
แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 จา้งพัฒนาระบบรายงานการประกวดสื�อ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย พศวตั แซไซย 95,000.00 บาท นาย พศวตั แซไซย 95,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171075 42919
อเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB 3

2 จา้งบรกิารสอบเทียบ  7 รายการ 21,100.00     ตกลงราคา บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากัด 21,100.00 บาท บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากัด 21,100.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171076 42919

3 IoT Education kit Lite        2 รายการ 56,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิโนเวตีฟ เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 56,700.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตีฟ เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 56,700.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171077 42919

4 เครื�องคอมพวิเตอรแ์บบพกพาพรอ้มอุปกรณ์          10 ชดุ 237,373.90 253,990.07     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 236,900.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 236,900.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171078 42919
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิNงส ์กรุ๊ป จํากัด 237,373.80 บาท
บรษิัท อนิโนโค จํากัด 243,400.00 บาท

5 จา้งเหมาปรับปรุงหลังคากันสาดและ           1 งาน 141,806.00 151,732.42     ตกลงราคา บรษิัท ตั Nง กมิ ฮง การโยธา 141,806.00 บาท บรษิัท ตั Nง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 141,806.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171079 42919
ผนังหอ้งอาคารโรงงานตน้แบบ NECTEC

6 Battery Replacement for APC        2 รายการ 11,400.00     ตกลงราคา บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 11,400.00 บาท บรษิัท แค็พซล็อค จํากัด 11,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171080 42919

7 จา้งตดิตั Nง sensor ระบบเฝ้าระวงัอุณหภูมิ           1 งาน 12,650.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอจีเทคโปร 12,650.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอจีเทคโปร 12,650.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171081 42919

8 Aquafine TOC,UV Lamp        3 รายการ 63,200.00     ตกลงราคา บรษิัท นํNาโซลูชั�นส ์แอนด ์เทคโนโลยีส ์จํากัด 63,200.00 บาท บรษิัท นํNาโซลูชั�นส ์แอนด ์เทคโนโลยีส ์จํากัด 63,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171082 42919

9 ชดุควบคุมแสงสวา่งพรอ้มตดิตั Nง           4 ชดุ 45,880.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคไลทต์ิNง จํากัด 45,880.00 บาท บรษิัท เทคไลทต์ิNง จํากัด 45,880.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171083 42919

10 จา้งทําแผ่นพับ ULife        2 รายการ 16,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟ 16,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด แคนนา กราฟ 16,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171084 42919

11 จา้งทําผา้สแตนเลส           1 งาน 8,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซลิค ์คัท 8,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซลิค ์คัท 8,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171085 42919

12 วสัดุสารเคมี        5 รายการ 9,950.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 9,950.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 9,950.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171086 42919

13 จา้งทําโมเดลบอ่เลีNยงกุง้และโรงเพาะชํา           1 งาน 55,000.00     ตกลงราคา นาย อรรถสทิธ ิd รักชาติ 55,000.00 บาท นาย อรรถสทิธ ิd รักชาติ 55,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171087 42919

14 กลอ้งวงจรปิด Dahua HAC-HFW 1200S        2 รายการ 24,700.00     ตกลงราคา บรษิัท เบสท ์โซลูชั�น บสิสเินส จํากัด 24,700.00 บาท บรษิัท เบสท ์โซลูชั�น บสิสเินส จํากัด 24,700.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171088 42919
กลอ้งวงจรปิด Dahua HAC-HFW 1200M บรษิัท เค.เอล.ที. ซสีเต็ม 26,650.00 บาท

15 จา้งออกแบบจัดพมิพห์นังสือถอดบทเรียน        500 เล่ม 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171089 42919
Smart Phuket บรษิัท จี โมทีฟ โปรดักชั�น จํากัด 301,500.00 บาท

บรษิัท แมกซโ์มชั�น จํากัด 410,000.00 บาท

16 NITROGEN 99.5%        2 รายการ 3,800.00     ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171090 42919
Oxgen 99.7%

17 Transpiracy Mask           2 ชดุ 9,020.00     ตกลงราคา บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 9,020.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 9,020.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171091 42919

18 จา้งพัฒนาฐานขอ้มูลสถติสิําหรับการประกวด           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ศริชชั  ศริเิลศิ 95,000.00 บาท นาย ศริชชั  ศริเิลศิ 95,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171092 42920
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19 ชดุระบบเสียงสําหรับหอ้งประชมุปทุมมา          21 ชดุ 280,100.52 299,707.56     ตกลงราคา บรษิัท เทอรม์นิอล โซลูชั�น จํากัด 280,100.52 บาท บรษิัท เทอรม์นิอล โซลูชั�น จํากัด 280,100.52 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171093 42920
หา้งหุน้ส่วนจํากัด พี.เอ.ซาวด ์ซสิเท็มส์ 299,900.00 บาท
หา้งหุน้ส่วนจํากัด ทพิวรรณ์ อีเล็คทรอนคิ 315,605.00 บาท

20 จา้งพัฒนาระบบสถติสิําหรับการประกวดสื�อ           1 งาน 95,000.00     ตกลงราคา นาย ธรีวฒัน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท นาย ธรีวฒัน ์พริยิธราเวทย์ 95,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171094 42920

21 GASKET หรือประเก็น        2 รายการ 11,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 11,400.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 11,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171095 42920

22 จา้งออกแบบ X-Stand 80x180 cm,        3 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา นางสาว กรรว ีแกว้มูล 15,000.00 บาท นางสาว กรรว ีแกว้มูล 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171096 42948
จา้งออกแบบ Poster 60x80 cm,
จา้งออกแบบ แผ่นพับ

