
แบบ สขร.1

ลําดบัที	
วงเงนิที	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง           เหตผุลที	คดัเลอืกโดยสรุป

1 Movidius Neural Compute Stick           2 อนั 7,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทัโปรไมโครเทค เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 7,720.00 บาท บรษิทัโปรไมโครเทค เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 7,720.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180309 3/01/2018

2 ตูห้นงัสอื           1 ตู ้ 3,364.49    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,364.49 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,364.49 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180311 3/01/2018

3 วดัสอุเิล็กทรอนกิส ์        2 รายการ 4,849.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 4,849.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 4,849.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180312 3/01/2018

4 วสัดุกอ่สรา้ง       14 รายการ 48,685.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีซี	 ทูลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 48,685.00 บาท บรษิทั อ ีซี	 ทูลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 48,685.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180313 4/01/2018

5 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        7 รายการ 3,527.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 3,527.50 บาท บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 3,527.50 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180314 4/01/2018

6 จา้งทํา PCB Type PTH           1 ชุด 8,054.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 8,054.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 8,054.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180315 4/01/2018

7 เคร ื	องวเิคราะหค์วามปลอดภยั       1 เคร ื	อง 300,000.00 321,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอโซเทค อนิสตรูเมนท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 249,532.71 บาท บรษิทั ไอโซเทค อนิสตรูเมนท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 249,532.71 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180316 4/01/2018

บรษิทั เอช.ว.ีท.ี ซพัพลาย จาํกดั 300,000.00 บาท

8 บอรด์อเิล็กทรอนกิส ์        6 รายการ 8,765.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 8,765.00 บาท บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 8,765.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180317 4/01/2018

9 WaterTEC™Series Filter Cartridges          12 อนั 58,680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอ-บอรน์ ฟิลเทรช ั	น แอนด์ 58,680.00 บาท บรษิทั ไอ-บอรน์ ฟิลเทรช ั	น แนด์ 58,680.00 บาท มคีณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180318 4/01/2018

 เอ็นจเินยีร ิ	ง โซลชู ั	น จาํกดั  เอ็นจเินยีร ิ	ง โซลชู ั	น จาํกดั

10 Check valve 8 น ิ�ว KITLER           2 อนั 45,327.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จาํกดั 45,327.00 บาท บรษิทั พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จาํกดั 45,327.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180319 4/01/2018

11 จา้งทํา PCB        1 รายการ 5,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 5,420.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 5,420.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180320 5/01/2018

12 N9398F 2.4mm DC Block 16V 50kHz-50GHz        1 รายการ 22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 22,000.00 บาท บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 22,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180321 5/01/2018

(ขอ้ตอ่ป้องกนัไฟตรงยอ้นกลบัมาที	เคร ื	อง)

13 จา้งตดิต ั�งหลงั, จา้งร ื�อถอนประตู, จา้งทาสผีนงั           1 งาน 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ต ั�ง กมิ ฮง การโยธา จาํกดั 20,000.00 บาท บรษิทั ต ั�ง กมิ ฮง การโยธา จาํกดั 20,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180322 5/01/2018

อาคาร Pilot Plant Nectec

14 4 cell conductivity probe           1 อนั 17,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอบ ีซายเอกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 17,800.00 บาท บรษิทั เอบ ีซายเอกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 17,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180323 5/01/2018

15 วสัดุอะครลิคิ สดีํา และ สขีาว        3 รายการ 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอดวาเทค จาํกดั 36,000.00 บาท บรษิทั แอดวาเทค จาํกดั 36,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180324 5/01/2018

16 วสัดุวทิยาศาสตร์       37 รายการ 109,392.00 117,049.44    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จาํกดั 109,392.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จาํกดั 109,392.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180325 5/01/2018

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
วนัที	 31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

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

(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

17 จา้งอบรมเชงิปฏบิตักิารทดสอบซอฟตแ์วร ์           1 งาน 235,524.00 252,010.68    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทยีูว ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 235,524.00 บาท บรษิทั ทยีูว ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จาํกดั 235,524.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180326 8/01/2018

18 จา้งทําป้ายโครงการ        3 รายการ 217,100.00 232,297.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็ม แอนด ์อาร ์วชิ ั	น  จาํกดั 217,100.00 บาท บรษิทั เอ็ม แอนด ์อาร ์วชิ ั	น  จาํกดั 217,100.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180327 9/01/2018

หา้งหุน้สว่นจาํกดั บางกอก ครปิโตกราฟฟี	 241,200.01 บาท

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 253,200.00 บาท

19 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ       17 รายการ 19,953.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 19,953.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 19,953.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180328 9/01/2018

