
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 จา้งตดิตั �งและทดสอบ อปุกรณ์ ตรวจวัดสภาพแวดลอ้ม        1 รายการ 168,224.30 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จรีัง โซลูชั/น ซัพพลาย จํากัด 168,224.30 บาท บรษิัท จรีัง โซลูชั/น ซัพพลาย จํากัด 168,224.30 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180001 2/10/2017

Handy Sense จํานวน 30 แหง่ บรษิัท ซ ีแอล เค-ด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ จํากัด 200,000.00 บาท

2 จา้งทดสอบระบบกา๊ซแอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ระดับต่างๆ           1 งาน 275,000.00 294,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวาเทค จํากัด 270,000.00 บาท บรษิัท แอดวาเทค จํากัด 270,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180002 3/10/2017

ในระบบมาตรฐานพรอ้มจัดทํารายงานสรปุผลการทดสอบ

3 รโีมทบลูทูธชัตเตอร์          20 อัน 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180003 4/10/2017

4 จา้งทําโบรชัวร์        1 รายการ 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จพี ีกราฟฟิกคอล จํากัด 9,400.00 บาท บรษิัท จพี ีกราฟฟิกคอล จํากัด 9,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180004 5/10/2017

5 Cooling Coil สําหรับ OAC และ 2 รายการ 747,663.55 800,000.00 สอบราคา บรษิัท กันยกจิ จํากัด 566,000.00 บาท บรษิัท ชลิเลอรแ์มน จํากัด 514,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180005 5/10/2017

Run Around Coil สําหรับ OAC บรษิัท ชลิเลอรแ์มน จํากัด 514,000.00 บาท

6 ชั �นวางเอนกประสงค์        1 รายการ 6,981.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 6,981.30 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 6,981.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180006 5/10/2017

7 หมกึ Toner KYOCERA TK-174 BK        1 รายการ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 3,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 3,300.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180007 6/10/2017

บรษิัท พรนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 4,300.00 บาท

8 LCD Projector  ยี/หอ้ acer       1 เครื/อง 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 23,000.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 23,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180008 6/10/2017

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั/น เซ็นทรกิ จํากัด 23,600.00 บาท

บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 24,100.00 บาท

9 วัสดุ Xiaomi Redmi Note 4 , USB , Carbon Fiber        4 รายการ 14,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 14,540.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 14,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180009 6/10/2017

10 จา้งทําโล่ครสิตัล C382-L           6 อัน 11,190.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พ.ีพ.ี โล่รางวัล 11,880.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 11,190.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180010 7/10/2017

แกะสลักลงสพีรอ้มกล่อง หา้งหุน้สว่นจํากัด อารท์กลาส ดอท เน็ท 11,190.00 บาท

11 จา้งซอ่มอนุรักษ์หนังสอืเกา่       18 รายการ 33,610.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ บุค๊คลนีคิ เวริค์ช็อป 33,610.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ บุค๊คลนีคิ เวริค์ช็อป 33,610.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180011 8/10/2017

12 วัสดุไฟฟ้า        3 รายการ 2,803.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 2,803.74 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 2,803.74 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180012 8/10/2017

13 จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการเครื/องมอืทดสอบ           1 งาน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เจษฎา วริยิะกลุ 30,000.00 บาท นาย เจษฎา วริยิะกลุ 30,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180013 9/10/2017

14 จา้งทํา Standy ขนาด 120x220 ซม.           1 งาน 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 1,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180014 9/10/2017

15 เชา่ Notebook ระยะเวลา 1 วัน  (18.10.2017)      10 เครื/อง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 5,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180015 9/10/2017

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน ตุลาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
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16 Current Logic 48V/60V to 12V Step-down        1 รายการ 16,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 16,680.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 16,680.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180016 9/10/2017

17 Halogen Lamp 12V 100W Gy6.35 FCR        1 รายการ 5,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์ท ีอเิลคทรคิ 5,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น แอนด ์ท ีอเิลคทรคิ 5,280.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180017 10/10/2017

18 จา้งปรับปรงุเว็บไซตฐ์านขอ้มลูหนังสอื           1 งาน 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ภาณุวัฒน ์ เล็กนามณรงค์ 96,000.00 บาท นาย ภาณุวัฒน ์ เล็กนามณรงค์ 96,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180018 10/10/2017

19 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ        10 รายการ 27,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,070.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 27,070.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180019 10/10/2017

20 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื/อง Digital 1 เครื/อง 6,400.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 6,400.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 6,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180020 10/10/2017

Thermometer

21 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื/อง Digital          3 เครื/อง 67,500.00 เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 67,500.00 บาท อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 67,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180021 10/10/2017