23 จา้งซอ่ม printer           1 งาน 6,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟูจ ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,600.00 บาท บรษิัท ฟูจ ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 6,600.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171097 42921

24 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        4 รายการ 52,530.00     ตกลงราคา บรษิัท ไดโน่ อีเล็คทรคิ จํากัด 52,530.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อีเล็คทรคิ จํากัด 52,530.00 บาท มีลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171098 42921

25 Adobe (65270772BA01A12)     1 ลขิสทิธ ิd 33,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพวิเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,000.00 บาท บรษิัท ไอ.ที.โซลูชั�น คอมพวิเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171099 42921
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 33,600.00 บาท

26 Ph Electrode สําหรับระบบบําบดันํNาเสีย           3 อัน 27,846.00     ตกลงราคา บรษิัท วคิกีN เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 27,846.00 บาท บรษิัท วคิกีN เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 27,846.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171100 42921

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน กรกฎาคม 2560
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27 จา้งบรกิารสอบเทียบ        5 รายการ 13,022.50     ตกลงราคา บรษิัท เอส พี ซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็เตอร ์จํากัด 13,022.50 บาท บรษิัท เอส พี ซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็เตอร ์จํากัด 13,022.50 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171101 42921

28 จา้งบํารุงรักษาปัv ม           1 งาน 129,000.00 138,030.00     ตกลงราคา บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จํากัด 129,000.00 บาท บรษิัท วงิซเ์ซฟิ เทคโนโลยี จํากัด 129,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171102 42921

29 จา้งสรา้งรางปนูท่อนํNาเสีย           1 งาน 147,060.00 157,354.20     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด จีเนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 147,060.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด จีเนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 147,060.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171103 42921
หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ เอส เอส 318,000.00 บาท

30 จา้งซอ่มปัv มสุญญากาศชนดิโรตารี�       3 เครื�อง 125,000.00 133,750.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลแวคคัม จํากัด 125,000.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั�นแนลแวคคัม จํากัด 125,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171104 42921

31 จา้งเหมาปกูระเบืNองยางอาคาร           1 งาน 221,060.00 236,534.20     ตกลงราคา บรษิัท คนคดิบวก จํากัด 221,060.00 บาท บรษิัท คนคดิบวก จํากัด 221,060.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171105 42922
TMEC ชั Nน2-3 บรษิัท เอฟแอนดจ์ี แมททีเรียล จํากัด 244,930.00 บาท

32 สวา่นและวสัดุไฟฟ้า        8 รายการ 9,890.00     ตกลงราคา บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตีล จํากัด 9,890.00 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตีล จํากัด 9,890.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171106 42922

33 จา้งซอ่มบํารุงและเปลี�ยนอะไหล่ปัNม           1 งาน 35,514.02     ตกลงราคา บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พารท์ จํากัด 35,514.02 บาท บรษิัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด ์พารท์ จํากัด 35,514.02 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171107 42922

34 Turbidity100 NTU Calibration Standard        2 รายการ 7,040.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 7,040.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171108 42922

35 ขวดแกว้และบีvกเกอร์        8 รายการ 9,220.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซพัพลายส์ 9,220.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซพัพลายส์ 9,220.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171109 42922

36 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ 3,120.00     ตกลงราคา บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,120.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากัด 3,120.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171110 42922

37 กลอ้งวดีีโอ Sony HDR-PJ675           1 ตัว 23,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 23,300.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 23,300.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171111 42922
บรษิัท บ ิvก คาเมร่า คอรป์อเรชั�น จํากัด 23,355.14 บาท

38 Toner HP CF360A, CF361A,        4 รายการ 24,130.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 24,130.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 24,130.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171112 42922
CF362A, CF363A บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 24,652.00 บาท

39 จา้งจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลสถติิ           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ศูนยว์จิัยนวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ศูนยว์จิัยนวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด 50,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตราตามขอ้กําหนด 4041171113 42922
ทางดา้นอนิเทอรเ์น็ตของประเทศไทย

40 จา้งงานผลติแผ่น PCB,        2 รายการ 9,200.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 9,200.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 9,200.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตราตามขอ้กําหนด 4041171114 42923
จา้งงานประกอบดว้ยมือ

41 Hydrofluoric Acid CMOS        1 รายการ 93,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 93,600.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 93,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171115 42923

42 ตูแ้สตนเลส ยี�หอ้ DENCO รุ่น DS-S-01        2 รายการ 119,500.00 127,865.00     ตกลงราคา บรษิัท ภาภรอัณณ์ จํากัด 119,500.00 บาท บรษิัท ภาภรอัณณ์ จํากัด 119,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171116 42923
ตูแ้สตนเลส ยี�หอ้ DENCO รุ่น DS-S-20

43 Linklt Smart 7688 Duo        20 บอรด์ 19,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลยี จํากัด 19,000.00 บาท บรษิัท อนิฟินติ โซระ เทคโนโลยี จํากัด 19,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171117 42923
Seeed Studio Development Board

44 WD NEW MY PASSPORT  2TB        1 รายการ 8,280.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 8,280.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 8,280.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171118 42923
บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 8,400.00 บาท

45 จา้งผลติวงจรอ่านค่า,ส่งขอ้มูล        2 รายการ 200,000.00 214,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอดาตา้ โซลูชั�น จํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท ไอดาตา้ โซลูชั�น จํากัด 200,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171119 42923
พรอ้มโปรแกรม บรษิัท อูวา ซอฟท ์จํากัด 950,000.00 บาท

