642,000.00 พเิศษ  B and C Sense LLP 600,000.00 บาท  B and C Sense LLP 600,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170029 23/02/17
และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที� (4043170073)
ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญ
พเิศษ และขอ้ 23(3) เป็นงานที�ตอ้งกระทําเร่งดว่น
หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน และขอ้ 23(4)
เป็นงานที�ตอ้งปกปิดเป็นความลับของสํานักงาน

133 เชา่ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 20 เครื�อง 925,233.65 990,000.00 สอบราคา บรษิัท อคาเซยี อนิเตอรเ์ทค 911,214.96 บาท บรษิัท อคาเซยี อนิเตอรเ์ทค จํากัด 911,214.96 บาท ราคาตํ�าสดุ 4057170011 24/02/17
ระยะเวลาเชา่ 43 เดอืน บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด 923,364.60 บาท (4043170074)

134 จา้งบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและ UPS 1 งาน 1,165,500.00 1,247,085.00 พเิศษ บรษิัท ฟจูติส ึ(ประเทศไทย) จํากัด 1,165,500.00 บาท บรษิัท ฟจูติส ึ(ประเทศไทย) จํากัด 1,165,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170048 24/02/17
ระยะเวลา 12 เดอืน และเป็นไปตามขอ้บังคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที� (4043170075)

ตอ้งจา้งผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรอืผูม้คีวามชาํนาญ
พเิศษ และขอ้ 23(3) เป็นงานที�ตอ้งกระทําเร่งดว่น
หากลา่ชา้อาจเสยีหายแกส่ํานักงาน และขอ้ 23(4)
เป็นงานที�ตอ้งปกปิดเป็นความลับของสํานักงาน

135 จา้งบรกิารรักษาระบบอาคารอัตโนมัต  1 งาน 177,000.00 189,390.00 ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 177,000.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 177,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170057 24/02/17
(4043170076)

136 จา้งพัฒนาระบบการเรยีนรูเ้คลื�อนทเีพื�อ  1 งาน 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา นาย กฤษณะ ปณุยาพร 240,000.00 บาท นาย กฤษณะ ปณุยาพร 240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170050 24/02/17

เชา่
อสังหารมิ

ทรัยพโ์ดยวธิี
ตกลงราคา
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง
วธิซี ื�อหรอื

จา้ง
 เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

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

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

ชาวเกษตร ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170077)

137 จา้งบรกิารบํารุงรักษาคณุภาพนํXา  1 งาน 36,000.00 ตกลงราคา บรษิัท อโีคเทค วอเตอรซ์สิเต็มส ์จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท อโีคเทค วอเตอรซ์สิเต็มส ์จํากัด 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170058 27/02/17
ระยะเวลา 12 เดอืน (4043170078)
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