Thermometer

22 จา้งปรับปรงุระบบไฟฟ้า ชั �น 1 และ 1 งาน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด.ีด ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จํากัด 50,000.00 บาท บรษิัท ด.ีด ีอนิฟราสตรัคเจอร ์จํากัด 50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180022 11/10/2017

จา้งปรับรปูแบบเฟรมกระจก อาคารที/โครงการมั/งมนีคร

23 เชา่คอมพวิเตอร ์Dell Inspiron N5110 4 เครื/อง 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 24,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 24,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180023 11/10/2017

24 จา้งพัฒนาโมดูลสําหรับอา่นหนังสอื           1 งาน 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 96,000.00 บาท นาย วฒุพิงศ ์บญุมา 96,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180024 11/10/2017

อเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐาน EPUB 3 ผา่นเว็บ

25 จา้งอบรมหลักสตูรถา่ยทอดเทคโนโลยี           1 งาน 120,000.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้โมบายส ์จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท โคด้โมบายส ์จํากัด 120,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180025 12/10/2017

เชงิปฏบิัตกิาร Advance Android Programming

26 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ 3,158.08 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 3,158.08 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 3,158.08 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180026 12/10/2017

27 จา้งปริ�นเกยีรตบิัตรสขีนาด A4 กระดาษดา้น      2,000 แผน่ 16,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครสโซเวชั/น จํากัด 16,820.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชั/น จํากัด 16,820.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180027 12/10/2017

28 วัสดุไฟฟ้า        6 รายการ 27,522.00 เฉพาะเจาะจง โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย นางสาว กันชธ์ฉัตร วัฒนากร 27,522.00 บาท โซลาร ์(ไทยแลนด)์ โดย นางสาว กันชธ์ฉัตร วัฒนากร 27,522.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180028 12/10/2017

29 Scanner Canon รุน่ CanoScan 9000F Mark       1 เครื/อง 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,400.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180029 12/10/2017

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 6,870.00 บาท

30 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 5,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 5,940.00 บาท บรษิัท วนีัส ซัพพลาย จํากัด 5,940.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180030 12/10/2017
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31 จา้งจัดเก็บขอ้มลูพรอ้มวเิคราะหผ์ล ดว้ย Smart Aqua           1 งาน 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 47,000.00 บาท นาย วทิัศน ์เรง่เทยีน 47,000.00 บาท มคุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180031 16/10/2017

Application

32 External Hard Disk          18 อัน 33,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,520.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 29,520.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180032 16/10/2017

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 32,400.00 บาท

33 จา้งออกแบบ และประกอบ PCB           1 งาน 10,100.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมเกยีรต ิ พลเดช 10,100.00 บาท นาย สมเกยีรต ิ พลเดช 10,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180033 17/10/2017

34 RICOH THETA S (BLACK)           1 ชดุ 11,897.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดค์าเมรา่ กรุป๊ จํากัด 11,897.20 บาท บรษิัท เวลิดค์าเมรา่ กรุป๊ จํากัด 11,897.20 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180034 17/10/2017

บรษิัท บิ}ก คาเมรา่ จํากัด 12,140.19 บาท

บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 14,250.00 บาท

35 จา้งพัฒนาวัสดุผสม Sulfru-CNTs PDMS-3D           1 งาน 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 75,000.00 บาท นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจักร 75,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180035 17/10/2017

36 วัสดุ 1 mil Au wire(AW14), EL: 2-6%,BL: 8-13g          3 มว้น 57,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เค-เน็ต อนิเตอรเ์นชั/นแนล 57,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค-เน็ต อนิเตอรเ์นชั/นแนล 57,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180036 17/10/2017

37 วัสดุสํานักงาน        4 รายการ 82,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น โญธนิ พัฒนกจิออโตเมชั/น 104,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 82,150.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180037 17/10/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 82,150.00 บาท

บรษิัท ดดีเีปเปอร์ 96,400.00 บาท

38 หมกึ Toner Brother TN-261        4 รายการ 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 16,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 16,200.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180038 17/10/2017

บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 16,350.00 บาท

39 กระดานไวทบ์อรด์ แบบมลีอ้        1 รายการ 3,450.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 3,450.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 3,450.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180039 17/10/2017

40 หมกึ Toner WorkCentre 3210/3220        1 รายการ 19,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,820.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 11,820.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180040 18/10/2017

Print Cartridge 5K บรษิัท นันทรยี ์ซัพพลาย จํากัด 11,850.00 บาท

41 กล่องพระ 24 ชอ่ง, ถงุมอืแพทย์        2 รายการ 7,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 7,240.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 7,240.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180041 18/10/2017

42 Sticker เนื�อฟรอยด ์50 ไมคอน,        2 รายการ 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 9,360.00 บาท บรษิัท แพลนเนท บารโ์คด้ จํากัด 9,360.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180042 18/10/2017

