
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 หมวกนริภัยมาตรฐาน มอก รุ่น B-Guard สขีาว        2 รายการ 3,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทมีเซฟตี.เซลส ์จํากดั 3,200.00 บาท บรษิัท ทมีเซฟตี.เซลส ์จํากดั 3,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171402 01/09/17
หมวกนริภัยมาตรฐาน มอก รุ่น B-Guard สนีํ.าเงนิ

2 PCB Fabrication 20170808-Tag7688 Rev8        1 รายการ 7,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัLน จํากดั 7,700.00 บาท บรษิัท อารแ์อลซ ีอนิโนเวชัLน จํากดั 7,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171403 01/09/17

3 จา้งทําชิ.นงาน Dental Platform           1 งาน 35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตรจีุฑา แมชชนีเนอรีL จํากดั 35,000.00 บาท บรษิัท ตรจีุฑา แมชชนีเนอรีL จํากดั 35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171404 01/09/17

4 จา้งทํา Layout design        2 รายการ 40,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซโ์มชัLน จํากดั 40,500.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชัLน จํากดั 40,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171405 01/09/17
จา้งทําและผลติ backdrop

5 จา้งพมิพห์นังสอื NECTEC ACE 2017        800 เลม่ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 13,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 13,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171406 01/09/17

6 หัวผา้ขาว (ถุงละ 25 กก.)ผา้ขาวขนาดประมาณ        2 รายการ 3,625.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,625.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,625.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171407 01/09/17
ผา้สเีย็บ (เศษผา้เย็บวน)

7 จา้งเหมาบรกิารถ่ายภาพงาน NECTEC ACE 2017          1 งาน 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ไพรัตน ์ประทปีสถาพรกลุ 15,000.00 บาท นาย ไพรัตน ์ประทปีสถาพรกลุ 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171408 01/09/17

8 SHT30F humidity and temperature sensor          16 อนั 4,560.00    เฉพาะเจาะจง รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 4,560.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 4,560.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171409 04/09/17

9 อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 10,681.31    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 10,681.31 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 10,681.31 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171410 02/09/17

10 จา้งพมิพข์อ้ความในภาพห่อบรรจุภัณฑ์           1 งาน 5,500.00    เฉพาะเจาะจง นาง ประดบัเพชร แสงสนาน 5,500.00 บาท นาง ประดบัเพชร แสงสนาน 5,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171411 02/09/17

11 Logitech Wireless Pressenter R400           2 อนั 2,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 2,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 2,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171412 02/09/17

12 สารเคมี           1 อนั 4,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 4,120.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 4,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171413 02/09/17

13 จา้งถ่ายฟิลม์,ขงึเเครืLอง,ปรับผา้,        3 รายการ 32,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คทั 32,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซลิค ์คทั 32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171414 03/09/17
แม่พมิพก์ารด์

14 จา้งทดสอบ     48 ตวัอย่าง 19,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากดั 19,200.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากดั 19,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171415 03/09/17
Aspergillus Flavas:FDA BAM Online (2001)

15 SHT30F humidity and temperature sensor         100 อนั 49,500.00    เฉพาะเจาะจง รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 49,500.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 49,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171416 03/09/17

16 เชา่ซอฟตแ์วร์        2 รายการ 27,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.ท.ีโซลชูัLน คอมพวิเตอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 27,600.00 บาท บรษิัท ไอ.ท.ีโซลชูัLน คอมพวิเตอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 27,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171417 04/09/17

17 Arduino nano        4 รายการ 7,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 7,900.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 7,900.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171418 04/09/17
ESP01 Mp1584En DC-DC Cable gland

18 จา้งสอบเทยีบเครืLองมอื           1 งาน 67,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชัLน จํากดั 67,400.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชัLน จํากดั 67,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขด้กําหนด 4041171419 04/09/17

19 จา้งพัฒนาโปรแกรม Firmware           1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุธพิงษ์ แสนพันธ์ 25,000.00 บาท นาย สทุธพิงษ์ แสนพันธ์ 25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171420 04/09/17

20 จา้งบันทกึวดีโีอ สําหรับงาน NECTEC ACE           1 งาน 62,000.00    เฉพาะเจาะจง  เอสวพี ีวดีโีอ โปรดกัทช์ัLน 62,000.00 บาท  เอสวพี ีวดีโีอ โปรดกัทช์ัLน 62,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171421 04/09/17

21 จา้งสอบเทยีบเครืLองมอื           1 งาน 19,200.00    เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพืLอสถาบันอาหาร 19,200.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพืLอสถาบันอาหาร 19,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171422 04/09/17

22 Seagate Backup Plus Slim 1TB        2 รายการ 6,327.11    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,327.11 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,327.11 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171423 04/09/17
เครืLองบันทกึเสยีง สดีํา Sony ICD-PX470 บรษิัท ไอ.ท.ีโซลชูัLน คอมพวิเตอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 6,660.00 บาท

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 7,374.00 บาท
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 7,690.00 บาท

23 canon EOS M10 EF-M 15-45mm. Kit       1 เครืLอง 14,009.35    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 14,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 14,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171424 04/09/17
บรษิัท ไอท ีเซอรว์สิ โซลชูัLน จํากดั 14,900.00 บาท
บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน 14,580.00 บาท

24 พลาสตกิเคลอืบบัตร A4 หนา125ไมครอน         11 แพ็ค 4,317.72    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,317.72 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,317.72 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171425 04/09/17

25 ซองใสบ่ัตรแนวตั .ง JUMBO SIZE 11x16 CM.        1,000 ใบ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สตารร์ีL คอรด์ จํากดั 7,000.00 บาท บรษิัท สตารร์ีL คอรด์ จํากดั 7,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171426 04/09/17
นาย ไอศรูณ ์เรอืงดาราวนัท์ 8,900.00 บาท

26 โทรศพัทเ์คลืLอนทีLและ Tablet       5 เครืLอง 67,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 64,600.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 64,600.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171427 04/09/17

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน กนัยายน 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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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 67,350.00 บาท