46 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        1 รายการ 67,070.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ผุศดี เอ็นเตอรไ์พรส์ 67,070.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ผุศดี เอ็นเตอรไ์พรส์ 67,070.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171120 42923
บรษิัท มงกุฏทพิย ์2015 จํากัด 69,170.00 บาท

47 จา้งเหมาทํารางกันสารเคมีรั�วไหล           1 งาน 103,200.00 110,424.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด จีเนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 103,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด จีเนียส ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ 103,200.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171121 42923
กับทางลาด หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดี เอ็น เอเซยี 135,158.88 บาท

48 Repair DC power supply           1 งาน 241,000.00 257,870.00     ตกลงราคา บรษิัท เอพีพี ซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 241,000.00 บาท บรษิัท เอพีพี ซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 241,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171122 42923

49 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        9 รายการ 6,987.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,816.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,816.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171123 42923

50 ไนโตรเจนเหลว จํานวน 27,380.85 ลบ.ม.        1 รายการ 139,094.72 148,831.35     ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรีย ์จํากัด 139,094.72 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรีย ์จํากัด 139,094.72 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171124 42927

51 Solar pump inverter 3P 380V        2 รายการ 127,000.00 135,890.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟูจ ิไลทต์ิNง แอนด ์อนิโนเวชั�น จํากัด 120,650.00 บาท บรษิัท ฟูจ ิไลทต์ิNง แอนด ์อนิโนเวชั�น จํากัด 120,650.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171125 42927
ปัNมหอยโข่ง 3HP/380V

52 Battery EWAVE GB12-7.8        2 รายการ 22,600.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเนอรย์ี� เวฟ จํากัด 22,600.00 บาท บรษิัท เอ็นเนอรย์ี� เวฟ จํากัด 22,600.00 บาท มีคุณลัษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171126 42927
Battery EWAVE GB12-9.6

53 จา้งศกึษาและจัดทําขอ้มูลพืNนที�ตดิตั Nง        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา นาย ณัฐวฒัน ์บสินุม 35,000.00 บาท นาย ณัฐวฒัน ์บสินุม 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171127 42927
ระบบเซลลแ์สงอาทติย์
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขที�และวนัที�ของ

54 LENS        3 รายการ 32,400.00     ตกลงราคา บรษิัท วเีอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,400.00 บาท บรษิัท วเีอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จํากัด 32,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171128 42927

55 จา้งบรกิารซอ่ม Sensor Gas Detector           1 งาน 27,234.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 27,234.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท จํากัด 27,234.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171129 42927

56 จา้งผลติสื�อประชาสัมพันธโ์ครงการ           1 งาน 275,000.00 294,250.00     ตกลงราคา บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 275,000.00 บาท บรษิัท มูสสเ์ฮด จํากัด 275,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171130 42928
Smart Phuket บรษิัท จี โมทีฟ โปรดักชั�น จํากัด 340,000.00 บาท

57 จา้งทําขอ้มูลลงแฟลชไดรป์ระชาสัมพันธ ์        424 ช ิNน 93,280.00     ตกลงราคา บรษิัท ซมัอัพ พรีเมี�ยม จํากัด 93,280.00 บาท บรษิัท ซมัอัพ พรีเมี�ยม จํากัด 93,280.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171131 42928

58 TONER HP รุ่น CE411AC,CE412AC,        4 รายการ 27,000.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 27,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171132 42928
TONER HP รุ่น CE410A,CE413AC บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,040.00 บาท

59 จา้งซอ่ม Servo Dirve           1 งาน 76,300.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอดี อเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากัด 76,300.00 บาท บรษิัท ไอดี อเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากัด 76,300.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171133 42928

60 Servo Drive        2 รายการ 48,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอดี อเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากัด 48,600.00 บาท บรษิัท ไอดี อเิล็กทรอนกิส ์เซอรว์สิ จํากัด 48,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171134 42928

61 สารเคมี 5879-03,9450-03        2 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 32,000.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 32,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171135 42928

62 อุปกรณ์ขอ้ต่อวาลว์        7 รายการ 29,380.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 29,380.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 29,380.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171136 42928

63 we offer T5875DV Raspberry Pi          20 อัน 6,919.00     ตกลงราคา บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,919.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 6,919.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171137 42928
Part No. 909-8126

64 TONER HP รุ่น Q7516A         2 กล่อง 11,600.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 11,600.00 บาท บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 11,600.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171138 42928
บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,800.00 บาท

65 TONER HP รุ่น Q2612A,Q7553A        4 รายการ 25,200.00     ตกลงราคา บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 25,200.00 บาท บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 25,200.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171139 42928
Q7516A 1,CE278A บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 26,940.00 บาท

66 จา้งพัฒนาระบบการบรหิารและจัดการทํา           1 งาน 200,000.00 214,000.00     ตกลงราคา บรษิัท มัลเบอรร์ี� ซอฟต ์จํากัด 200,000.00 บาท บรษิัท มัลเบอรร์ี� ซอฟต ์จํากัด 200,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171140 42928
ขอ้มูล Ground Truth สําหรับภาพและวดีีโอ

67 โล่ครสิตัลหัวลูกโลก L        2 รายการ 13,596.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 13,596.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 13,596.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171141 42928
โล่ครสิตัลหัวลูกโลก S รา้น ชา่งหนุ่ม 14,547.72 บาท

68 ตูป้ลอดเชืNอ (Biological Safety Cabinet )        1 รายการ 840,000.00 898,800.00 สอบราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 821,495.33 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 821,495.33 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171142 42929