Ribbon Resin B110 CR 110mm x 300

43 วัสดุวทิยาศาสตร์           2 อัน 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 5,300.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 5,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180043 18/10/2017

44 ทองคํา พรอ้ม ค่ากําเหน็จ  ค่าหลอม        3 รายการ 19,695.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 19,695.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 19,695.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180044 18/10/2017

45 Quartz dicing blades        1 รายการ 40,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 40,770.00 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 40,770.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180045 18/10/2017
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46 จา้งซอ่มระบบปรับอากาศ หอ้ง 142           1 งาน 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลนี แอร ์โปรดักท ์จํากัด 93,000.00 บาท บรษิัท คลนี แอร ์โปรดักท ์จํากัด 93,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180046 18/10/2017

47 Capacitor Bank Unit "ENTES"พรอ้มตดิตั �ง           5 ชดุ 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ/ง จํากัด 80,000.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ/ง จํากัด 80,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180047 18/10/2017

48 จา้งขนยา้ยเครื/องเมอืแพทย์           1 งาน 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั/นแนล มฟูเวอรส ์จํากัด 31,000.00 บาท บรษิัท เจวเีค อนิเตอรเ์นชั/นแนล มฟูเวอรส ์จํากัด 31,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180048 18/10/2017

49 เครื/องคอมพวิเตอร ์Notebook           2 ชดุ 127,000.00 136,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 127,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 127,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180049 18/10/2017

50 จา้งทํา PCB          30 ชดุ 4,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,780.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,780.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180050 18/10/2017

51 จา้งทํา PCB Type PTH, Filename EC-V-420           1 งาน 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,750.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 4,750.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180051 19/10/2017

52 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 5,040.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 5,040.18 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากัด 5,040.18 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180052 19/10/2017

53 วัสดุไฟฟ้า        2 รายการ 3,641.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 3,641.20 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 3,641.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180053 19/10/2017

54 จา้งทําตรายาง           4 อัน 1,840.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 1,840.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 1,840.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180054 19/10/2017

55 วัสดุสํานักงาน        4 รายการ 4,122.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 4,122.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์ 4,122.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180055 20/10/2017

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,603.71 บาท

56 คอมพวิเตอร ์iMac 27" Retina 5k Display           1 ชดุ 78,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอปเปอร ์ไวรด์ จํากัด 77,476.64 บาท บรษิัท ยนูติี� โพรเกรส จํากัด 77,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180056 20/10/2017

บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 78,800.00 บาท

บรษิัท ยนูติี� โพรเกรส จํากัด 77,000.00 บาท

57 อปุกรณ์ยกของ        5 รายการ 50,775.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคไพศาล อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 50,775.70 บาท บรษิัท โชคไพศาล อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 50,775.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180057 24/10/2017

58 คอมพวิเตอร ์Server Dell PowerEdge R430           1 ชดุ 276,000.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 252,900.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 252,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180058 24/10/2017

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั/น เซ็นทรกิ จํากัด 258,132.00 บาท และราคาตํ/าสดุ

บรษิัท ไอทโีซลูชั/น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 258,500.00 บาท

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 276,000.00 บาท

59 อปุกรณ์ HDD WD Caviar Blue 1TB           1 อัน 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 1,800.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั/น จํากัด 1,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180059 24/10/2017

60 สารเคมี        2 รายการ 12,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 12,150.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 12,150.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180060 25/10/2017
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61 วัสดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 10,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 10,050.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 10,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180061 25/10/2017

62 จา้งเตรยีมและทดสอบประสทิธภิาพเซลล์           1 งาน 75,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 75,900.00 บาท นางสาว นริชาวด ีศรสีําราญ 75,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180062 25/10/2017

เก็บประจไุฟฟ้ายิ/งยวดแบบเหรยีญดว้ย โลหะออกไซด์

บนกราฟฟินที/ลอกดว้ยไฟฟ้าในสารละลาย

Aqueous และ Organic Electrolyte

63 จา้งขนยา้ยและตดิตั �งเครื/อง DentiiScan           1 งาน 72,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากัด 72,400.00 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากัด 72,400.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180063 25/10/2017

64 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        7 รายการ 13,835.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13,835.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 13,835.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180064 25/10/2017

65 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ 7,632.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,632.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด 7,632.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180065 25/10/2017

66 ENVISIONTEC RESIN E-SHELL 200,        2 รายการ 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด 32,800.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากัด 32,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180066 25/10/2017

ENVISIONTEC RESIN R5-GRAY

67 โถยอ้มสไลด ์แบบแนวตั�ง        1 รายการ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 5,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180067 25/10/2017

