
แบบ สขร.1

ลําดบัที	
วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 ชดุดงึกระดาษ ชดุใหญ่ทั �งชดุ พรอ้ม 2 รายการ 1,980.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 1,980.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ควอลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ 1,980.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180079 1/11/2017

ตรวจเช็ค ลา้งเครื7อง และเปลี7ยนอปุกรณ์

2 จา้งพัฒนาวธิอีนุมานความเป็นพื�นที7พชืพรรณของแปลงเกษตร 1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อชัพร เชาวก์ลุจรัสศ 25,000.00 บาท นางสาว อชัพร เชาวก์ลุจรัสศ 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180080 1/11/2017

3 PI Tape (ST830) 20 มว้น 6,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเป็ก ซพัพลาย จํากดั 6,200.00 บาท บรษิัท เอเป็ก ซพัพลาย จํากดั 6,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180081 1/11/2017

4 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1 รายการ 14,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,400.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 14,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180082 3/11/2017

5 ชดุขอ้ต่อทอ่ลม 15 รายการ 14,921.75    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากดั 14,921.75 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศไทย) จํากดั 14,921.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180083 3/11/2017

6 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3 รายการ 12,327.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากดั 12,327.00 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากดั 12,327.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180084 6/11/2017

7 contact probe 30 แทง่ 3,276.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 3,276.00 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 3,276.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180086 7/11/2017

8 จา้งเหมาบรกิารรับส่งขอ้มลู GPS Tracking 2 เดอืน 1,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซเ์ซน้ส ์อนิฟอรเ์มชั7น เซอรว์สิ 1,600.00 บาท บรษิัท เอ็กซเ์ซน้ส ์อนิฟอรเ์มชั7น เซอรว์สิ 1,600.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180087 7/11/2017

9 Filter Paper No.1,2,4,5 5 รายการ 4,271.03    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนี7ยน ซายน์ จํากดั 4,260.00 บาท บรษิัท ยูเนี7ยน ซายน์ จํากดั 4,260.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180088 7/11/2017

10 จา้งเหมาดําเนนิงานและจัดกจิกรรมสัมมนา เชงิปฏบิตักิาร 1 งาน 80,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สมนกึ ซนัประสทิธ ิY 80,000.00 บาท นาย สมนกึ ซนัประสทิธ ิY 80,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180089 8/11/2017

หัวขอ้ Go Together for Smater Work in 2017

11 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 8 รายการ 26,721.15    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 26,721.15 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 26,721.15 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180090 8/11/2017

12 กลอ้งวงจรปิด AHD (Out Door), กลอ้งวงจรปิด 4 รายการ 138,400.00 148,088.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทโปรเจคเตอร ์เวลิด ์จํากดั 156,900.00 บาท บรษิัท เซฟแอนดซ์าวด ์ดาตา้ ซสิเท็มส ์จํากดั 138,400.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180091 8/11/2017

เครื7องบนัทกึ AHD 16 Ch., Internal harddisk บรษิัท เซฟแอนดซ์าวด ์ดาตา้ ซสิเท็มส ์จํากดั 138,400.00 บาท

13 สรา้งโครงสรา้งตู ้Kidsize 9 ตู ้ 270,000.00 270,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ไพรัช หุ่นนอก 270,000.00 บาท นาย ไพรัช หุ่นนอก 270,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180092 8/11/2017

14 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 4 รายการ 957.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 957.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 957.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180093 8/11/2017

15 SJ4000 wifi 2inch action camera black 5 รายการ 17,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 18,910.00 บาท บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั7น เซ็นทรกิ จํากดั 17,350.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180094 8/11/2017

Seen hdmi cable for hero 3 ยาว 1.5 ม. บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั7น เซ็นทรกิ จํากดั 17,350.00 บาท

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.  2560

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	
วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง
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ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

16 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 8,724.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 7,280.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 7,280.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180095 9/11/2017