20 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ       34 รายการ 7,246.20    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 7,246.20 บาท บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 7,246.20 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180329 9/01/2018

21 Mini Water Pump Motor        2 รายการ 2,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,400.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,400.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180330 9/01/2018

5V RELAY 1-CH 10A 250VAC

22 จา้งแกไ้ขวดีโิอ Infographic ulife           1 งาน 18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วาย น็อต โซเชี	ยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั 18,000.00 บาท บรษิทั วาย น็อต โซเชี	ยล เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั 18,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180331 9/01/2018

23 จา้งทํา PCB        3 รายการ 22,043.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 22,043.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 22,043.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180332 9/01/2018

24 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        9 รายการ 22,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 22,470.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 22,470.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180333 10/01/2018

25 จา้งประกอบวสัดุ        8 รายการ 7,462.25    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 7,462.25 บาท บรษิทั รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 7,462.25 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180334 10/01/2018

26 จา้งดําเนนิการสงัเคราะหแ์ละทดสอบ ประสทิธภิาพ           1 งาน 25,300.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว นริชาวด ีศรสีาํราญ 25,300.00 บาท นางสาว นริชาวด ีศรสีาํราญ 25,300.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180335 10/01/2018

ไนโตรเจน-โดป กราฟินออกไซต ์โดยใชส้ารละลาย

 ที	มไีนโตรเจนที	ความเขม้ขน้ตา่งกนั สาํหรบัใชเ้ป็น

ข ั�วไฟฟ้า ในตวัเก็บประจยุ ิ	งยวด

27 จา้งจดัทําโบรชวัร ์           1 งาน 11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซกิมา กราฟฟิคส ์จาํกดั 11,000.00 บาท บรษิทั ซกิมา กราฟฟิคส ์จาํกดั 11,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180336 10/01/2018

28 Z40-GSG-850 IZI-Probe GSG 40 GHz        2 รายการ 158,000.00 169,060.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 158,000.00 บาท บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 158,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180337 11/01/2018

106-682 Substrate Calibration

29 วสัดุอเิล็กทรอนกิส ์        8 รายการ 7,880.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,880.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,880.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180338 11/01/2018

30 อุปกรณ์ IoT2040 (1244038)           1 อนั 7,911.33    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 7,911.33 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 7,911.33 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180339 11/01/2018

31 connector , tube        3 รายการ 8,860.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 8,860.00 บาท บรษิทั เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ�ง จาํกดั 8,860.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180340 11/01/2018

Page 2 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)
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32 scanner 3 มติ ิ       1 เคร ื	อง 7,467.29    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอเดยีเมคเกอร ์เทคโนโลย ีจาํกดั 7,467.29 บาท บรษิทั ไอเดยีเมคเกอร ์เทคโนโลย ีจาํกดั 7,467.29 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180341 11/01/2018

33 จา้งยา้ยจดุตดิต ั�งตูร้ะบบวดัคุณภาพนํ �า           1 งาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เซาเทริน์ อนิฟอรเ์มช ั	น เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท บรษิทั เซาเทริน์ อนิฟอรเ์มช ั	น เทคโนโลย ีจาํกดั 5,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180342 12/01/2018

34 Arduino Nano         100 อนั 18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จาํกดั 18,000.00 บาท บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จาํกดั 18,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180343 12/01/2018

35 ชุดเครื	องดูดตะก ั	ว        3 รายการ 69,000.00    เฉพาะเจาะจง พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลชู ั	น 69,000.00 บาท  พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลชู ั	น 69,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180344 12/01/2018

36 เส ื�อก ัvกชา่งภาพ          10 ตวั 10,364.49    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ก.เจรญิรุง่เรอืง2000 10,364.49 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั ก.เจรญิรุง่เรอืง2000 10,364.49 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180345 12/01/2018

37 จา้งไรท้ขอ้มูลลง DVD พรอ้มสกรนีหนา้แผน่           1 งาน 14,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 14,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180346 12/01/2018

บรษิทั ดดี ีมเีดยี พลสั จาํกดั 16,500.00 บาท

บรษิทั เซเวน่ เอท ไนน ์พริ�นท ์เทค จาํกดั 18,750.00 บาท

38 จา้งทดสอบซอฟตแ์วรต์า้น Functional 1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เจษฎา วริยิะกุล 40,000.00 บาท นาย เจษฎา วริยิะกุล 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180347 12/01/2018

39 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        3 รายการ 10,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อทีที ีจาํกดั 10,140.00 บาท บรษิทั อทีที ีจาํกดั 10,140.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180348 15/01/2018