27 เหล็กกลอ่งและแผ่นกลอ่ง        2 รายการ 2,220.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,220.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,220.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171428 04/09/17

28 Power Supply ยีLหอ้ Mean Well           1 ชดุ 2,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น แอนด ์พี 2,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น แอนด ์พี 2,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171429 04/09/17

29 MOSFET Transistor, N Channel, 290 A,100v          50 อนั 10,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,500.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171430 04/09/17

30 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์       13 รายการ 7,705.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,705.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,705.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171431 04/09/17

31 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ       18 รายการ 31,766.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 31,766.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 31,766.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171432 04/09/17

32 จา้งศกึษากระบวนการปลกูผลกึ           1 งาน 63,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อานนท ์ชยัทรัพย์ 63,000.00 บาท นาย อานนท ์ชยัทรัพย์ 63,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171433 04/09/17
ซงิคอ์อกไซตด์ว้ยไฮโดรเทอรม์อล ระบบเล็ก

33 Argon 99.999%        1 รายการ 12,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 12,800.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 12,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171434 04/09/17

34 รบิบี.ผา้ตว่นสแีดงเขม้        3 รายการ 6,750.00    เฉพาะเจาะจง  รา้นกอตี.ฮวด 6,750.00 บาท  รา้นกอตี.ฮวด 6,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171435 05/09/17

35 Alfatoxins in Peanut Butter        1 รายการ 45,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์จํากดั 45,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171436 05/09/17

36 จา้งบรกิารซอ่ม ตรวจเช็ค และสอบเทยีบ           1 งาน 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ีจํากดั 23,000.00 บาท บรษิัท เจนทิรอน เทคโนโลย ีจํากดั 23,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171437 05/09/17

37 จา้งปรับปรุงอาคาร           1 งาน 19,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั .ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 19,240.00 บาท บรษิัท ตั .ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 19,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171438 05/09/17

38 Photomask          1 ชิ.น 29,020.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีอสไอ เครออส (ไทยแลนด)์ จํากดั 29,020.00 บาท บรษิัท จเีอสไอ เครออส (ไทยแลนด)์ จํากดั 29,020.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171439 05/09/17

39 เครืLองวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมัติ       1 เครืLอง 79,439.25    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั 79,439.25 บาท บรษิัท อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั 79,439.25 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171440 06/09/17

40 1LP-SPL-80096:PCR TUBE RACK        1 รายการ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 8,000.00 บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 8,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171441 06/09/17

41 RV 10.84 Evaporation Flask 1.000 ml NS        1 รายการ 7,740.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากดั 7,740.00 บาท บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ คอนโทรล จํากดั 7,740.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171442 06/09/17

42 วสัดงุานบา้นงานครัว        6 รายการ 2,658.88    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,658.88 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,658.88 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171443 06/09/17

43 ถุงขยะดํา        4 รายการ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ.ง 7,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ.ง 7,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171444 06/09/17

44 จา้งผลติแผ่น PCB           1 งาน 89,880.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 84,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 84,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171445 06/09/17

45 จา้งพมิพแ์ละตดิสติ|กเกอรแ์กไ้ขแผ่นพับ           1 งาน 1,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 1,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช. มเีดยี 1,500.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171446 06/09/17
จํานวน 500 แผ่น บรษิัท เซเวน่ เอท ไนน ์พริ.นท ์เทค จํากดั 1,800.00 บาท

46 จา้งกลงึ DISK/MAT'L SS400           1 งาน 6,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดนามคิ เมคคาทรอนกิส ์จํากดั 6,200.00 บาท บรษิัท ไดนามคิ เมคคาทรอนกิส ์จํากดั 6,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171447 06/09/17

47 มอเตอรไ์ฟฟ้า MITSU SCL-QR IHP 4P 220V        4 รายการ 4,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากดั 4,600.00 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากดั 4,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171448 06/09/17

48 จา้งบรหิารงานนทิรรศการ NECTEC-ACE 2017           1 งาน 300,000.00 321,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 300,000.00 บาท บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั 300,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171449 06/09/17
บรษิัท เอ็กซไ์ซน ์สตดูโิอ จํากดั 366,000.00 บาท
บรษิัท อนิ แอนด ์เอา้ท ์แอดเวอรไ์ทซิLง จํากดั 374,000.00 บาท

49 Dimatrix Materials Cartridge         2 กลอ่ง 84,661.68    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอเน็กซสั  จํากดั 84,661.68 บาท บรษิัท แอเน็กซสั  จํากดั 84,661.68 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171450 06/09/17

50 จา้งตดิตั .งตูร้ะบบวดัคณุภาพนํ.า           1 งาน 356,012.70 380,933.59    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซาเทริน์ อนิฟอรเ์มชัLน เทคโนโลย ีจํากดั 356,012.70 บาท บรษิัท เซาเทริน์ อนิฟอรเ์มชัLน เทคโนโลย ีจํากดั 356,012.70 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171451 07/09/17

51 Toner Brother TN-261        12 กลอ่ง 21,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,910.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 20,910.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171452 07/09/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 21,600.00 บาท

52 จา้งตดิตั .งอปุกรณง์าน NECTEC ACE           1 งาน 49,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 49,000.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 49,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171453 07/09/17

53 วสัดงุานบา้นงานครัว        3 รายการ 4,192.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 4,192.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 4,192.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171454 07/09/17

54 สบู่โฟม ORANGE STAR        2 รายการ 21,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนันีL ซานีทารีL ซพัพลาย จํากดั 21,000.00 บาท บรษิัท ซนันีL ซานีทารีL ซพัพลาย จํากดั 21,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171455 07/09/17
สบู่โฟม BLUE OCEN

55 เครืLองพมิพ ์ยีLหอ้ Canon iP110 with        1 รายการ 8,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 8,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 8,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171456 07/09/17
Battery

56 จา้งเหมาศกึษากระบวนการ           1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณภัทร บุญแสง 50,000.00 บาท นาย ณภัทร บุญแสง 50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171457 07/09/17
authentication ของ blockchain (Hyperledg
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57 ทําป้ายงาน NECTEC ACE2017        3 รายการ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 30,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส เอท อนิเตอร์ 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171458 07/09/17