บรษิัท เทคตรอน จํากดั 8,724.00 บาท

บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากดั 10,300.00 บาท

บรษิัท ควิ-คอนโทรล เอ็นจเินียร ิ7ง จํากดั 10,700.00 บาท

17 จา้งบรกิาร webstat lexitron.nectec.or.th 1 รายการ 5,607.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์จิัยนวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากดั 5,607.48 บาท บรษิัท ศูนยว์จิัยนวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากดั 5,607.48 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180096 9/11/2017

18 เครื7องแฟกซ,์ Toner , Drum 3 รายการ 10,780.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 10,780.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 10,780.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180097 9/11/2017

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 11,270.00 บาท

19 จา้งซอ่ม Air shower 1 รายการ 33,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลนี แอร ์โปรดักท ์จํากดั 33,200.00 บาท บรษิัท คลนี แอร ์โปรดักท ์จํากดั 33,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180098 9/11/2017

20 Isopropyl alcohol 2 รายการ 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180099 9/11/2017

21 วสัดุวทิยาศาสตร์ 7 รายการ 14,221.89    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 14,221.89 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 14,221.89 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180100 9/11/2017

22 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2 รายการ 15,644.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 15,644.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 15,644.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180101 10/11/2017

23 วสัดุอเิล็กทรอนกิส ์DM320007 Microchip 2 รายการ 17,333.53    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 17,333.53 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 17,333.53 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180102 10/11/2017

GPS-3303 ISO-TECH

24 หัววดั pH probe 9 อนั 17,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,100.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180103 10/11/2017

25 วสัดุสํานักงาน 34 รายการ 15,228.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 15,228.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 15,228.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180104 10/11/2017

26 In circuit Debugger/Programmer 5 อนั 4,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 4,075.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 4,075.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180105 10/11/2017

27 หมกึ TONER HP รุ่น Q7553A, Q2612A, 3 รายการ 12,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 12,350.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 12,350.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180106 10/11/2017

CE278A บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 12,740.00 บาท

28 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 2,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 2,800.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 2,800.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180107 10/11/2017

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 3,250.00 บาท

29 จา้งเชื7อมไลบรารี7และโปรแกรมโอซอีารใ์ห ้ 1 งาน 28,037.38    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มลัเบอรร์ี7 ซอฟต ์จํากดั 28,037.38 บาท บรษิัท มลัเบอรร์ี7 ซอฟต ์จํากดั 28,037.38 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180108 10/11/2017

สามารถรองรับระบบปฏบิตักิารลนิุกซ์
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30 จา้งพัฒนาส่วนของโมดูลการสรา้งกราฟนํ�าหนัก 1 งาน 27,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยวรรณ ทองพลอย 27,000.00 บาท นางสาว ปิยวรรณ ทองพลอย 27,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180109 10/11/2017

ใน Chatbot

31 จา้งทําชิ�นงาน Feed Through 1 รายการ 3,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทวทีรัพย ์2559 จํากดั 3,900.00 บาท บรษิัท ทวทีรัพย ์2559 จํากดั 3,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180110 13/11/2017

32 จา้งจัดพมิพร์ายงานขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต 12 เล่ม 6,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคมเีดยี คอรป์อเรชั7น จํากดั 6,960.00 บาท บรษิัท เมคมเีดยี คอรป์อเรชั7น จํากดั 6,960.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180111 13/11/2017

ของประเทศไทย หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา กราฟฟิก 14,400.00 บาท

บรษิัท ประชมุชา่ง จํากดั 8,760.00 บาท

33 จา้งเหมาวางขอบปอูฐิบล็อก 1 งาน 20,950.00    เฉพาะเจาะจง นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 20,950.00 บาท นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 20,950.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180113 13/11/2017

(อาคารตน้แบบ ศอ.)