40 จา้งบรกิาร LED Wall งาน Thailand 4.0           1 งาน 48,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั 411 กรุป๊ จาํกดั 48,000.00 บาท บรษิทั 411 กรุป๊ จาํกดั 48,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180349 16/01/2018

41 จา้งทําเซ็นเซอร์        2 รายการ 126,000.00 134,820.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มลิล ิ	ง เซ็นเตอร ์พารท์ 126,000.00 บาท บรษิทั มลิล ิ	ง เซ็นเตอร ์พารท์ 126,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180350 16/01/2018

42 จา้งทํา E-Cell Cleaning 2 Stacks           1 งาน 28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นํ �าโซลชู ั	นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จาํกดั 28,000.00 บาท บรษิทั นํ �าโซลชู ั	นส ์แอนด ์เทคโนโลยสี ์จาํกดั 28,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180351 16/01/2018

43 Sensor วดั Dose สาํหรบั Mammogram           1 ชุด 122,200.00 130,754.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบเดรชิ จาํกดั 122,200.00 บาท บรษิทั ไบเดรชิ จาํกดั 122,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180352 16/01/2018

44 Nextion Enhanced NX3224K028        2 รายการ 2,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 2,540.00 บาท บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 2,540.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180354 16/01/2018

4.2 Inch e-Paper Module

45 KB-051-20001-1000        1 รายการ 22,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เซริฟ์ ไซเอนซ ์จาํกดั 22,200.00 บาท บรษิทั เซริฟ์ ไซเอนซ ์จาํกดั 22,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180355 17/01/2018

46 ITO PET         10 แผน่ 16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เวคเตอร ์จาํกดั 16,000.00 บาท บรษิทั เวคเตอร ์จาํกดั 16,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180356 17/01/2018

47 จา้งดําเนนิงานใชค้ารบ์อน เปเปอร์           1 งาน 74,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุารตัน ์สดุจนัทร์ 74,000.00 บาท นางสาว จฑุารตัน ์สดุจนัทร์ 74,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180357 18/01/2018

เป็นวสัดุรองรบัไนโตรเจน-โดป กราฟิน เพื	อ

ตวัเก็บประจยุ ิ	งยวด
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48 Toner HP รุน่ CB540A, Toner HP รุน่ CB54        4 รายการ 21,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 21,200.00 บาท บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 21,200.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180358 18/01/2018

HP รุน่ CB543A บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 28,834.68 บาท

49 RHS Color Chart           1 ชุด 15,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พามาลนิ จาํกดั 15,500.00 บาท บรษิทั พามาลนิ จาํกดั 15,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180359 18/01/2018

50 จา้งทําฐานขอ้มูลภาพเมล็ดขา้วเปลอืก           1 งาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย คมสนั นภิารตัน ์ 5,000.00 บาท นาย คมสนั นภิารตัน ์ 5,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180360 18/01/2018

เพื	อใชต้รวจคุณภาพเมล็ดขา้ว

51 จา้งวเิคราะหผ์ลงานวจิยัการทดสอบทางคลนิกิ           1 งาน 5,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กติตกิร สหีาบุตร 5,000.00 บาท นาย กติตกิร สหีาบุตร 5,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180361 18/01/2018

52 จา้งแปลหนงัสอืรายงานประจาํปี 2560           1 งาน 27,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กญัจนช์ญา ทองมา 27,200.00 บาท นางสาว กญัจนช์ญา ทองมา 27,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180362 18/01/2018

จากภาษาไทย-ภาษาองักฤษ ของศอ. จาํนวน 34 หนา้

53 เนสกาแฟเรดคพั MRC-ARC BIB 5 (204x2G)           2 หบี 3,224.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สภุยัพร 3,224.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั สภุยัพร 3,224.00 บาท มคีุณลกัษณเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180363 18/01/2018

54 สบูโ่ฟม       30 แกลลอน 21,000.00     คดัเลอืก บรษิทั ซนันี	 ซานทีาร ี	 ซพัพลาย จาํกดั 21,000.00 บาท บรษิทั ซนันี	 ซานทีาร ี	 ซพัพลาย จาํกดั 21,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180364 18/01/2018

55 จา้งผลติส ื	อวดีทิศัน ์TPMAP           1 งาน 80,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พกิเซล เซร ั	ม จาํกดั 80,000.00 บาท บรษิทั พกิเซล เซร ั	ม จาํกดั 80,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180365 18/01/2018

56 moldable silicone MS-4002           1 อนั 5,885.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซทีแีลบอราตอรี	 จาํกดั 5,500.00 บาท บรษิทั ซทีแีลบอราตอรี	 จาํกดั 5,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180366 18/01/2018