58 ตอ่อายุซอฟตแ์วร ์Creative Cloud for team     1 ลขิสทิธิ� 32,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 32,350.00 บาท บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 32,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171459 07/09/17

59 คา่เชา่อปุกรณค์อมพวิเตอร์        9 รายการ 160,600.00 171,842.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 160,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 160,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171460 07/09/17

60 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ       10 รายการ 8,493.95    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 8,493.95 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 8,493.95 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171461 07/09/17

61 จา้งทําหนังสอืคูม่อื EPUB3        150 เลม่ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดวงใจ มปี้อม 12,000.00 บาท นางสาว ดวงใจ มปี้อม 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171462 18/09/17

62 เครืLองบันทกึเสยีง ยีLหอ้ SONY       2 เครืLอง 8,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 8,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 8,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171463 08/09/17
(IC RECORDER SONY) รุ่น ICD-TX650

63 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 12 รายการ 19,599.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 19,599.75 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 19,599.75 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171464 08/09/17

64 จา้งทําแผนวงจร PCB           1 งาน 5,904.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 5,904.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 5,904.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171465 08/09/17

65 โตะ๊หมู่ 9x9 แกะแตม้ทอง           1 ชดุ 9,900.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภัทรภร  ภูวสนุทเรส 9,900.00 บาท นางสาว ภัทรภร  ภูวสนุทเรส 9,900.00 บาท คณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171466 08/09/17

66 PAAR-TRONIC-CY SIZE 2x2x0.5 sq.mm.        1 รายการ 6,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 6,600.00 บาท บรษิัท ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 6,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171467 08/09/17

67 กลอ้งถ่ายความรอ้น           1 ชดุ 56,695.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริLง จํากดั 56,695.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินียริLง จํากดั 56,695.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171468 08/09/17

68 ขาตั .งกลอ้งวดีโีอ WEIFENG WF717           1 อนั 6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 6,300.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 6,300.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171469 08/09/17
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,400.00 บาท

69 จา้งศกึษากระบวนการปลกูผลกึซงิคอ์อกไซต์           1 งาน 63,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา  สวนมะพลบั 63,000.00 บาท นาย กฤษฎา  สวนมะพลบั 63,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171470 08/09/17
ดว้ยไฮโดรเทอรม์อลระบบใหญ่

70 HoneyWell Model Xenon 1900 (SR)       5 เครืLอง 31,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 31,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 31,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171471 08/09/17
บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 34,500.00 บาท
บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 45,000.00 บาท

71 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 14 รายการ 12,615.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 12,615.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 12,615.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171472 08/09/17

72 ALLOYCat.No. DJB 10126,Atex Certified        2 รายการ 24,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อลัลอยอนิดสัทร ีจํากดั 24,650.00 บาท บรษิัท อลัลอยอนิดสัทร ีจํากดั 24,650.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171473 08/09/17
ALLOY Cat.No. EJB 8114

73 การด์ GPU และ พาวเวอรซ์พัพลาย        2 รายการ 39,936.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 39,936.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 39,936.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171474 08/09/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 41,845.00 บาท
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 42,400.00 บาท

74 วสัดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 34,875.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 34,875.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 34,875.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171475 08/09/17

75 เครืLองคอมพวิเตอร ์PC ยหีอ้ DELL 1 เครืLอง 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 36,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 36,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171476 08/09/17
รุ่น 7050MT บรษิัท เอสซเีอสไอ จํากดั 38,000.00 บาท

76 Toner Brother        9 รายการ 88,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 84,520.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 84,520.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171477 08/09/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 88,430.00 บาท

77 เตา้รับแบบ และ Smart Plug        2 รายการ 61,682.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซฟ-ท-ีคทั (ประเทศไทย) จํากดั 61,682.40 บาท บรษิัท เซฟ-ท-ีคทั (ประเทศไทย) จํากดั 61,682.40 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171478 08/09/17

78 จา้งปรับปรุงตูด้ดูควนัและชดุกําจัดไอกรด           1 งาน 11,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 11,500.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 11,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171479 08/09/17

79 คา่เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook       2 เครืLอง 9,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 9,600.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 9,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171480 08/09/17

80 Aluminium Box        1 รายการ 28,038.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีเอ็น เค ธนกร เอ็นจเินียริLง จํากดั 28,038.00 บาท บรษิัท ท ีเอ็น เค ธนกร เอ็นจเินียริLง จํากดั 28,038.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171481 08/09/17

81 Sterilized Centrifuge Tube           3 อนั 7,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,890.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,890.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171482 08/09/17

82 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 2,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 2,230.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 2,230.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171483 08/09/17

83 ซอฟตแ์วร ์Visio STD 2016 OLP NL Gov     2 ลขิสทิธิ� 12,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 12,300.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 12,300.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171484 08/09/17
บรษิัท เอซอฟทว์นั จํากดั 12,800.00 บาท

84 จา้งขนยา้ยและตดิตั .งเครืLอง DentiiScan           1 งาน 67,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 67,900.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 67,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171485 08/09/17

85 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ 5,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 5,700.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 5,700.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171487 08/09/17
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

86 Li Foil 30 Meter Lx35mm        1 รายการ 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากดั 25,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 25,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171488 08/09/17

87 จา้งปรับปรุงและพัฒนาฟังกช์นัระบบงาน           1 งาน 20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เจษฎา วริยิะกลุ 20,000.00 บาท นาย เจษฎา วริยิะกลุ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171489 08/09/17
ควบคมุเอกสารตามมาตรฐาน

88 PyCom LoPy , Antenna Kit        2 รายการ 6,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 6,150.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 6,150.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171490 08/09/17

89 จา้งเหมาบรกิารนําเขา้ขอ้มูลชิ.นงานจัดแสดง           1 งาน 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปฐมาวด ี ตน้พุ่ม 10,000.00 บาท นางสาว ปฐมาวด ี ตน้พุ่ม 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171491 08/09/17

90 วสัดไุฟฟ้า        1 รายการ 16,192.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 16,192.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 16,192.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171492 11/09/17