34 วสัดุไฟฟ้า 2 รายการ 44,256.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 44,256.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 44,256.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180114 13/11/2017

35 จา้งพัฒนาส่วนฐานขอ้มลูประกอบของระบบ 1 งาน 27,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนัยามาศ เลศิกวนิอนันต์ 27,000.00 บาท นางสาว กนัยามาศ เลศิกวนิอนันต์ 27,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180115 13/11/2017

ถามตอบเพื7อสตรมีคีรรภ์

36 หมกึ TONER HP รุ่น CE400A, CE401A, 4 รายการ 38,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 38,700.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 38,700.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180116 13/11/2017

CE402A, CE403A บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 49,803.75 บาท

37 Computer Dell Optiplex 3050MT 2 ชดุ 56,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 56,800.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 56,800.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180117 14/11/2017

Monitor Dell E2315H 23" บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 57,000.00 บาท

บรษิัท อนิโนโค จํากดั 57,500.00 บาท

38 จา้งทําภาพกราฟิกสําหรับจัดวางแสตมป์ทรีะลกึ 35 ชดุ 26,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครสโซเวชั7น จํากดั 26,250.00 บาท บรษิัท เครสโซเวชั7น จํากดั 26,250.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180118 14/11/2017

39 จา้งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํ�าดื7ม 1 งาน 5,525.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี7 กรุ๊ป 5,525.00 บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรี7 กรุ๊ป 5,525.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180119 14/11/2017

 (ประเทศไทย) จํากดั  (ประเทศไทย) จํากดั

บรษิัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอน แลบอราตอรี7 จํากดั 6,800.00 บาท

40 "DAIKO" Model FEP-FEP 24 AWGx3C, 2 รายการ 11,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ จํากดั 11,800.00 บาท บรษิัท ไออเีอส อเิล็คทรคิ 11,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180120 14/11/2017

PTH-07 6x150mm + wire 5 m

สาย 28AWG*3C

41 ชดุที7พงิศรีษะ 1 รายการ 10,280.38    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ ีเอ็น ซพุพเีรยีมารเ์กตติ�ง จํากดั 10,280.38 บาท บรษิัท บ ีเอ็น ซพุพเีรยีมารเ์กตติ�ง จํากดั 10,280.38 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180121 14/11/2017
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42 จา้งฝึกอบรมและการโคข้ หลักสูตร Coaching Skills 1 งาน 60,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดไนยา  ตั �งอทุยัสุข 60,000.00 บาท นางสาว ดไนยา  ตั �งอทุยัสุข 60,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180122 14/11/2017

for Mentor and Leader

43 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 1 รายการ 14,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,100.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 14,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180123 14/11/2017

44 EV CHARGING STATION WALL DUAL PORT 1 ชดุ 33,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั7น จํากดั (มหาชน) 33,000.00 บาท บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั7น จํากดั (มหาชน) 33,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180124 14/11/2017

45 สวา่นกระแทก GSB 16 RE 4หุล 750 W BOSCH 2 รายการ 6,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซี7 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,800.00 บาท บรษิัท อ ีซี7 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180125 14/11/2017

แคลมป์มเิตอร ์3280-20F HIOKI

46 จา้งตรวจสอบและกรอกขอ้มลูฉลากอาหาร 1 งาน 232,000.00 248,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟูลฟิลเลอร ์จํากดั 232,000.00 บาท บรษิัท ฟูลฟิลเลอร ์จํากดั 232,000.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180126 14/11/2017

บรษิัท หมากเก็บ จํากดั 264,000.00 บาท

47 จา้งเจยีร ลบคม เหล็ก SS400 1 งาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เทคชี7 แมคคาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย 5,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั เทคชี7 แมคคาทรอนกิส ์แอนด ์ซพัพลาย 5,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180127 14/11/2017

48 Team Viewer 13 1 ลขิสทิธ ิY 88,810.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 77,990.00 บาท บรษิัท เดตา้เอก๊ซเ์พรส จํากดั 77,990.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180128 15/11/2017

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 79,000.00 บาท

บรษิัท ซซีเีอ็ม ซสิเต็มส ์จํากดั 82,700.00 บาท

49 External HDD 1 อนั 3,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 3,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 3,300.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180129 15/11/2017