68 จา้งเปลี/ยนอะไหล่ Vacuum Pump           1 งาน 32,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอแวค จํากัด 32,300.00 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากัด 32,300.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180068 25/10/2017

69 สารเคมี        5 รายการ 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 53,000.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากัด 53,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180069 27/10/2017

70 วัสดุวทิยาศาสตร์        6 รายการ 26,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 26,100.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 26,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180070 27/10/2017

71 สายสัญญาณ UNITRONIC        2 รายการ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บสิลิ�งค ์โพรวายเดอร ์จํากัด 7,500.00 บาท บรษิัท บสิลิ�งค ์โพรวายเดอร ์จํากัด 7,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180071 27/10/2017

72 กล่องกันนํ�าอลูมเินยีม         2 กล่อง 4,758.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามรว่มคา้ จํากัด 4,758.00 บาท บรษิัท สยามรว่มคา้ จํากัด 4,758.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180072 27/10/2017

73 วัสดุวทิยาศาสตร์        6 รายการ 2,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,890.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,890.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180073 27/10/2017

74 จา้งพัฒนาเครื/องมอืสํารวจการบรโิภคอาหาร           1 งาน 250,000.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท แอพ๊สเ์คลเวอร ์จํากัด 250,000.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180074 30/10/2017

ออนไลนแ์ละระบบสารสนเทศ บรษิัท เสร ีโซลูชั/น จํากัด 304,950.00 บาท

75 จา้งผลติและตดิตั �งโครงหลังคาสแตนเลส          11 ขุด 433,950.00 464,326.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอาร ์ซ ีสแตนเลส คทิเช็น แอนด ์ดไีซน ์จํากัด 433,950.00 บาท บรษิัท ท ีอาร ์ซ ีสแตนเลส คทิเช็น แอนด ์ดไีซน ์จํากัด 433,950.00 บาท ราคาตํ/าสดุ 4041180075 30/10/2017

สําหรับถังขยะเพื/อตดิตั �งเซ็นเซอรว์ัดปรมิาณขยะ บรษิัท ปัญญาวจิติร โฮลดิ�ง จํากัด 588,500.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม
เลขที	และวนัที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

76 Centrifuge tube 50 ml Conical Sterilized        1 รายการ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 36,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180076 31/10/2017

77 จา้งพัฒนา Wed API และ Wed UI แสดงผล        1 รายการ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 96,000.00 บาท นาย ธรีวัฒน ์พริยิธราเวทย์ 96,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180077 31/10/2017

78 ชดุนํ�ายาทดสอบ        2 รายการ 53,262.71 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 53,262.71 บาท บรษิัท วนิเซนส ์ จํากัด 53,262.71 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180078 31/10/2017

79 ZED Stereo Camera           1 ชดุ USD 509.00 เฉพาะเจาะจง  Stereolabs Inc. 509.00 USD  Stereolabs Inc. 509.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180001 11/10/2017

80 อะไหล่เครื/อง TPT        3 รายการ EUR 1,925.00 เฉพาะเจาะจง  Axend Pte Ltd 1,925.00 EUR  Axend Pte Ltd 1,925.00 EUR มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042180002 16/10/2017

81 Objective Lens        6 รายการ USD 306.08 เฉพาะเจาะจง  United Scope LLC 306.08 USD  United Scope LLC 306.08 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180003 16/10/2017

82 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        2 รายการ USD 915.00 เฉพาะเจาะจง  Mouser Electronics 915.00 USD  Mouser Electronics 915.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180004 18/10/2017

83 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        9 รายการ USD 461.78 เฉพาะเจาะจง  Mouser Electronics 461.78 USD  Mouser Electronics 461.78 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180005 24/10/2017

84 Capillay และ Grease        4 รายการ USD 413.20 เฉพาะเจาะจง  Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 413.20 USD  Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 413.20 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180006 31/10/2017

85 จา้งประสานงานโครงการ การลงพื�นที/ การจัดกจิกรรม 1 งาน 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 240,000.00 บาท นางสาว กมลฉัตร สนิไชย 240,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180001 6/10/2017

และจัดทําเอกสาร ระยะเวลา 12 เดอืน (4052180001)

86 จา้งเหมาดูแลบอ่เลี�ยงกุง้ 1 งาน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วฒุชิัย นาคคงคํา 52,500.00 บาท นาย วฒุชิัย นาคคงคํา 52,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180002 11/10/2017

(4052180002)

87 จา้งวจิัยและพัฒนาระบบตรวจตดิตามสภาวะใน        1 งาน 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คนด ี ชว่ยรอด 160,000.00 บาท นาย คนด ี ชว่ยรอด 160,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180003 19/10/2017

การเลี�ยงสัตวน์ํ�าและการเพาะปลูก (4052180003)
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