91 วสัดสุํานักงาน 40 รายการ 8,780.04    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 8,780.04 บาท รา้น พัฒนากจิ 8,780.04 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171493 12/09/17

92 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 8,259.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,259.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,259.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171494 12/09/17

93 External HDD 3 TB 3.5        1 รายการ 7,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 7,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 7,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171495 12/09/17

94 จา้งพัฒนา Web UI สําหรับแสดงสถติิ           1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วฒุชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 96,000.00 บาท นาย วฒุชิยั  ประเสรฐิสงัข์ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171497 12/09/17
การใชง้าน Video Phone สําหรับบรกิารถ่ายทํา
ตามประเภทการใชง้าน เพืLอนําไปทํารายงาน

95 จา้งพัฒนา Web UI สําหรับบรหิารจัดการระบบ           1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย จรูญ  คําเกษ 96,000.00 บาท นาย จรูญ  คําเกษ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171498 12/09/17
Video Conference ดว้ย MCU บน iCRM

96 จา้ง Gatering and Analyze information           1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง Mr. PUJITHA PADMAL ABESING 36,000.00 บาท Mr. PUJITHA PADMAL ABESING 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171499 12/09/17
for Curved Colorful PV Panels

97 จา้งพัฒนา Web API สําหรับแสดงสถติกิารใช ้           1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เกษมศานต ์ชมภูวเิศษ 96,000.00 บาท นาย เกษมศานต ์ชมภูวเิศษ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171500 12/09/17
งาน Video Phone

98 ปลายหัวแรง้        3 รายการ 2,781.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,781.00 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,781.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171501 12/09/17

99 วสัดวุทิยาศาสตร์        2 รายการ 5,530.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส. 5,530.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส. 5,530.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171502 12/09/17

100 จา้งทํา PCB ตามแบบ           1 งาน 15,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,130.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,130.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171503 12/09/17

101 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 3,036.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 3,036.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 3,036.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171504 12/09/17

102 วสัดไุฟฟ้า        6 รายการ 92,008.69    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอรต์-เอก๊ซป์อรต์ จํากดั 91,290.00 บาท บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอรต์-เอก๊ซป์อรต์ จํากดั 91,290.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171505 12/09/17

103 Bst DNA Polymerase Large           5 ขวด 80,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากดั 80,400.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ.ง จํากดั 80,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171506 12/09/17

104 ตอ่อายุซอฟตแ์วร์            1 ปี 388,800.00 416,016.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากดั 388,800.00 บาท บรษิัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจํากดั 388,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171507 12/09/17

105 วสัดไุฟฟ้า        4 รายการ 12,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริLง จํากดั 12,400.00 บาท บรษิัท เอสวอีาร ์เอ็นจเินียริLง จํากดั 12,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171508 12/09/17

106 Character Design Infographic           1 ชดุ 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วาย น็อต โซเชีLยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากดั 2,000.00 บาท บรษิัท วาย น็อต โซเชีLยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากดั 2,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171509 12/09/17

107 IEVMITO40D Indium Oxide          1 ชิ.น 11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 11,000.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 11,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171510 12/09/17

108 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์           1 อนั 28,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 28,850.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 28,850.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171511 12/09/17

109 Resin A-B Kit        1 รายการ 4,943.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 4,943.40 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากดั 4,943.40 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171512 12/09/17

110 เซนเซอรว์ดัอณุหภูมิ          6 ชิ.น 15,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากดั 15,120.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากดั 15,120.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171513 12/09/17

111 วสัดหุอ้งปฏบิัตกิาร        3 รายการ 11,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 11,350.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 11,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171514 13/09/17

112 ซอฟตแ์วร ์ArcGIS        7 รายการ 921,000.00 985,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จไีอเอส จํากดั 921,000.00 บาท บรษิัท จไีอเอส จํากดั 921,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171515 13/09/17

113 กลอ้ง Thermal for Android           1 ชดุ 13,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลกะ คอรป์อเรชัLน จํากดั 13,800.00 บาท บรษิัท เลกะ คอรป์อเรชัLน จํากดั 13,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171516 13/09/17

114 จา้งตรวจวเิคราะหร์ะบบ ISO13485:2016           1 งาน 30,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควิไทม ์คอนซลัติ.ง จํากดั 30,600.00 บาท บรษิัท ควิไทม ์คอนซลัติ.ง จํากดั 30,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171517 13/09/17

115 NANO32 IoT Development Board           9 อนั 8,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 8,010.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 8,010.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171518 13/09/17

116 จา้งออกแบบสถาปัตยกรรม           1 งาน 80,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ศภุกจิ พฤกษอรุณ 80,000.00 บาท นาย ศภุกจิ พฤกษอรุณ 80,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171519 14/09/17
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ของระบบคอมพวิเตอรส์มรรถนะสงู

117 Tableau License        2 รายการ 107,964.00 115,521.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชนั จํากดั 107,964.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชนั จํากดั 107,964.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171520 14/09/17

118 จา้งพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานพพิธิภัณฑ์           1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปภังกร มติรจติต์ 36,000.00 บาท นาย ปภังกร มติรจติต์ 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171521 14/09/17
อเิล็กทรอนกิส์

119 EMS 2000 Environtment Gateway           1 ชดุ 58,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ระฟ้า เทคโนโลย ีจํากดั 58,200.00 บาท บรษิัท ระฟ้า เทคโนโลย ีจํากดั 58,200.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171522 14/09/17
EMS 1000 Environtment Probe

120 อปุกรณส์ายสญัญาณ           1 ชดุ 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 4,800.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 4,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171523 14/09/17

121 Dell Networking X4012 smart Web           1 ชดุ 40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มอนสเตอร ์คอนเนค จํากดั 40,000.00 บาท บรษิัท มอนสเตอร ์คอนเนค จํากดั 40,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171524 14/09/17
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 48,000.00 บาท

122 DATA ACQUISITION UNIT MODULE FOR MX/MW          1 อนั 63,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชัLน จํากดั 63,000.00 บาท บรษิัท พทีเีอส คอมบเินชัLน จํากดั 63,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171525 14/09/17