69 ITO target        3 รายการ 80,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากัด 80,500.00 บาท บรษิัท ไทย แอดแวนเทค จํากัด 80,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171143 42929

70 โต๊ะประชมุ 2 ตัว, เกา้อีNสํานักงาน 8 ตัว        3 รายการ 28,878.51     ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 28,878.51 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 28,878.51 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171144 42929

71 MacBook Pro 15” 512GB       1 เครื�อง 117,803.72 126,049.98     ตกลงราคา บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จํากัด 117,803.72 บาท บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จํากัด 117,803.72 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171145 42930
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 152,400.00 บาท
บรษิัท ยูนติีN โพรเกรส จํากัด 159,520.00 บาท

72 จา้งทดสอบระบบ Thai Word Search API        1 รายการ 96,000.00     กรณีพเิศษ  ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลัย ศรีนครนิทรวโิรฒ 96,000.00 บาท  ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลัย ศรีนครนิทรวโิรฒ 96,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171146 42929

73 เชา่เครื�องอัดอากาศ ระยะเวลา 1 เดือน 1 เครื�อง 92,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พรีเมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 92,000.00 บาท บรษิัท พรีเมี�ยม อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 92,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171147 42930

74 จา้งบรกิารขนยา้ย ประกอบ ตดิตั Nง พรอ้ม           1 งาน 233,644.86 250,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 233,644.86 บาท บรษิัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 233,644.86 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171148 42930
ทดสอบระบบเครื�องวดัสัญญาณรามาน

75 จา้งซอ่มบํารุง Capacitor Bank           1 งาน 252,000.00 269,640.00     ตกลงราคา บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 247,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 247,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171149 42930
บรษิัท เอ็นพี สวทิซบ์อรด์ จํากัด 289,500.00 บาท

76 จา้งซอ่มบํารุงรอยรั�ว ของ Cooling tower1           1 งาน 7,100.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ เอส เอส 7,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ เอส เอส 7,100.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171150 42930

77 จา้งทําตูช้ารต์ไฟรถยนต์           1 งาน 45,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเปเชี�ยล คอนสตรัคชั�น แอนด ์เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท เอสเปเชี�ยล คอนสตรัคชั�น แอนด ์เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 45,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171151 42933

78 4x0.2 Polyethylene air tube cable sheild        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากัด 5,000.00 บาท มีลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171152 42933

79 จา้งออกแบบ/ผลติ Backdrop           1 งาน 19,500.00     ตกลงราคา บรษิัท แมกซโ์มชั�น จํากัด 19,500.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชั�น จํากัด 19,500.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171153 42933
พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ Agri-M

80 วสัดุวทิยาศาสตร ์        3 รายการ 19,800.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 19,800.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 19,800.00 บาท มีลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171154 42933

81 ลขิสทิธ ิdซอฟตแ์วร ์Mathematica Standard     1 ลขิศทิธ ิd 76,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ทารา เทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 76,000.00 บาท บรษิัท ทารา เทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด 76,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171155 42933

82 จา้งซอ๋มท่อส่งนํNา           1 งาน 13,250.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 13,250.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ทรงพล แซนเซอรว์สิ 13,250.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171156 42933
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขที�และวนัที�ของ

83 จา้งสรา้งวงจรเพื�อวดัก๊าซดว้ยเซนเซอร์           1 งาน 36,000.00     ตกลงราคา นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ ์ 36,000.00 บาท นาย พงษ์พพิัฒน ์เตชะพันธุ ์ 36,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171157 42934
ชนดิ Electrochemical gas sensor 
สําหรับโครงการเพื�อดูแลผูสู้งอายุขนาดพกพา

84 Toner CE255A         5 กล่อง 22,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,250.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 22,250.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171158 42934
บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 22,500.00 บาท

85 Solenoid Valve        2 รายการ 70,765.90     ตกลงราคา บรษิัท ชวนันท ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 70,765.90 บาท บรษิัท ชวนันท ์คอรป์อเรชั�น จํากัด 70,765.90 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171159 42934

86 Garmin Fenix5        2 รายการ 73,800.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 73,800.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 73,800.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171160 42934
Apple Watch 2 บรษิัท อนิโนโค จํากัด 79,800.00 บาท

87 ขอ้ต่อแก๊สและระบบสุญญากาศ           1 ชดุ 27,445.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 27,445.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 27,445.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171161 42934

88 จา้งปลูกตน้ชาฮกเกีNยนดา้นหลังอาคาร ศอ.           1 งาน 11,950.00     ตกลงราคา นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 11,950.00 บาท นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 11,950.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171162 42934

89 วสัดุไฟฟ้า        3 รายการ 13,950.00     ตกลงราคา  ดีนยิม เสียงและภาพ 13,950.00 บาท  ดีนยิม เสียงและภาพ 13,950.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171163 42934

90 จา้งประกอบชดุเซนเซอรว์ดัความชืNนดนิ        2 รายการ 85,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซ ีแอล เค-ดี เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 85,000.00 บาท บรษิัท ซ ีแอล เค-ดี เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 85,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171164 42934
และแสง บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชนั จํากัด 96,000.00 บาท

91 จา้งทํา Probe Do-meter           5 ชดุ 9,250.00     ตกลงราคา บรษิัท ที ซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,250.00 บาท บรษิัท ที ซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,250.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171165 42934

92 จา้งออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์TraceFarm           1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา นาย ปรกติ ศริมิาลัย 25,000.00 บาท นาย ปรกติ ศริมิาลัย 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171166 42934