57 MAX30           2 อนั 66,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 66,800.00 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 66,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180367 18/01/2018

58 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 9,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ยูเน ี	ยนซายนเ์ทรดดิ�ง จาํกดั 9,660.00 บาท บรษิทั ยูเน ี	ยนซายนเ์ทรดดิ�ง จาํกดั 9,660.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180368 18/01/2018

59 จา้งทํารายงาน กําหนดคําถามและคําตอบ           1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง มุกขด์า สขุธาราจร 50,000.00 บาท นาง มุกขด์า สขุธาราจร 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180369 18/01/2018

กํากบัรูปภาพ จาํนวน 42 รูปภาพ

60 SOLIDWORKS Flow Simulation     1 ลขิสทิธิ� 180,000.00 192,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรช ั	น จาํกดั 180,000.00 บาท บรษิทั เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรช ั	น จาํกดั 180,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180370 18/01/2018

 HVAC Module 2017

61 Automatic Film Coater           1 ชุด 210,280.37 225,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ภดูศิณ์เทค จาํกดั 210,280.37 บาท บรษิทั ภดูศิณ์เทค จาํกดั 210,280.37 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180371 18/01/2018

บรษิทั นโีอแวค จาํกดั 218,222.00 บาท

บรษิทั เนช ั	นแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์ จาํกดั 226,800.00 บาท

62 วสัดุวทิยาศาสตร์        5 รายการ 26,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั จเีนยีส ไซเอนซ ์จาํกดั 26,300.00 บาท บรษิทั จเีนยีส ไซเอนซ ์จาํกดั 26,300.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180372 19/01/2018

Page 4 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

63 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        5 รายการ 8,685.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 8,685.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 8,685.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180373 19/01/2018

64 เคร ื	องกําเนดิรงัสเีอก๊ซ์       2 เคร ื	อง 260,000.00 278,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คงศกัดิ�เอ็กซเรย ์การแพทย์ 260,000.00 บาท บรษิทั คงศกัดิ�เอ็กซเรย ์การแพทย์ 260,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180374 19/01/2018

PANORAMA GENERATOR อุตสาหกรรม จาํกดั อุตสาหกรรม จาํกดั

65 วสัดุสาํนกังาน       26 รายการ 6,582.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 6,582.00 บาท รา้น พฒันากจิ 6,582.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180375 22/01/2018

 โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์  โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์

66 จา้งพฒันาแบตเตอรี	ลเิทยีมซลัเฟอร์           1 งาน 37,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อษัฎาวุธ ศรขีาว 37,000.00 บาท นาย อษัฎาวุธ ศรขีาว 37,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180376 22/01/2018

ประสทิธภิาพสงูดว้ยข ั�วไฟฟ้ากราฟีนสามมติ ิ

67 เคร ื	องนบัเมล็ดขา้วอตัโนมตั ิ       1 เคร ื	อง 17,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคาทรอนกิส ์โมช ั	น จาํกดั 17,900.00 บาท บรษิทั เมคคาทรอนกิส ์โมช ั	น จาํกดั 17,900.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180377 22/01/2018

68 1LP-CLM-2303-1090        2 รายการ 5,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จาํกดั 5,380.00 บาท บรษิทั กบิไทย จาํกดั 5,380.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180378 22/01/2018

1HMD-K001-1KT

69 SodaLime masks        2 รายการ 86,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนิเซนส ์ จาํกดั 86,560.00 บาท บรษิทั วนิเซนส ์ จาํกดั 86,560.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180379 22/01/2018

winsense high resolution

70 จา้งพฒันาระบบ Wed 1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย กญัจนสทิธ ทองเล็ก 40,000.00 บาท นาย กญัจนสทิธ ทองเล็ก 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180380 22/01/2018

71 วสัดุ สาํหรบัเครื	อง Dentilscan        3 รายการ 47,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรช ั	น 47,600.00 บาท บรษิทั แอดวานซเ์ทค คอรป์อเรช ั	น 47,600.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180381 22/01/2018

 (ประเทศไทย) จาํกดั  (ประเทศไทย) จาํกดั

72 Air Dryer UD2           1 งาน 33,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นวิแม็ก จาํกดั 33,000.00 บาท บรษิทั นวิแม็ก จาํกดั 33,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180382 22/01/2018

73 ไมว้ดัองศา และไมว้ดัมุม        2 รายการ 9,874.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จาํกดั 9,874.00 บาท บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จาํกดั 9,874.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180383 22/01/2018

74 เชา่ notebook Lenovo V480 i7       2 เคร ื	อง 9,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 9,600.00 บาท บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 9,600.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180384 22/01/2018