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 3,400.00 บาท

50 เครื7องคอมพวิเตอรต์ั �งโต๊ะ พรอ้มจอ 1 ชดุ 55,794.39    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั7น เซ็นทรกิ จํากดั 54,674.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 54,300.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180130 15/11/2017

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 55,794.39 บาท

บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชั7น จํากดั 54,300.00 บาท

51 จา้งพัฒนาตัวเก็บประจุย ิ7งยวดที7ใชไ้นโตรเจน-โดป 1 งาน 74,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จุฑารัตน์ สุดจันทร์ 74,000.00 บาท นางสาว จุฑารัตน์ สุดจันทร์ 74,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180131 16/11/2017

กราฟิน ดว้ยสารละลาย อเิล็กโทรไลตท์ี7ผสมสารรดี็อกซ์

52 ถุงขยะสดีําขนาด 18x20, ถุงขยะสชีา 30x40 2 รายการ 4,150.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 4,150.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 4,150.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180132 16/11/2017

53 Pre-amplifier for pH/ORP sensors Type 2760 1 รายการ 11,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วคิกี� เอ็นจเินียร ิ7ง จํากดั 11,300.00 บาท บรษิัท วคิกี� เอ็นจเินียร ิ7ง จํากดั 11,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180133 16/11/2017

54 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5 รายการ 26,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 26,260.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 26,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180134 16/11/2017

55 จา้งทําแผงวงจร PCB 1 รายการ 4,604.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,604.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 4,604.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180135 17/11/2017
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56 อปุกรณ์งานเดนิสาย power และ ปลั�กผนัง 17 รายการ 11,873.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากดั 11,873.00 บาท บรษิัท บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จํากดั 11,873.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180136 17/11/2017

57 หมกึ INK CANON PGI-35 BK, 2 รายการ 13,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 13,660.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 13,660.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180137 17/11/2017

INK CANON CLI-36 COLOR

58 จา้งดูแลระบบ NETPIE Platform 1 งาน 40,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย สริวชิญ ์มลูรนิต๊ะ 40,500.00 บาท นาย สริวชิญ ์มลูรนิต๊ะ 40,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180138 17/11/2017

59 Metrel Model  A1532 EVSE adapter 1 เครื7อง 18,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากดั 18,700.00 บาท บรษิัท ซสิทรอนกิส ์จํากดั 18,700.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180139 17/11/2017

บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 18,720.00 บาท

60 แฟ้มคลปิบอรด์ 1 รายการ 2,720.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 2,720.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิลคุณรักษ์ 2,720.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180140 17/11/2017

61 วสัดุงานบา้น/ครัว (ถุงมอื, นํ�ายาลา้งจาน ฯลฯ) 3 รายการ 5,055.86    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั สุภัยพร 5,055.86 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั สุภัยพร 5,055.86 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180141 17/11/2017

62 วสัดุงานชา่ง (อนิฟาเรดเทอรโ์มมเิตอร,์ คมีล็อค ฯลฯ) 3 รายการ 5,925.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซี7 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,925.00 บาท บรษิัท อ ีซี7 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,925.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180142 20/11/2017

63 สารเคม ีPSP2C88245 2 รายการ 17,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากดั 17,820.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากดั 17,820.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180143 20/11/2017

PSP2C68011

64 จา้งพมิพแ์ผน่พับ มมุแม่ 500 แผน่ 7,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา กราฟฟิก 7,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั แคนนา กราฟฟิก 7,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180144 20/11/2017

65 เสน้พลาสตกิ Filament 3 รายการ 6,074.77    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 6,074.77 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั 6,074.77 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180145 20/11/2017

66 จา้งทําโบวช์วัร ์แนะนําการใชง้าน Agri-Map 1 รายการ 28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซโ์มชั7น จํากดั 28,000.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชั7น จํากดั 28,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180146 20/11/2017