123 Atlas 13 mm Evacuable Pellet Die           1 อนั 28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 28,000.00 บาท บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 28,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171527 14/09/17
บรษิัท ไตร โซลชูัLน จํากดั 38,000.00 บาท

124 TONER HP รุ่น CF360A BK 1 รายการ 5,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,080.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,080.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171528 15/09/17
บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 5,100.00 บาท

125 Toner HP รุ่น CF280A,        2 รายการ 3,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 3,850.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 3,850.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171529 15/09/17
เทปพมิพอ์กัษร บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 3,960.00 บาท

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,452.33 บาท

126 TONER HP รุ่น CF360A, CF361A,        5 รายการ 60,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด์ 60,660.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 60,660.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171530 15/09/17
CF363A, TONER HP รุ่น Q7516A บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 60,800.00 บาท

127 จา้งทําแผงวงจร PCB           1 ชดุ 4,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,920.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171531 15/09/17

128 จา้งทําแผงวงจร PCB           1 งาน 4,028.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,028.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,028.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171532 15/09/17

129 TONER HP รุ่น C9730A, C9731A,        4 รายการ 81,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 81,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 81,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171533 15/09/17
C9732A, C9733A บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 87,160.00 บาท

130 TONER HP รุ่น Q5949X REMANU         6 รายการ 6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 6,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 6,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171534 15/09/17

131 จา้งเปลีLยนอะไหลเ่ครืLองทํานํ.าเย็น           1 งาน 149,000.00 159,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัLน จํากดั 149,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัLน จํากดั 149,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171535 15/09/17

132 ชิ.นสว่นทางกล E-Turbo        1 รายการ 32,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เทคชีL แมคคาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย 32,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เทคชีL แมคคาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย 32,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171536 18/09/17

133 เครืLองคอมพวิเตอร ์Notebook       2 เครืLอง 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 22,000.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 22,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171537 18/09/17
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 22,400.00 บาท
บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 23,600.00 บาท

134 Google Maps APIs Premium Plan           1 ชดุ 360,000.00 385,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกโพเมโล จํากดั 360,000.00 บาท บรษิัท โกโพเมโล จํากดั 360,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171538 18/09/17

135 โคมไฟและMagnetic        5 รายการ 15,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 15,600.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 15,600.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171539 18/09/17
บรษิัท เอ็นพ ีสวทิซบ์อรด์ จํากดั 17,960.00 บาท

136 HDD WD 4TB, NAS Cavire Red, Intellipower          1 รายการ 5,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171540 18/09/17
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,100.00 บาท

137 HDD WD 4TB, NAS Cavire Red, Intellipower          1 รายการ 5,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด์ 5,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171541 18/09/17
บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,100.00 บาท

138 จา้งทําคลปิแนะนําวธิกีารใชง้านระบบ SIMS           1 งาน 20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธวชัชยั เหลา่ชยัพฤกษ์ 20,000.00 บาท นาย ธวชัชยั เหลา่ชยัพฤกษ์ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171542 18/09/17

139 จา้งทําแผนวงจร PCB           1 งาน 5,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 5,520.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 5,520.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171543 18/09/17

140 จา้งพัฒนาระบบสัLงงานกลอ่งสญัญาณไฟสําหรับ           1 งาน 95,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ทปีกร วงศแ์สนสขุเจรญิ 95,000.00 บาท นาย ทปีกร วงศแ์สนสขุเจรญิ 95,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171544 18/09/17
แจง้เตอืนคนหูหนวกโดยใช ้NodeJS

141 Gas (C4F8) Octafluorocyclobutane 99.999%           1 ท่อ 269,800.00 288,686.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 269,800.00 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 269,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171545 18/09/17
บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 276,000.00 บาท

142 จา้งพัฒนาระบบแนะนําสํารับอาหารและวตัถุดบิฯ           1 งาน 150,000.00 150,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยั นเรศวร 150,000.00 บาท มหาวทิยาลยั นเรศวร 150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171546 18/09/17
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การซื�อหรอืจา้ง

143 สทิธิ�การใช ้Carto Enterprise Plan       1 ลขิสทิธิ� 5,370,300.00 5,746,221.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกโพเมโล จํากดั 5,370,300.00 บาท บรษิัท โกโพเมโล จํากดั 5,370,300.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171547 18/09/17

144 จา้งเปลีLยนอะไหลร่ะบบสญัญาณแจง้เพลงิไหม ้           1 งาน 189,000.00 202,230.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 189,000.00 บาท บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 189,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171548 19/09/17
พรอ้มตดิตั .ง

145 จา้งศกึษาการสํารวจระบบเสรมิสมรรถนะ           1 งาน 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สถติยโ์ชค  โพธิ�สอาด 100,000.00 บาท นาย สถติยโ์ชค  โพธิ�สอาด 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171549 19/09/17
ของระบบดาวเทยีมนําทางทัLวโลก และวธิกีารดแูล
ตําแหน่งเพืLอการเดนิทาง

146 วสัดสุํานักงาน       19 รายการ 4,882.23    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,882.23 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,882.23 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171550 19/09/17

147 ซอฟตแ์วร ์MATLAB และ Toolbox           1 ชดุ 1,573,816.00 1,683,983.12     คดัเลอืก บรษิัท บุญพา ไอท ีโซลชูัLน จํากดั 1,573,816.00 บาท บรษิัท บุญพา ไอท ีโซลชูัLน จํากดั 1,573,816.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171551 19/09/17
บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 1,822,920.00 บาท

148 จา้งประกอบวสัดชุ ิ.นงาน           1 งาน 6,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 6,890.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 6,890.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171552 19/09/17

149 Sawyer Desk Part        3 รายการ 42,417.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบรท ์โรโบตกิ จํากดั 42,400.00 บาท บรษิัท ไบรท ์โรโบตกิ จํากดั 42,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171553 19/09/17