ระยะเวลา 3 เดอืน

75 LED MONITOR LG23"        5 รายการ 22,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 22,910.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 22,910.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180385 22/01/2018

SYNDOME UPS 1000 VA บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 23,860.00 บาท

76 จา้งผลติบอรด์          16 ชุด 92,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 92,480.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 92,480.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180386 22/01/2018
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77 จา้งดําเนนิการจดักจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร           1 งาน 80,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สมนกึ ซนัประสทิธิ� 80,000.00 บาท นาย สมนกึ ซนัประสทิธิ� 80,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180387 22/01/2018

ภายใตห้วัขอ้ HCCRU OUTING 2018

78 หลอดไฟชนดิ USH Short-Ace Mercury/Xenon        2 รายการ 204,000.00 218,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คยีแ์มน อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จาํกดั 204,000.00 บาท บรษิทั คยีแ์มน อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จาํกดั 204,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180388 22/01/2018

79 วสัดุสาํนกังาน 3 รายการ 110,500.00 118,235.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 110,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 110,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180389 23/01/2018

80 จา้งออกแบบ website ระเบยีนสขุภาพสว่นบุคคล        1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามญั อพั ซพัพลาย ออโต ้อทีซี ี 50,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามญั อพั ซพัพลาย ออโต ้อทีซี ี 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180390 23/01/2018

81 จา้งบรกิารจดัเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลสถติ ิ           1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จาํกดั 50,000.00 บาท บรษิทั ศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จาํกดั 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180391 23/01/2018

82 จา้งทําเส ื�อยดืงานประกวด IT Contest 2017       1,200 ตวั 102,000.00 102,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย โกเศส  แสงบรรเจดิศลิป์ 102,000.00 บาท นาย โกเศส  แสงบรรเจดิศลิป์ 102,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180392 23/01/2018

83 เคร ื	องปรบัอากาศแบบแยกสว่น       1 เคร ื	อง 22,429.91    เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส ท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 22,429.91 บาท  หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส ท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 22,429.91 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180393 23/01/2018

ชนดิแขวนใตฝ้้า ยี	หอ้ แคเรยีร ์รุน่ 38 R บรษิทั มนิเด็น กรุป๊ จาํกดั 28,500.00 บาท

307 บทียีู เบอร5์ นํ �ายา R-410A

84 จา้งทําแผงวงจร PCB        1 รายการ 3,322.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 3,322.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 3,322.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180394 24/01/2018

85 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        5 รายการ 7,272.68    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,272.68 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,272.68 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180395 24/01/2018

86 Mecanum wheel        1 รายการ 39,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 39,200.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 39,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180396 24/01/2018

87 แบตเตอรี	เคร ื	องสาํรองไฟ        1 รายการ 7,943.90    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,943.90 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 7,943.90 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180397 24/01/2018

88 จา้งทํา Pull Frame           1 งาน 22,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอ็มเพลส มเีดยี โปรดกัช ั	น 22,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอ็มเพลส มเีดยี โปรดกัช ั	น 22,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180398 24/01/2018

89 เชา่ LED, Router และ Galaxy Tab        3 รายการ 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 7,000.00 บาท บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 7,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180399 24/01/2018

90 หนว่ยความจาํ RAM ยี	หอ้ Hynix          24 อนั 105,600.00 112,992.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมมโมรี	ทูเดย ์จาํกดั 105,600.00 บาท บรษิทั เมมโมรี	ทูเดย ์จาํกดั 105,600.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180400 25/01/2018

บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 160,800.00 บาท
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91 จา้งตรวจสอบและกํากบัคลงัขอ้มูลเสยีง           1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดารณี เงนิพา 120,000.00 บาท นางสาว ดารณี เงนิพา 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180401 25/01/2018

เพื	อการทดลองเครื	องมอืประเมนิเสยีงพูด

92 ไนโตรเจนเหลว 26,264.52 ลบ.ม. 133,423.76 142,763.42    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรสี ์จาํกดั 133,423.76 บาท บรษิทั แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรสี ์จาํกดั 133,423.76 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180402 25/01/2018

93 APC Back-UPS BX625CI-MS       2 เคร ื	อง 3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,500.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,500.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180403 26/01/2018

บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 4,560.00 บาท

94 จา้งซอ่มเครื	องปรบัอากาศ 1 งาน 18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นวิเทค เทรดดิ�ง จาํกดั 18,000.00 บาท บรษิทั นวิเทค เทรดดิ�ง จาํกดั 18,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180404 26/01/2018

95 วสัดุสาํนกังาน        8 รายการ 3,448.57    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,448.57 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,448.57 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180405 26/01/2018