67 เครื7องจ่ายไฟ , test probe 2 รายการ 29,356.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากดั 28,640.00 บาท บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากดั 28,640.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180147 21/11/2017

68 Tableau Desktop 1 สทิธ ิY 13,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั7น จํากดั 13,800.00 บาท บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชั7น จํากดั 13,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180148 21/11/2017

69 สารเคมี 4 รายการ 73,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีนียส ไซเอนซ ์จํากดั 73,800.00 บาท บรษิัท จเีนียส ไซเอนซ ์จํากดั 73,800.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180149 21/11/2017

70 Bacto Peptone 2 กล่อง 5,780.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 5,780.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 5,780.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180150 21/11/2017

Page 5 of 10



แบบ สขร.1

ลําดบัที	
วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรุปงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง           รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)         ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

เลขที	และวนัที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

71 ถุงมอืถักเคฟล่า กนัความรอ้น 300 องศา 5 คู่ 4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเค.อคีวปิเมน้ท ์จํากดั 4,500.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเค.อคีวปิเมน้ท ์จํากดั 4,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180151 21/11/2017

GLO-1220A165-512

72 จา้งพมิพโ์ปสเตอรข์นาด 60x80 ซม. 16 แผน่ 4,240.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,240.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 4,240.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180152 21/11/2017

73 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 34 รายการ 10,465.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,465.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 10,465.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180153 21/11/2017

74 หัวแรง้ ปลายหัวแรง้ ตะกั7ว ลวดซบัตะกั7ว 7 รายการ 13,245.42    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากดั 13,245.42 บาท บรษิัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จํากดั 13,245.42 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180154 21/11/2017

75 หมกึ TONER HP รุ่น CE410A, CE411AC, 4 รายการ 27,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 27,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 27,000.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180155 22/11/2017

CE412AC, CE413AC บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 28,880.00 บาท

76 แผน่ฝ้าสําเร็จรูป 1 รายการ 24,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 24,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 24,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180156 22/11/2017

77 จา้งพัฒนาการอา่นขอ้มลูจากเซนเซอร ์MPU-9250 Nine-Axis 1 งาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สโรชา พาโอภาส 5,000.00 บาท นางสาว สโรชา พาโอภาส 5,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180157 22/11/2017

(Gyro+Accelerometer+Compass) MEMS Motiion Tracking

Device และ เขยีน Firmware เพื7อนําขอ้มลูจากเซ็นเซอรม์าใชง้าน

78 จา้งประกอบวสัดุ (P10 AL5083) 1 งาน 1,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 1,100.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 1,100.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180158 22/11/2017

79 Notebook Acer Predator G3-571-70F2 1 ชดุ 47,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 46,500.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 46,500.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180159 23/11/2017

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 46,900.00 บาท

บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั7น เซ็นทรกิ จํากดั 46,550.00 บาท

80 High Speed Vibrating Ball Maill 1 ชดุ 255,000.00 272,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นีโอแวค จํากดั 255,000.00 บาท บรษิัท นีโอแวค จํากดั 255,000.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180160 23/11/2017

Gelon Model GN-SFM-3 บรษิัท ภูดศิณ์เทค จํากดั 271,028.04 บาท

บรษิัท เนชั7นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จํากดั 335,000.00 บาท

81 External Hdd 10 ชดุ 16,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชั7น เซ็นทรกิ จํากดั 17,050.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,100.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180161 23/11/2017

บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 16,100.00 บาท

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 16,700.00 บาท

82 Shear Beam Loadcell 2 รายการ 21,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟีนกิซ ์อนิสทรูเมน้ท ์จํากดั 5,200.00 บาท บรษิัท ฟีนกิซ ์อนิสทรูเมน้ท ์จํากดั 5,200.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180162 23/11/2017

เครื7องชั7งแขวนระบบอเิล็กทรอนกิส์
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83 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 9 รายการ 7,005.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 7,005.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 7,005.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180163 23/11/2017