93 เครื�องรับส่งภาพและเสียงไรส้าย        2 รายการ 35,200.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 35,200.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 35,200.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171167 42935
HUAWEI E5787 4G Mobile WiFi บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 36,000.00 บาท

94 จา้งวดัขนาดกระจกอาคาร เนคเทค           1 งาน 28,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนั เมทัลเวริค์ จํากัด 28,000.00 บาท บรษิัท ซนั เมทัลเวริค์ จํากัด 28,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171168 42935

95 จา้งทํา PCB Type PTH           1 งาน 10,520.00     ตกลงราคา บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 10,520.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 10,520.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171169 42935

96 เครื�องปรับอากาศ Carrier        1 รายการ 75,400.00     ตกลงราคา รา้น เอส พี อาร ์เครื�องเย็น 75,400.00 บาท รา้น เอส พี อาร ์เครื�องเย็น 75,400.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171170 42936
บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริ�ง จํากัด 78,843.00 บาท

97 ซอฟตแ์วร ์JMP Perpetual License     1 ลขิสทิธ ิd 55,400.00     ตกลงราคา บรษิัท แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 55,400.00 บาท บรษิัท แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 55,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171171 42935

98 จา้งซอ่ม ชดุบดักรี           1 งาน 5,800.00     ตกลงราคา บรษิัท พี.ซ.ีโปรเท็ค จํากัด 5,800.00 บาท บรษิัท พี.ซ.ีโปรเท็ค จํากัด 5,800.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171172 42936

99 เชา่ LED 50", Android tablet       2 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 13,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 13,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171173 42937
ระยะเวลาเชา่ 26-27 ก.ค. 60

100 จา้งปรับปรุงหอ้ง 224           1 งาน 277,700.00 297,139.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 277,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 277,700.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171174 42937
บรษิัท อนิเทลลเิมค จํากัด 331,330.00 บาท

101 ชดุเทคคสิสําหรังตรวจสอบคุณภาพนํNา        5 รายการ 6,300.00     ตกลงราคา บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 6,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171175 42937

102 ครึ�งวงกลมวดัมุม           2 ชดุ 1,168.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอ ทูลส ์จํากัด 1,168.00 บาท บรษิัท นีโอ ทูลส ์จํากัด 1,168.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171176 42937

103 จา้งทําหัววดัความชืNอดนิและหัววดัแสง        2 รายการ 93,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซมัเมชั�น เทคโนโลยี จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท ซมัเมชั�น เทคโนโลยี จํากัด 93,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171177 42937

104 วสัดุไฟฟ้า        7 รายการ 10,904.00     ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ทูลส ์จํากัด 10,904.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ทูลส ์จํากัด 10,904.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171178 42937

105 Infini Hybrid Inverter           2 ชดุ 40,660.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด อํานาจเซน็เตอร์ 40,660.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด อํานาจเซน็เตอร์ 40,660.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171179 42937

106 แกลอน 5 ลติร เหลี�ยม 300 แกลลอน 6,015.00     ตกลงราคา บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 6,015.00 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 6,015.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171180 42940
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 12,000.00 บาท

107 จา้งพัฒนาซอฟตแ์วรส์่วนอนิเตอรเ์ฟส           1 งาน 82,000.00     ตกลงราคา นาย เฉลมิสุข ศริพิานชิกร 82,000.00 บาท นาย เฉลมิสุข ศริพิานชิกร 82,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171181 42937
ระหวา่งอุปกรณ์เซนเซอรส์ามมติิ

108 จา้งเตรียมและทดสอบประสทิธภิาพขั Nวไฟฟ้า           1 งาน 74,000.00     ตกลงราคา นางสาว จุฑารัตน ์สุดจันทร์ 74,000.00 บาท นางสาว จุฑารัตน ์สุดจันทร์ 74,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171182 42937
ของตัวเก็บประจุยิ�งยวดที�ผสม พอลอิะนลิีน

109 Seagate BarraCuda HDD           1 ชดุ 9,400.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,200.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 9,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171183 42937

110 วสัดุสํานักงาน 16 รายการ 2,898.08     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 2,898.08 บาท รา้น พัฒนากจิ 2,898.08 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171184 42937

111 เครื�องสูบนํNาเย็นและอุปกรณ์ประกอบ       1 เครื�อง 140,500.00 150,335.00     ตกลงราคา บรษิัท เทคโนปัv ม จํากัด 140,500.00 บาท บรษิัท เทคโนปัv ม จํากัด 140,500.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171185 42937
บรษิัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั�น จํากัด 180,000.00 บาท

112 เกลือบรสิุทธ ิdชั Nนคุณภาพ        1 รายการ 27,600.00     ตกลงราคา บรษิัท พรีเมี�ยมพรีเมี�ยม อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,600.00 บาท บรษิัท พรีเมี�ยมพรีเมี�ยม อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171186 42937
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขที�และวนัที�ของ
113 แบตเตอรี� kolsat 12v        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ดีดี เบสท ์จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท ดีดี เบสท ์จํากัด 7,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171187 42937

114 วสัดุสําหรับงานชา่ง       14 รายการ 44,950.00     ตกลงราคา บรษิัท อี ซี� ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 44,950.00 บาท บรษิัท อี ซี� ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากัด 44,950.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171188 42937

115 จา้งซอ่มเครื�องปริNนเตอรแ์ละเครื�องสแกน        2 รายการ 14,740.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด ควอลทิี ไอที เซอรว์สิ 14,740.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด ควอลทิี ไอที เซอรว์สิ 14,740.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171189 42937