96 จา้งทํากระเป๋าผา้และผา้กนัเปื� อน        2 รายการ 37,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สมารท์ ปร ิ�นท ์แฟบรคิ 37,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั สมารท์ ปร ิ�นท ์แฟบรคิ 37,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180406 26/01/2018

97 จา้งประกอบ ชิ�นงาน        2 รายการ 32,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จาํกดั 32,560.00 บาท บรษิทั อนิเตอรโ์ฟนคิ (ประเทศไทย) จาํกดั 32,560.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180407 26/01/2018

98 พดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ�ว Hatari       4 เคร ื	อง 6,360.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรุงเทพบรกิารแกส๊ 6,360.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรุงเทพบรกิารแกส๊ 6,360.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180408 29/01/2018

บรษิทั ลนูา่อเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 6,400.00 บาท

99 สายคลอ้งบตัร พรอ้มซองใสบ่ตัร       1,000 ชุด 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สตารร์ ี	 คอรด์ จาํกดั 20,000.00 บาท บรษิทั สตารร์ ี	 คอรด์ จาํกดั 20,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180409 29/01/2018

100 3D Printer Prusa Mk3           1 ชุด 70,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสเปเชี	ยล คอนสตรคัช ั	น แอนด์ 70,000.00 บาท บรษิทั เอสเปเชี	ยล คอนสตรคัช ั	น แอนด์ 70,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180410 29/01/2018

เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั

101 ปัvมจุุม่ BPS-200S APP           1 ชุด 3,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีซี	 ทูลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท บรษิทั อ ีซี	 ทูลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180411 30/01/2018

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สยามเวลิด์ 3,400.00 บาท

102 ชุดกงัหนัลม        3 รายการ 278,613.00 298,115.91    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส วาย เอส ออโตพ้ารท์ 278,613.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส วาย เอส ออโตพ้ารท์ 278,613.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180414 30/01/2018

บรษิทั พ.ีอาร.์โมลด์ แอนด ์พารท์ส จาํกดั 313,140.00 บาท

103 เคร ื	องคอมพวิเตอรพ์กพา Acer X349       6 เคร ื	อง 186,000.00 199,020.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มลัตมิเีดยี เทคโนโลย ีจาํกดั 176,610.00 บาท บรษิทั มลัตมิเีดยี เทคโนโลย ีจาํกดั 176,610.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180415 30/01/2018

บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 177,240.00 บาท
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104 จา้งซอ่มบํารุงเคร ื	องผลตินํ �าบรสิทุธิ�สงู 1 งาน 15,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 15,300.00 บาท บรษิทั มติร-ซายน ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 15,300.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180416 30/01/2018

105 MODEL PH2.0-2*13P90M        2 รายการ 60,000.00    เฉพาะเจาะจง  พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลชู ั	น 60,000.00 บาท  พาวเวอรโ์ฟลว ์โซลชู ั	น 60,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180417 30/01/2018

MODEL PH2.0-2*13P90F

106 จา้งซอ่มแซมประตูหนไีฟ           1 งาน 37,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ธนพงษก์ารชา่ง แอนด ์ซพัพลาย 37,900.00 บาท หจก. ธนพงษก์ารชา่ง แอนด ์ซพัพลาย 37,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180418 31/01/2018

107 ถา่ยฟิลม์  ขงึเคร ื	อง  แมพ่มิพก์าวอดั           1 ชุด 8,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซลิค ์คทั 8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซลิค ์คทั 8,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180419 31/01/2018

108 Voltage Regulator IC         250 อนั 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,000.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180420 31/01/2018

109 Board Can Bus Microchip           2 อนั 9,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 9,800.00 บาท บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 9,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180421 31/01/2018

110 คา่บรกิารปรบัแตง่ระบบ Hadoop           1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คลสัเตอรค์ทิ จาํกดั 36,000.00 บาท บรษิทั คลสัเตอรค์ทิ จาํกดั 36,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180422 31/01/2018

111 เคร ื	องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์เครอืขา่ย 3 รายการ 467,110.00 499,807.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 467,110.00 บาท บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 467,110.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180423 31/01/2018

(Dell Inspiron 3052 จาํนวน 26 เครื	อง, บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จาํกดั 484,172.00 บาท

HPE OfficeConnect 1820 บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 505,900.00 บาท

8G Switch จาํนวน 36 ชุด, บรษิทั อนิโนโค จาํกดั 530,820.00 บาท

HPE OfficeConnect 1620

 24G Switch จาํนวน 5 ชุด)

112 จา้งทําโบวช์วัร ์ 1 งาน 10,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180424 31/01/2018