84 นํ�ามนัพเิศษ LEYBONOLLVO 100 1 รายการ 12,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากดั 12,800.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากดั 12,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180164 23/11/2017

85 Push Bottom Switch 1 รายการ 25,398.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรนีติี� อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 25,398.00 บาท บรษิัท ทรนีติี� อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 25,398.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180165 23/11/2017

86 ปั�มลม OS 80 ลติร 1 รายการ 12,616.83    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 12,616.82 บาท บรษิัท เมกา โฮม เซ็นเตอร ์จํากดั 12,616.82 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180166 23/11/2017

87 จา้งตรวจเช็ค Air Dryer 1 งาน 2,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากดั 2,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180167 24/11/2017

88 ตูแ้ชแ่ข็ง และ ตูเ้ย็น 2 เครื7อง 46,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 46,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 46,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180168 27/11/2017

89 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2 รายการ 83,862.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเรยีนทลั มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 83,862.00 บาท บรษิัท โอเรยีนทลั มอเตอร(์ประเทศไทย) จํากดั 83,862.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180169 27/11/2017

90 พาตชิั7น 6 รายการ 76,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัทเพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 76,320.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั 76,320.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180170 27/11/2017

91 จา้งทํา EBL AL5083 1 งาน 6,675.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 6,675.00 บาท บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 6,675.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180171 27/11/2017

92 ชดุอปุกรณ์ Earphone ยี7หอ้ interacoustie 2 ชดุ 17,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออดเิมด จํากดั 17,000.00 บาท บรษิัท ออดเิมด จํากดั 17,000.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180172 27/11/2017

93 Speaker (ลําโพง) Creative SBS A50 2 รายการ 5,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 4,600.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 4,600.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180173 28/11/2017

Cable VGA M/M 1.8 M บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,400.00 บาท

94 จา้งผลติชิ�นส่วนของเครื7อง DentiiScan 11 รายการ 39,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั7น จํากดั 39,160.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อเรชั7น จํากดั 39,160.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180174 28/11/2017

95 อะไหล่ปั� มลม MAXAIR 1 งาน 29,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิเทค เทรดดิ�ง จํากดั 29,000.00 บาท บรษิัท นวิเทค เทรดดิ�ง จํากดั 29,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180175 28/11/2017

96 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 11 รายการ 57,795.89    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 57,560.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 57,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180176 28/11/2017

97 จา้งทําชดุวดัอากาศกนัฝน 70 ชดุ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั พัณณกจิ ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 7,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั พัณณกจิ ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 7,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180177 28/11/2017

98 อปุกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ 35,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 35,400.00 บาท บรษิัท รักชวัรเ์จรญิ จํากดั 35,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180178 28/11/2017
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99 หมกึ TONER HP รุ่น CZ-192A 2 อนั 13,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,000.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180179 28/11/2017

บรษิัท ไอทโีซลูชั7น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 13,500.00 บาท

100 106-5868 we Offer LRS-350-15 Mean Well 8 อนั 13,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลโกรว ์ไบโอเคมส ์จํากดั 14,000.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 13,600.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180180 28/11/2017

บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 13,600.00 บาท

101 หมกึ TONER HP รุ่น CE505X, 2 รายการ 13,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 13,730.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 13,730.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180181 28/11/2017

TONER HP 901XL รุ่น CC654A บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,800.00 บาท

102 ถังดับเพลงิซอฟเท็ค 2 รายการ 70,200.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซอฟเท็ค ไฟรซ์เีคยีว 70,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซอฟเท็ค ไฟรซ์เีคยีว 70,200.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180182 28/11/2017

บรษิัทพ.ีอาร.์โมลด์ แอนด ์พารท์ส จํากดั 79,200.00 บาท

103 จา้งดําเนนิการทดสอบ (Test Execution) 1 งาน 33,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พัทธนันทร ์อนันตเ์จรญิภากร 33,000.00 บาท นางสาว พัทธนันทร ์อนันตเ์จรญิภากร 33,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180183 28/11/2017