116 เครื�องสแกนเนอร ์Epson       1 เครื�อง 26,740.00     ตกลงราคา บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 26,740.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 26,740.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171190 42940
รุ่น Perfection V800 Photo บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 27,000.00 บาท

117 TONER HP รุ่น CF350A BK         3 กล่อง 5,640.00     ตกลงราคา บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,640.00 บาท บรษิัท ไอทีโซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,640.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171191 42940
บรษิัท นันทรีย ์ซพัพลาย จํากัด 5,700.00 บาท

118 จา้งพัฒนาโปรแกรม PHP Library           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นาย ชยัพฤกษ์ ม่วงศริิ 50,000.00 บาท นาย ชยัพฤกษ์ ม่วงศริิ 50,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171192 42940
สําหรับ KitWai

119 เครื�อง Desoldering Station       1 เครื�อง 27,075.00     ตกลงราคา บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,075.00 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากัด 27,075.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171193 42940

120 จา้งประกอบหัววดัออกซเิจนละลาย          30 ชดุ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171194 42940
ใหก้ระแสดา้นออก 4-20mA

121 จา้งทํา PCB           1 งาน 7,835.00     ตกลงราคา บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรีส ์จํากัด 7,835.00 บาท บรษิัท เซอรค์ติอนิดัสตรีส ์จํากัด 7,835.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171195 42940

122 จา้งผลติอุปกรณ์ housing        4 รายการ 20,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด พัณณกจิ ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 20,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด พัณณกจิ ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 20,400.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171196 42940

123 จา้งทํา PCB           1 งาน 23,500.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 23,500.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 23,500.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171197 42940

124 มอเตอร ์ระบบปรับอากาศ       4  รายการ 79,700.00     ตกลงราคา บรษิัท อนิทัช โปรดักส ์จํากัด 79,700.00 บาท บรษิัท อนิทัช โปรดักส ์จํากัด 79,700.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171198 42941

125 เครื�องตัดสติvกเกอรแ์ละเครื�องพมิพห์มกึ        2 รายการ 32,400.00     ตกลงราคา บรษิัท อีสฟินออน จํากัด 32,400.00 บาท บรษิัท อีสฟินออน จํากัด 32,400.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171199 42941
บรษิัท เอ็น.ที. เวลิด ์คอมพวิเตอร ์จํากัด 50,800.00 บาท

126 เครื�องคอมพวิเตอร ์Workstation           2 ชดุ 280,000.00 299,600.00     ตกลงราคา บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั�น จํากัด 280,000.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั�น จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171200 42941
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 332,000.00 บาท

127 วสัดุวทิยาศาสตร ์        6 รายการ 5,155.00     ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,155.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพี ไซแอนตฟิิค จํากัด 5,155.00 บาท มีคุณลักษณะและรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171201 42941

128 แบตเตอรี�อุปกรณ์สํารองไฟ        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ไทย อนิโนเวชั�น ลฟิท ์จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท ไทย อนิโนเวชั�น ลฟิท ์จํากัด 12,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171202 42942

129 SILVER NANOWIRES DLAM X L        1 รายการ 10,910.00     ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 10,910.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด 10,910.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171203 42942

130 Spiro-Me OTAD 500 mg        1 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 6,000.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 6,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171204 42942

131 รถเข็นถงัแก๊สและถาดรองสารเคมี        6 รายการ 46,345.40     ตกลงราคา บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 46,345.40 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 46,345.40 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171205 42942

132 จา้งสอบเทียบเครื�องวดัทางไฟฟ้า        2 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไมโคร พรีซชิั�น คาลเิบรชั�น จํากัด 7,000.00 บาท บรษิัท ไมโคร พรีซชิั�น คาลเิบรชั�น จํากัด 7,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171206 42943

133 จา้งวเิคราะห ์Aflatoxin           1 งาน 165,120.00 176,678.40     ตกลงราคา บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 165,120.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 165,120.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171207 42943

134 จา้งเหมาทําตูเ้ก็บอุปกรณ์           1 งาน 25,000.00     ตกลงราคา นาย สมโชค เผดมิผล 25,000.00 บาท นาย สมโชค เผดมิผล 25,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171208 42943

135 จา้งปรับปรุงหนา้คําแนะนําและขอ้มุลผูใ้ช ้           1 งาน 33,000.00     ตกลงราคา นาย มังคลาภริัตน ์จันทนฤกษ 33,000.00 บาท นาย มังคลาภริัตน ์จันทนฤกษ 33,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171209 42943
ใน KhunLook ระบบปฏบิตักิาร iOS

136 Conventional Photo Smoke Detector,        2 รายการ 72,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ดีวซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 72,500.00 บาท บรษิัท ดีวซี ีซสิเต็มส ์จํากัด 72,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171210 42949
Conventional Heat Detector

137 จา้ง scanning document           1 งาน 93,000.00     ตกลงราคา บรษิัท พีเจ อนิเตอรแ์คร ์จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท พีเจ อนิเตอรแ์คร ์จํากัด 93,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171211 42947

138 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งอาบนํNา           1 งาน 24,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 24,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 24,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171212 42947
ชั Nน 5 และชั Nน 6 อาคารเนคเทค

139 จา้งซอ่มเครื�องเอ็กซเรย์           1 งาน 75,000.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.ไอ.ดี จํากัด 75,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม.ไอ.ดี จํากัด 75,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171213 42947
ยี�หอ้ KELEX MD 510