113 วสัดุวทิยาศาสตร์        4 รายการ 6,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จาํกดั 6,800.00 บาท บรษิทั กบิไทย จาํกดั 6,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180425 31/01/2018

114 GB Series AGM General battery 12V 7.2 AH         300 อนั 105,000.00 112,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บเีอสบ ีเพาเวอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 102,000.00 บาท บรษิทั บเีอสบ ีเพาเวอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 102,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180426 31/01/2018

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สยามเวลิดซ์พัพลาย 111,000.00 บาท

บรษิทั ชูโฟทคิ จาํกดั 165,000.00 บาท

115 Benzophenone 99.0%        1 รายการ 2,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จาํกดั 2,850.00 บาท บรษิทั ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จาํกดั 2,850.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180427 31/01/2018

116 TONER HP รุน่ CE410A, CE411AC,        4 รายการ 27,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 27,000.00 บาท บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 27,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180428 31/01/2018

CE412AC, CE413AC บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 28,880.00 บาท
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117 Optitrack Flex13           1 ชุด USD 2,480.00    เฉพาะเจาะจง  BioFit Technology & Service 2,480.00 USD  BioFit Technology & Service 2,480.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180023 3/01/2018

118 ชุดพฒันาสแกนสิ	งแวดลอ้ม 360 องศา           2 ชุด USD 756.00    เฉพาะเจาะจง  Zhiwei Robotics Corp. 756.00 USD  Zhiwei Robotics Corp. 756.00 USD มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042180024 3/01/2018

119 อุปกรณ์วดัลมสาํหรบัยานยนต์        3 รายการ GBP 256.96    เฉพาะเจาะจง  Demon Tweeks 256.96 GBP  Demon Tweeks 256.96 GBP มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180025 3/01/2018

120 อะไหลร่ถยนตไ์ฟฟ้าดดัแปลง        4 รายการ USD 13,681.00 465,154.00    เฉพาะเจาะจง  The Electric Car Company 13,681.00 USD  The Electric Car Company 13,681.00 USD ราคาตํ	าสดุ 4042180026 3/01/2018

 EV West 14,835.00 USD

121 RO4530B          15 อนั USD 909.75    เฉพาะเจาะจง  Rogers Southeast Asia, Inc 909.75 USD  Rogers Southeast Asia, In 909.75 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180027 9/01/2018

122 นํ �ายา PFI-34A และ Sumirinse MK        2 รายการ JPY 1,262,000.00 403,840.00    เฉพาะเจาะจง  SUMITOMO CORPORATION 1,262,000 JPY  SUMITOMO CORPORATION 1,262,000 JPY มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180028 11/01/2018

 ASIA & OCEANEA  ASIA & OCEANEA

123 ชุดหลอดเอ็กซเรยส์าํหรบัวนิจิฉยัเลอืดออกในสมอง           1 ชุด USD 5,300.00 190,800.00    เฉพาะเจาะจง  IMD CHINA CO., LTD. 5,300.00 USD  IMD CHINA CO., LTD. 5,300.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180029 16/01/2018

124 อะไหลเ่ครื	อง QE        5 รายการ USD 418.10    เฉพาะเจาะจง  LASER 21 Pte Ltd 418.10 USD  LASER 21 Pte Ltd 418.10 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180030 23/01/2018

125 หมกึพมิพน์ําไฟฟ้า        3 รายการ USD 2,263.50    เฉพาะเจาะจง  Galaxy Resource International 2,263.50 USD  Galaxy Resource International 2,263.50 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180031 23/01/2018

126 จา้งทํา Rotor Fabrication           1 งาน EUR 2,800.00 112,000.00    เฉพาะเจาะจง  University de Lorraine 2,800.00 EUR  University de Lorraine 2,800.00 EUR มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4042180032 30/01/2018

127 ระบบตรวจจบัฝ่าฝืนกฎจราจรและระบบออกใบส ั	ง          1 ระบบ 9,345,794.39 10,000,000.00     คดัเลอืก บรษิทั ซูม อนิฟอรเ์มช ั	น ซสิเต็ม จาํกดั 9,119,900.00 บาท บรษิทั ซูม อนิฟอรเ์มช ั	น ซสิเต็ม จาํกดั 9,119,900.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4043180029 11/01/2018

จราจรอตัโนมตัพิรอ้มอุปกรณ์และตดิต ั�ง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สยามเวลิด์ 9,281,400.00 บาท

บรษิทั ซซีทีวี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 9,337,200.00 บาท