150 จา้งวเิคราะห ์และทดสอบประสทิธภิาพของตวั           1 งาน 74,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จุฑารัตน ์สดุจันทร์ 74,000.00 บาท นางสาว จุฑารัตน ์สดุจันทร์ 74,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171554 19/09/17
เก็บประจุ

151 สวา่น  ปืนเป่าลม  มเิตอรว์ดัไฟ        3 รายการ 10,705.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,705.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 10,705.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171555 19/09/17

152 จา้งควบคมุและทดสอบเซ็นเซอร์           1 งาน 48,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นวพงษ์ ปัทมจนิตธํารง 48,000.00 บาท นาย นวพงษ์ ปัทมจนิตธํารง 48,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171556 19/09/17

153 จา้งจัดทําคลปิวดีโีอแนะนําแพลตฟอรม์ระบบรู ้           1 งาน 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สหรัถ แสงขาว 30,000.00 บาท นาย สหรัถ แสงขาว 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171557 19/09/17
จําเสยีงพูดภาษาไทย

154 จา้งประเมนิความเป็นไปไดท้างการตลาด           1 งาน 180,000.00 180,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว รุจกิาญจน ์สานนท์ 180,000.00 บาท นางสาว รุจกิาญจน ์สานนท์ 180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171558 19/09/17
ของเครืLองทดสอบปรมิาณแอลกอฮอล์
จากลมหายใจธุรกจิในโครงการ

155 Radiation Shield         200 ชดุ 72,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากดั 72,000.00 บาท บรษิัท ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากดั 72,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171559 19/09/17

156 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 9,703.65    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,703.65 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 9,703.65 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171560 19/09/17

157 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 13,425.39    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 13,425.39 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 13,425.39 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171561 19/09/17

158 Reagent        3 รายการ 10,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 10,360.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 10,360.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171562 19/09/17

159 Beaker           2 อนั 15,000.00    เฉพาะเจาะจง  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 15,000.00 บาท  หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล 15,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171563 19/09/17

160 จา้งทําตรายาง         5 รายการ 3,860.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ นวิ กรุ๊ป จํากดั 3,860.00 บาท บรษิัท เดอะ นวิ กรุ๊ป จํากดั 3,860.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171564 20/09/17

161 จา้งพัฒนาระบบสัLงงานกลอ่งสญัญาณไฟสําหรับ           1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 96,000.00 บาท นาย เกยีรตพิงศ ์มโนวสิทุธ์ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171565 28/09/17
แจง้เตอืนคนหูหนวกโดยใช ้NodeJS

162 จา้งพัฒนาพจนานุกรมเฉพาะทางหลากภาษา           1 งาน 63,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วชิวร มัLนคง 63,000.00 บาท นาย วชิวร มัLนคง 63,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรวตามขอ้กําหนด 4041171566 20/09/17

163 HP CD887AA 703 BK, HP CD888AA 703 CO,       3 รายการ 15,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 15,800.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 15,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171567 20/09/17
HP Q5949A บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,200.00 บาท

164 จา้งพมิพโ์บรชวัร์ 500 แผ่น 8,250.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 8,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แคนนา กราฟฟิค 8,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171568 20/09/17

165 จา้งวจิัยและพัฒนาการสรา้งพื.นผวิ           1 งาน 34,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พชรมณฑ ์สมบูรศ์กัดิ 34,000.00 บาท นางสาว พชรมณฑ ์สมบูรศ์กัดิ 34,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171569 21/09/17
ขยายสญัญาณรามารดว้ยเครืLอง Laser Marking

166 CABLE ID PRINTER       1 เครืLอง 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ.ง (2002) จํากดั 22,000.00 บาท บรษิัท นครภัณฑ ์เทรดดิ.ง (2002) จํากดั 22,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171570 21/09/17

167 IoT Education kit Lite          35 ชดุ 31,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 28,350.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 28,350.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171571 21/09/17

168 จา้งพมิพ ์4ส ีหนา้-หลงั      1,000 แผ่น 4,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จพี ีกราฟฟิกคอล จํากดั 4,700.00 บาท บรษิัท จพี ีกราฟฟิกคอล จํากดั 4,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171572 21/09/17
กระดาษอารต์มัน 130 แกรม ขนาด A4

169 เตาไมโครเวฟ        1 รายการ 3,551.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนู่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 3,551.40 บาท บรษิัท ลนู่าอเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 3,551.40 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171573 21/09/17
หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 4,200.00 บาท
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170 ครุภัณฑค์อมพวิเตอรแ์ละแท็ปเล็ต 12 รายการ 186,400.00 199,448.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 181,240.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 181,240.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171574 22/09/17
บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 184,011.00 บาท

171 จา้งบรกิารระบบกา๊ซมาตรฐานสําหรับทดสอบเซ็น        2 งาน 165,000.00 176,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซ ์เอ็นจเินียริLง แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จํากดั 165,000.00 บาท บรษิัท แมกซ ์เอ็นจเินียริLง แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จํากดั 165,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171575 22/09/17
เซอรแ์ละคา่บรกิารกา๊ซเอทานอล

172 ไนโตรเจนเหลว 28,400.49 ลบ.ม.        1 รายการ 144,274.49 154,373.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 144,274.49 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จํากดั 144,274.49 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171576 22/09/17

173 จา้งทําป้ายจุฬาลงกรณ์           1 งาน 52,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิLง จํากดั 52,000.00 บาท บรษิัท มายไซน ์แอดเวอรไ์ทซิLง จํากดั 52,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171578 22/09/17

174 จา้งพัฒนาระบบ MyHealth Thailand           1 งาน 275,000.00 275,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากดั 275,000.00 บาท บรษิัท แอ็ปตจิูด จํากดั 275,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171579 25/09/17
บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากดั 295,000.00 บาท

175 Toner HP รุ่น C4836A        4 รายการ 5,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 5,400.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 5,400.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171580 25/09/17

176 จา้งปรับปรุงและแกไ้ขหนังสอือเิล็กทรอนกิส์           1 งาน 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว รมณ บนกระโทก 30,000.00 บาท นางสาว รมณ บนกระโทก 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171581 25/09/17