104 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 มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180184 28/11/2017

105 วสัดุ (กล่อง. แผน่กั �นกล่อง, DIECUT) 5 รายการ 53,106.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูนเิวอรส์ รไีซเคล แพ็ค จํากดั 53,106.00 บาท บรษิัท ยูนเิวอรส์ รไีซเคล แพ็ค จํากดั 53,106.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180185 28/11/2017

106 Quectel EC25-E 1 รายการ 376,250.00 376,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเวอรว์นิน์ อเิล็กทรอนกิส ์ซอรซ์ จํากดั 383,950.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 370,300.00 บาท ราคาตํ7าสุด 4041180186 29/11/2017

บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 370,300.00 บาท

107 จา้งทํา Aluminium thickness 9 mm. 1 รายการ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น 5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินียร ิ7ง 7,000.00 บาท รา้น 5 บิ�กเจรญิกลเอ็นจเินียร ิ7ง 7,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180187 29/11/2017

108 โปรแกรม LabVIEW Professional Dev System 1 ชดุ 225,856.80 225,856.80    เฉพาะเจาะจง  National Instruments Singapore (Pte) Ltd 225,856.80 บาท  National Instruments Singapore (Pte) Ltd 225,856.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180007 2/11/2017

109 ลวดพันหมอ้แปลง 2 รายการ           USD 2,405.00    เฉพาะเจาะจง New England Wire Technologies 2,405.00 USD New England Wire Technologies 2,405.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180008 9/11/2017

110 Si Wafer N-Type 50 ชิ�น           EUR 3,800.00 155,800.00    เฉพาะเจาะจง  Topsil Semiconductor Materials 3,800.00 EUR  Topsil Semiconductor Materials 3,800.00 EUR มคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามขอ้กําหนด 4042180009 9/11/2017

111 BLE ibeacon & Eddystone 250 ชิ�น           USD 2,273.00    เฉพาะเจาะจง Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. 2,273.00 USD Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. 2,273.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180010 21/11/2017

112 PSIM Annual Maintenance Renewal 1 ชดุ             USD 907.00    เฉพาะเจาะจง  Powersim, Inc. 907.00 USD  Powersim, Inc. 907.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180011 21/11/2017
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113 ConceptDraw PRO 11 1 License             USD 199.00    เฉพาะเจาะจง  SWREG Inc 199.00 USD  SWREG Inc 199.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180012 21/11/2017

114 นํ�ายา Precursor Ink 2 ขวด             GBP 443.27    เฉพาะเจาะจง  Ossila Ltd. 443.27 GBP  Ossila Ltd. 443.27 GBP มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180013 21/11/2017

115 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์ 1 อนั             USD 440.00    เฉพาะเจาะจง Automation Concepts Pte Ltd 440.00 USD Automation Concepts Pte Ltd 440.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180014 22/11/2017

116 ซอฟตแ์วร ์SMS 1 ชดุ           USD 3,210.00 118,770.00    เฉพาะเจาะจง  AQUAVEO 3,210.00 USD  AQUAVEO 3,210.00 USD มคีุณลักษณะตรงตามตามขอ้กําหนด (ที7อตัรา 4042180015 22/11/2017

117 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์ 65 อนั           USD 1,118.65    เฉพาะเจาะจง  Digi-Key Corporation 1,118.65 USD  Digi-Key Corporation 1,118.65 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180016 28/11/2017

118 จา้งผลติสื7อวดีทิศัน์การเพิ7ม ศักยภาพในการปลูกมะพรา้ว 1 งาน 280,373.83 300,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทค-วนั สตูดโิอ โปรดักชั7น จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท เทค-วนั สตูดโิอ โปรดักชั7น จํากดั 280,373.83 บาท ราคาตํ7าสุด 4052180004 1/11/2017

บรษิัท เอสวาย ซนินอรติา้ จํากดั 420,560.75 บาท (4043180004)