140 จา้งทํากระเป๋าผา้สปันบอน NECTEC        5 ,000 ใบ 87,500.00     ตกลงราคา บรษิัท ทูโอเวอรด์ู จํากัด 87,500.00 บาท บรษิัท ทูโอเวอรด์ู จํากัด 87,500.00 บาท ราคาตํ�าสุด 4041171214 42947
หา้งหุน้ส่วน สามัญ โอ.เอ็น 150,000.00 บาท

141 Upgrade Tableau Desktop Professional     2 ลขิสทิธ ิd 43,200.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 43,200.00 บาท บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 43,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041171215 42947

142 จา้งออกแบบภาพกราฟฟิกแสดงขั Nนตอน           1 งาน 20,000.00     ตกลงราคา นาย คณิน เปี�ยมงาม 20,000.00 บาท นาย คณิน เปี�ยมงาม 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171216 42947
การใชง้านของเครื�องเดนตีสแกน 2.0
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ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขที�และวนัที�ของ
143 จา้งOverhaul เครื�อง CTI           1 งาน 339,000.00 362,730.00       พเิศษ บรษิัท เอพีพี ซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 339,000.00 บาท บรษิัท เอพีพี ซสิเต็มส ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 339,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4041171217 42947

 Compressor 9600 และเป็นไปตามขอ้บงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที�

ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือโดยเฉพาะหรือผูม้ีความชํานาญพเิศษ 

144 อะไหล่เครื�อง RIE1        3 รายการ USD 1,680.00     ตกลงราคา  Macesemic Company Ltd. 1,680.00 USD  Macesemic Company Ltd. 1,680.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170118 42919

145 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ  USD 201.00     ตกลงราคา  Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 201.00 USD  Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 201.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170119 42920

146 Epoxy          10 ชดุ           USD 1,000.00     ตกลงราคา  MASTER BOND Inc 1,000.00 USD  MASTER BOND Inc 1,000.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170120 42922

147 Nickel Foam and Copper Foam        3 รายการ           USD 1,715.00     ตกลงราคา Zhenjiang Global Industrial 1,715.00 USD Zhenjiang Global Industrial 1,715.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170121 42923

148 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ           USD 1,690.00     ตกลงราคา  Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 1,690.00 USD  Arrow Electronics Asia(S)Pte Ltd. 1,690.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170122 42923

149 CNC Controller Set        4 รายการ           USD 2,589.00     ตกลงราคา MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BHD 2,589.00 USD MYSYNTEC TECNOLOGY SDN BHD 2,589.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170123 42927

150 ลขิสทิธ ิdซอฟตแ์วร ์Gliffy       1 License             USD 191.76     ตกลงราคา  Gliffy, Inc. 191.76 USD  Gliffy, Inc. 191.76 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170124 42927

151 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ      USD 465.43     ตกลงราคา  Mouser Electronics 444.00 USD  Mouser Electronics 444.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170125 42928

152 ACC Power Supply           1 ชดุ          JPY 400,00.00 128,000.00     ตกลงราคา DESTINY INTERNATIONAL CORPORATION 400,000.00 JPY DESTINY INTERNATIONAL CORPORATION 400,000.00 JPY มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170126 42928

153 จา้งซอ่ม Turbo Pump           1 งาน       JPY 1,330,000.00 438,900.00       พเิศษ  Act. Inc. 1,330,000.00JPY  Act. Inc. 1,330,000.00JPY มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4042170127 42935
และเป็นไปตามขอ้บงัคับฯ ขอ้ 23 (2) เป็นงาน
จา้งซอ่มพัสดุที�จําเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบ
ความชํารุดเสียหายก่อนจงึจะประเมนิค่าได ้

154 Re-Certification of VLSI Std. wafer        2 รายการ           USD 8,658.00 311,688.00       พเิศษ  MILLICE PRIVATE LIMITED 8,658.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 8,658.00 USD มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4042170128 42937
และเป็นไปตามขอ้บงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที�
ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือโดยเฉพาะหรือผูม้ีความชํานาญพเิศษ 

155 วสัดุ Mycrosyringe        2 รายการ USD 293.95     ตกลงราคา rame-hart instrument company LLC 293.95 USD rame-hart instrument company LLC 293.95 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170129 42940

156 ระบบควบคุมและวดัสัญญาณ NI           1 ชดุ 413,221.93 413,221.93       พเิศษ  National Instruments Sing 413,221.93 บาท  National Instruments Sing 413,221.93 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170130 42942
และเป็นไปตามขอ้บงัคับฯ 22 (6) เป็นพัสดุที�โดย
ลักษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จํากัดทางเทคนคิ
ที�จําเป็นตอ้งระบยุี�หอ้เป็นการเฉพาะ

157 Tableau Server&Desktop        2 รายการ USD 2,400.00     ตกลงราคา Tableau International, U.C. 2,400.00 USD Tableau International, U.C. 2,400.00 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170131 42947
 Maintenance Renew

158 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์          3 ช ิNน  USD 321.39     ตกลงราคา  Mouser Electronics 321.39 USD  Mouser Electronics 321.39 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042170132 42947

159 จา้งพัฒนาโปรแกรม         6 เดือน 150,000.00 150,000.00     ตกลงราคา นาย ธนภณ ศุภอัศวโภคนิ 150,000.00 บาท นาย ธนภณ ศุภอัศวโภคนิ 150,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170117 42916
(4043170151)