177 จา้งเหมาดแูลบ่อเลี.ยงกุง้           1 งาน 18,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย รุจภิาส ธนพติรพบิูล 18,000.00 บาท นาย รุจภิาส ธนพติรพบิูล 18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171582 25/09/17

178 จา้งพัฒนาเครืLองมอืชว่ยตรวจสอบและแกไ้ข           1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ฐากรู อปุธิ 96,000.00 บาท นาย ฐากรู อปุธิ 96,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171583 25/09/17
ขอ้ความทีLไดจ้ากเจา้หนา้ทีL ถอดความเสยีง

179 ทีLดดูตะกัLว, หัวแรง้        2 รายการ 27,438.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 27,438.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 27,438.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171584 25/09/17

180 จา้งเขยีน Mobile App สําหรับ           1 งาน 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เอนก กนกอภวิฒัน์ 100,000.00 บาท นาย เอนก กนกอภวิฒัน์ 100,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171585 25/09/17
configulation และคา่ระบบควบคมุ เครืLองเม

181 มาตรฐานระบบราง        9 รายการ 85,615.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุ๊คเน็ท จํากดั 85,615.00 บาท บรษิัท บุ๊คเน็ท จํากดั 85,615.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171586 25/09/17

182 วสัดแุละครุภัณฑ ์        9 รายการ 69,545.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอรต์-เอก๊ซป์อรต์ จํากดั 69,545.80 บาท บรษิัท ธรรมบุตร อมิปอรต์-เอก๊ซป์อรต์ จํากดั 69,545.80 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171587 25/09/17

183 จา้งบรกิารบํารุงรักษาเครืLองปรับอากาศ           1 งาน 4,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั โค คลู เอ็นจเินียริLง 4,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั โค คลู เอ็นจเินียริLง 4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171588 25/09/17

184 คา่บรกิาร AIO PC      25 เครืLอง 10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 10,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากดั 10,000.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171589 26/09/17

185 วสัดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ 1,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 1,800.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 1,800.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171590 26/09/17

186 จา้งซอ่มชดุโหลดกระดาษ เครืLอง Scanner           1 งาน 6,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 6,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 6,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171591 26/09/17

187 จา้งขนยา้ยและตดิตั .งเครืLอง DentiiScan           1 งาน 33,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 33,200.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 33,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171592 26/09/17

188 จา้งบรกิารซอ่มเครืLองสเปกโตรโฟโตมเิตอร์           1 งาน 8,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,040.00 บาท บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171593 26/09/17

189 จา้งปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิLมเตมิดา้น           1 งาน 200,000.00 200,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 200,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 200,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171594 27/09/17
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

190 ระบบสายพานลําเลยีง           1 ชดุ 9,880.00    เฉพาะเจาะจง  108เอ็นจเินียริLง 9,880.00 บาท  108เอ็นจเินียริLง 9,880.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171595 27/09/17

191 จา้งอบรม หลกัสตูร การยกระดบัศกัยภาพ           1 งาน 300,000.00 300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอปะนะยโิก มายด ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั 300,000.00 บาท บรษิัท โอปะนะยโิก มายด ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั 300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171596 27/09/17
องคก์รดว้ยการยกระดบัศกัยภาพภายในของบุคลา

192 หนังสอื       21 รายการ 210,010.00 210,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุ๊คเน็ท จํากดั 210,010.00 บาท บรษิัท บุ๊คเน็ท จํากดั 210,010.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171597 27/09/17

193 SedentexCT IQ CBCT Phantom           1 ชดุ 309,813.08 331,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบเดรชิ จํากดั 278,800.00 บาท บรษิัท ไบเดรชิ จํากดั 278,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171598 27/09/17
บรษิัท เอช.ว.ีท.ี ซพัพลาย 279,439.25 บาท

194 Toner HP        6 รายการ 52,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 52,650.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 52,650.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171599 28/09/17
บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 63,223.00 บาท

195 จา้งปรับปรุงระบบ API Management Server           1 งาน 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มัลเบอรร์ีL ซอฟต ์จํากดั 15,000.00 บาท บรษิัท มัลเบอรร์ีL ซอฟต ์จํากดั 15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041171600 28/09/17

196 เครืLองบันทกึเสยีง       1 เครืLอง 4,009.35    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 3,990.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กรุงเทพบรกิาร แกส๊ 3,990.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041171601 28/09/17
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,009.35 บาท

197 ThermoCouple Type K           4 อนั 5,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พลคิ เทอรโ์ม จํากดั 5,600.00 บาท บรษิัท พลคิ เทอรโ์ม จํากดั 5,600.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171602 28/09/17

198 Targe และ Clusible        4 รายการ 60,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 60,500.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 60,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4041171603 28/09/17
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ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

199 โมเดลดจิติลั 3 มติิ        4 รายการ   USD 457.00    เฉพาะเจาะจง Turbo Squid,Inc. 457.00 USD Turbo Squid,Inc. 457.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170146 05/09/17

200 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์         15 ชิ.น   USD 1,298.35    เฉพาะเจาะจง PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD 1,262.65 USD PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD 1262.65 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170147 08/09/17

201 Motor Adater        2 รายการ    USD 2,090.25    เฉพาะเจาะจง EV West 2,090.25 USD EV West 2090.25 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170148 11/09/17

202 หัว Tip สําหรับ Vacuum Wand          3 ชิ.น            USD 555.00    เฉพาะเจาะจง Power Team Technologies(S) Pte Ltd 555.00 USD Power Team Technologies(S) Pte Ltd 555.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170149 12/09/17

203 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ            USD 132.96    เฉพาะเจาะจง  Mouser Electronics 132.96 USD  Mouser Electronics 132.96 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170150 13/09/17

204 Laser Module        5 รายการ            USD 422.25    เฉพาะเจาะจง Apinex.Com Inc. 402.25 USD Apinex.Com Inc. 402.25 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170151 15/09/17

205 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        3 รายการ            SGD 232.38    เฉพาะเจาะจง Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 232.38 SGD Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 232.38 SGD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170152 19/09/17