บรษิัท ซนิเซยีลี7 ยัวส ์คอมมนูเิคชั7นส ์จํากดั 467,289.72 บาท

119 ครุภัณฑส์ําหรับผลติวดิโีอภาษามอืพรอ้มการตดิตั �งและทดสอบ 31 รายการ 5,691,574.60 6,089,984.82 ประกวดราคา บรษิัท เซนทรัล โซลูชั7น จํากดั 5,663,537.22 บาท บรษิัท เซนทรัล โซลูชั7น จํากดั 5,663,537.22 บาท ราคาตํ7าสุด 4051180001 1/11/2017

การใชง้านในหอ้งสตูดโิอ 4 หอ้ง (e-Auction) บรษิัท ดจิติอลเทรนด ์จํากดั 5,669,626.17 บาท (4043180005)

120 จา้งออกแบบและผลติอปุกรณ์ตรวจวดัและแจง้ 1 รายการ 1,855,845.00 1,985,754.15     คัดเลอืก บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 1,855,845.00 บาท บรษิัท เมกเกอร ์เอเซยี จํากดั 1,855,845.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180006 6/11/2017

เตอืนปรมิาณขยะ (4043180006)

121 จา้งดําเนนิการร่างคําขออนุสทิธบิตัร 1 งาน 54,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สาธติ รอดภักดกีลุ 54,000.00 บาท นาย สาธติ รอดภักดกีลุ 54,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180007 14/11/2017

(4043180007)

122 จา้งบํารุงรักษาระบบวดัคุณภาพนํ�าเทศบาล 1 รายการ 144,000.00 144,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษดา นาลักษณ์ 144,000.00 บาท นาย กฤษดา นาลักษณ์ 144,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180008 14/11/2017

เมอืงป่าตอง จ.ภูเก็ต (4043180008)

123 จา้งบรกิาร INET MS-Cloud 12 เดอืน 84,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 84,000.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 84,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180009 15/11/2017

(4043180009)

124 จา้งพัฒนาระบบสตรมีม ิ7งวดิโีอ 1 งาน 1,250,000.00 1,337,500.00     คัดเลอืก บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิโนเวชั7น เทคโนโลย ีจํากดั 1,180,000.00 บาท บรษิัท แอ็ดวานซ ์อนิโนเวชั7น เทคโนโลย ีจํากดั 1,180,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180011 22/11/2017

(4043180010)
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125 จา้งบรกิาร INET Cloud 1 ปี 279,600.00 299,172.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 279,600.00 บาท บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 279,600.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180010 23/11/2017

(4043180011)

126 จา้งฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละตรวจสอบ 1 งาน 250,000.00 250,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พสิุทธลิักษณ์  บญุโต 250,000.00 บาท นางสาว พสิุทธลิักษณ์  บญุโต 250,000.00 บาท มคีณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด 4052180012 23/11/2017

ขอ้มลู (4043180012)

127 จา้งพัฒนาระบบReal Time Dashboard ผา่นWeb 1 งาน 480,000.00 513,600.00    เฉพาะเจาะจง  มจธ. -บรกิารวชิาการ 480,000.00 บาท  มจธ. -บรกิารวชิาการ 480,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4052180013 23/11/2017

และ Mobile Application (4043180013)

128 Hyperconverged System 1 ระบบ 1,514,018.69 1,620,000.00 ประกาศเชญิชวน บรษิัท บิ�กฟิช เอ็นเตอรไ์พรส์ จํากดั 1,513,084.11 บาท บรษิัท เน็ตเวริค์ 365 จํากดั 1,506,542.06 บาท ราคาตํ7าสุด 4051180002 29/11/2017

(e-bidding) บรษิัท สยามซเีคยีวร ์คอนซลัติ�ง จํากดั 1,517,757.01 บาท (4043180014)

บรษิัท เน็ตเวริค์ 365 จํากดั 1,506,542.06 บาท
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