128 จา้งทดสอบประสทิธภิาพของระบบแบตเตอรี	           1 งาน 140,000.00 140,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นวพงษ ์ปทัมจนิตธํารง 140,000.00 บาท นาย นวพงษ ์ปทัมจนิตธํารง 140,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180030 11/01/2018

129 จา้งบํารุงรกัษาลฟิต์    1 งาน 35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท บรษิทั มติซูบชิ ิเอลเลเวเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 35,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180031 15/01/2018

130 จา้งออกแบบผงัแป้นคยีบ์อรด์ระบบภาษา   1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วนาพร  คําพลิะ 120,000.00 บาท นางสาว วนาพร  คําพลิะ 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180032 22/01/2018

ภาพภาษาไทยพรอ้มวธิกีารทํางานและ

พจนานุกรมคําศพัทส์าํหรบัคยีบ์อรด์

ระบบภาษาภาพภาษาไทย รุน่ 8
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131 จา้งตรวจสอบความสอดคลอ้งของวธิกิารประเมนิ           1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ประกติ สงัขป์่า 120,000.00 บาท นาย ประกติ สงัขป์่า 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180033 22/01/2018

คุณภาพซอฟตแ์วรด์ว้ย Work Product

132 จา้งประกอบแผงวงจร         320 แผง 1,296,000.00 1,386,720.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั ไรสซ์ิ	ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 1,120,000.00 บาท บรษิทั ไรสซ์ิ	ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 1,120,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4043180034 23/01/2018

ประกวดราคา บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,279,360.00 บาท

133 จา้งจดังานมหกรรม IT คร ั�งท ี	 17           1 งาน 1,682,314.02 1,800,076.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 1,670,000.00 บาท บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 1,670,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4043180035 23/01/2018

ประกวดราคา บรษิทั เครสโซเวช ั	น จาํกดั 1,682,314.03 บาท

134 จา้งทดสอบระบบการดูแลสขุภาพผูป้่วยที	บา้น    1 งาน 127,000.00 127,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุณี เรอืงกจิวณิช 127,000.00 บาท นางสาว วารุณี เรอืงกจิวณิช 127,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180036 24/01/2018

135 จา้งทําวงจรอา่นคา่สง่ขอ้มูล           1 งาน 3,163,500.00 3,384,945.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรอ้มเทคแคร ์จาํกดั 3,163,500.00 บาท บรษิทั พรอ้มเทคแคร ์จาํกดั 3,163,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180037 24/01/2018

136 เคร ื	องวดัและวเิคราะหส์เปกตรมัสญัญา       1 เคร ื	อง 3,214,953.27 3,440,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไรทส ์อนิสตรูเมนส ์จาํกดั 3,205,607.48 บาท บรษิทั ไรทส ์อนิสตรูเมนส ์จาํกดั 3,205,607.48 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180038 25/01/2018

CIP-TDS-780

137 จา้งผลติส ื	อวดีทิศันก์ารเพิ	มศกัยภาพ 1 งาน 519,626.17 556,000.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั เอ็กซท์รมี อนิเตอรม์เีดยี จาํกดั 519,626.17 บาท บรษิทั เอ็กซท์รมี อนิเตอรม์เีดยี จาํกดั 519,626.17 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180039 25/01/2018

ในการเพาะปลกูมงัคุด และทุเรยีน ประกวดราคา

138 จา้งดําเนนิการตดิตามและดูแลระบบ e-Referral 1 งาน 275,000.00 275,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชยุต บุญมพีธิาน 275,000.00 บาท นาย ชยุต บุญมพีธิาน 275,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180040 25/01/2018

พฒันาระบบสารสนเทศเพื	อการสง่ตอ่ผูป้่วย

อเิล็กทรอนกิส ์พื�นท ี	กรุงเทพมหานคร ระยะที	 4

139 จา้งพฒันากระบวนการสงัเคราะหอ์นุภาคนาโน 1 งาน 105,000.00 105,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กนัยารตัน ์เพชรโสม 105,000.00 บาท นางสาว กนัยารตัน ์เพชรโสม 105,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180041 25/01/2018

และทดสอบคุณสมบตัทิางกายภาพ

140 จา้งจดัทํามาตรฐานและการพฒันาสารสนเทศเพื	อ 1 งาน 132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว สพุชิชา เอกระ 132,000.00 บาท นางสาว สพุชิชา เอกระ 132,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180042 31/01/2018

การใชง้านมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ดา้นการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน ์ของคนพกิาร

141 จา้งเหมาชว่ยดูแลบอ่เล ี�ยงกุง้           1 งาน 46,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วุฒชิยั นาคคงคํา 46,000.00 บาท นาย วุฒชิยั นาคคงคํา 46,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180043 31/01/2018
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