160 ครุภัณฑค์อมพวิเตอรส์ําหรับโครงการ KitWai:        4 รายการ 2,795,000.00 2,990,650.00 ประกวดราคา บรษิัท เอ็นทีพี จํากัด 1,880,000.00บาท บรษิัท เอ็นทีพี จํากัด 1,880,000.00บาท ราคาตํ�าสุด 4051170018 42947
Large-scale Data Processing Cloud (e-Auction) บรษิัท อนิโนโค จํากัด 2,400,970.00บาท (4043170153)

บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั�นแนลโปรดักส ์จํากัด 2,470,000.00บาท
บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 2,548,954.00บาท
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั�น จํากัด 2,863,250.00บาท

161 จา้งบรกิารขยายผลการตดิตั Nงการใช ้           1 งาน 300,000.00 321,000.00       พเิศษ บรษิัท โอเพน ซอรส์ เทคโนโลยี จํากัด 300,000.00 บาท บรษิัท โอเพน ซอรส์ เทคโนโลยี จํากัด 300,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170118 42935
งานระบบ e-Refferal และเป็นไปตามขอ้บงัคับฯ ขอ้ 23 (1) เป็นงานที� (4043170154)

ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือโดยเฉพาะหรือผูม้ีความชํานาญพเิศษ 

162 จา้งที�ปรกึษาเรื�องออกแบบซอฟตแ์วรฯ์           1 งาน 240,000.00 240,000.00 วธิตีกลง นาย ปัญจ แซอุ่ย 240,000.00 บาท นาย ปัญจ แซอุ่ย 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4053170002 42938
ผ่านระบบ Cloud และทดสอบในรูปแบบต่างๆ (4043170155)

163 เชา่ notebook Lenovo ThinkpadL440       1 เครื�อง 9,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 8,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 8,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4057170019 42940
ระยะเวลาเชา่ 6 เดือน (4043170156)

164 เชา่ notebook สําหรับ Helpdesk       1 เครื�อง 16,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 15,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 15,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4057170020 42940
ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม (4043170157)
ระยะเวลาเชา่ 11 เดือน

165 เชา่ notebook สําหรับ Helpdesk ระบบ       1 เครื�อง 16,800.00     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 15,400.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิีเดีย จํากัด 15,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4057170021 42940
ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย์ (4043170158)
ระยะเวลาเชา่ 11 เดือน
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แบบ สขร.1

ลําดบั วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ            ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง เลขที�และวนัที�ของ
166 จา้งออมแบบทําการจําลองทางคณิตศาสตร์           1 งาน 276,000.00 276,000.00     ตกลงราคา นาย ปัณณสทิธิd บวรปิยาวฒัน์ 276,000.00 บาท นาย ปัณณสทิธิd บวรปิยาวฒัน์ 276,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170119 42940

และทดสอบ (4043170159)

167 จา้งเจา้หนา้ที�ดูแลระบบ NETPIE Platform           1 งาน 246,000.00 246,000.00     ตกลงราคา นาย ชยัวทิย ์แสนทวสีุข 246,000.00 บาท นาย ชยัวทิย ์แสนทวสีุข 246,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170120 42943
(4043170160)

168 จา้งพัฒนาระบบวเิคราะหพ์ืNนผวิถนน           1 งาน 243,000.00 243,000.00     ตกลงราคา นาย วศิรุต  อัจฉรยิวริยิะ 243,000.00 บาท นาย วศิรุต  อัจฉรยิวริยิะ 243,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170121 42943
(4043170161)

169 จา้งบํารุงรักษา Ultrafilter Air Dry           1 งาน 21,000.00     ตกลงราคา บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท โดนัลดส์ัน ฟิลเทรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170122 42941
(4043170162)

170 จา้งผลติสื�อวดิีทัศนก์ารเพิ�มศักยภาพในการ           1 งาน 280,373.83 300,000.00     ตกลงราคา บรษิัท คร็อกโคเฮด มีเดีย จํากัด 280,373.83 บาท บรษิัท คร็อกโคเฮด มีเดีย จํากัด 280,373.83 บาท ราคาตํ�าสุด 4052170124 42941
เลีNยงปลานลิ หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น เอส ที โซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ 290,000.00 บาท (4043170164)

171 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครื�อง EDS           1 งาน 30,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากัด 30,000.00 บาท บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากัด 30,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170125 42941
(4043170165)

172 จา้งบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ้า           1 งาน 145,600.00 155,792.00     ตกลงราคา บรษิัท ซนิเนอรไ์จซ ์โปรไวด ์เซอรว์สิ จํากัด 145,600.00 บาท บรษิัท ซนิเนอรไ์จซ ์โปรไวด ์เซอรว์สิ จํากัด 145,600.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170126 42941
(4043170166)

173 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครื�อง PECS           1 งาน 35,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากัด 35,000.00 บาท บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากัด 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170127 42941
(4043170167)

174 จา้งบรกิารบํารุงรักษาปัv ม           1 งาน 12,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซ.ีเอ็ม.พี.โปรดักส ์จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ซ.ีเอ็ม.พี.โปรดักส ์จํากัด 12,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170128 42941
(4043170168)

175 จา้งบรกิารบํารุงรักษาอุปกรณ์           1 งาน 186,915.89 200,000.00     ตกลงราคา อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 186,915.89 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 186,915.89 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170129 42942
ในหอ้ง Data Center (4043170169)

176 จา้งทํา Ground Truth และ           1 งาน 50,000.00     ตกลงราคา นาย คณิศร  อเนกานนท์ 50,000.00 บาท นาย คณิศร  อเนกานนท์ 50,000.00 บาท มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด 4052170130 42942
ทดสอบโปรแกรม (4043170170)
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