206 Wafer        2 รายการ          USD 1,225.00    เฉพาะเจาะจง AXT, Inc. 1,225.00 USD AXT, Inc. 1,225.00 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170153 19/09/17

207 วสัดอุเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ             USD 84.74    เฉพาะเจาะจง Mouser Electronics 84.74 USD Mouser Electronics 84.74 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170154 26/09/17

208 Curtis PC Motor OEM Level Programmer1314       1 รายการ            USD 740.41    เฉพาะเจาะจง EV West 740.41 USD EV West 740.41 USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4042170155 28/09/17

209 จา้งตอบคําถาม TAMIS V2.0 ทางโทรศพัท์           1 งาน 108,000.00 108,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เพชรรว ีหนาแน่น 108,000.00 บาท นางสาว เพชรรว ีหนาแน่น 108,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170144 01/09/17
(4043170188)

210 จา้งจัดเก็บขอ้มูลและวเิคราะหผ์ลการใชช้ดุ           1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภัทรส์มุล นพจริาพงษ์ 120,000.00 บาท นางสาว ภัทรส์มุล นพจริาพงษ์ 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170145 01/09/17
ซอฟตแ์วรช์ว่ยการเขยีนสําหรับนักเรยีนทีLมี (4043170189)
ความบกพร่องทางการเรยีนรูข้องโรงเรยีน

211 จา้งดแูลและจัดทําฐานขอ้มูลการใหบ้รกิาร           1 งาน 60,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชยัพร ขวญัเมอืง 60,000.00 บาท นาย ชยัพร ขวญัเมอืง 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170146 01/09/17
ความรูแ้ละจัดทําสืLอมัลตมิเีดยี สอนการใช ้ (4043170190)

212 อปุกรณเ์ลอืกเสน้ทาง (Core Router)           1 ชดุ 1,822,429.91 1,950,000.00      สอบราคา บรษิัท ไฮเปอร ์โซลชูัLนส ์จํากดั 1,815,500.00 บาท บรษิัท ไฮเปอร ์โซลชูัLนส ์จํากดั 1,815,500.00 บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 4051170020 15/09/17
(4043170191)

213 จา้งบํารุงรักษาลฟิต์           1 งาน 130,000.00 139,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิโนเวชัLน ลฟิ จํากดั 130,000.00 บาท บรษิัท ไทย อนิโนเวชัLน ลฟิ จํากดั 130,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170147 20/09/17
(4043170192)

214 จา้งบํารุงรักษาระบบเครืLองปรับอากาศ           1 งาน 237,000.00 253,590.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครืLองเย็น 237,000.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืLองเย็น 237,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170148 20/09/17
(4043170193)

215 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด           1 งาน 8,859,813.08 9,480,000.00 ประกวดราคา บรษิัท เค.เอส.ซ.ีคลนีนิLงเซอรว์สิ จํากดั 7,762,003.68 บาท บรษิัท เค.เอส.ซ.ีคลนีนิLงเซอรว์สิ จํากดั 7,762,003.68 บาท ราคาตํLาสดุ 4052170149 20/09/17
(e-Auction) บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรว์สิ จํากดั 8,282,880.00 บาท (4043170194)

บรษิัท มารนี ยูนคิลนี จํากดั 8,411,214.95 บาท
บรษิัท ไดมอนด ์แคร ์เซอรว์สิ จํากดั 8,424,672.90 บาท
บรษิัท สยาม-แอรคิซ ์เซอรว์สิ จํากดั 8,542,056.07 บาท
บรษิัท ธภีพ กรุ๊ป จํากดั 8,551,401.87 บาท
บรษิัท เบสท ์อนิเวสตเิกชัLน จํากดั 8,682,242.99 บาท
บรษิัท พ.ีเอส. เจนเนอเรชัLน จํากดั 8,691,588.78 บาท

216 จา้งบรกิารบํารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า           1 งาน 40,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 40,200.00 บาท บรษิัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 40,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170151 27/09/17
(4043170195)

217 จา้งดําเนนิการประสานานโครงการขึ.นทะเบยีนเ           1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อญัชษิฐา กสวิฒัน์ 120,000.00 บาท นางสาว อญัชษิฐา กสวิฒัน์ 120,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170152 26/09/17
เกษตรไทย ระยะทีL 2 (4043170196)

218 จา้งบํารุงรักษาอปุกรณจ์ัดเก็บขอ้มูลภายนอก           1 งาน 130,000.00 139,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนโค จํากดั 130,000.00 บาท บรษิัท อนิโนโค จํากดั 130,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4052170150 26/09/17
บรษิัท เรยีล อนิทกิรติ ี จํากดั 134,000.00 บาท (4043170198)
บรษิัท วอเตอร ์เซเวน่ จํากดั 136,000.00 บาท

219 จา้งชา่งเทคนคิรถยนต์           1 งาน 498,000.00 498,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ไพโรจน ์พวงศรี 498,000.00 บาท นาย ไพโรจน ์พวงศรี 498,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170155 27/09/17
(4043170200)

220 จา้งบรกิาร Cloud สําหรับโครงการพัฒนา           1 งาน 222,000.00 237,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั 222,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั 222,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170157 27/09/17
Smart City จังหวดัภูเก็ต (4043170201)

221 จา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู-แรงต           1 งาน 258,299.06 276,379.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินียริLง จํากดั 258,299.04 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริLง จํากดั 258,299.04 บาท ราคาตํLาสดุ 4052170156 27/09/17
บรษิัท สวุรรณวงศ ์เอ็นจเินียริLง จํากดั 345,200.00 บาท (4043170202)

Page 8 of 9



แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

222 จา้งเหมาพนักงานรับโทรศพัท์           1 งาน 234,000.00 250,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 234,000.00 บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 234,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052170158 27/09/17
(4043170203)

223 จา้งพัฒนาโมดลูฟังกช์ัLนเว็บไซต ์ศอ.           1 งาน 348,000.00 372,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รวยดไีซน ์จํากดั 348,000.00 บาท บรษิัท รวยดไีซน ์จํากดั 348,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4052170159 27/09/17
บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 375,000.00 บาท (4043170204)
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