
แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 รถ ยี	หอ้ TOYOTA รุน่ ALTIS 1.6G A/T สขีาว 2 คนั 1,781,206.00 1,905,890.42     คดัเลอืก บรษิทั โตโยตา้ เภตรา จํากดั 1,664,678.50 บาท บรษิทั โตโยตา้ เภตรา จํากดั 1,664,678.50 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180429 1/02/2561

2 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยั 1 งาน 59,813.08    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รกัษาความปลอดภยั เจ.โอ.ยุคขะระ จํากดั 59,813.08 บาท บรษิทั รกัษาความปลอดภยั เจ.โอ.ยุคขะระ จํากดั 59,813.08 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180430 1/02/2561

ศูนยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิล็กทรอนกิส ์(TMEC)

เดอืนกุมภาพนัธ ์2561

3 จา้งปรบัปรงุฝ้าเพดานอาคารคลนีรมู 1 งาน 35,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บรรจบ ทรพัยเ์จรญิ 35,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรพัยเ์จรญิ 35,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180431 1/02/2561

ช ั�น 2 ทางเดนิเชื	อมอาคาร และงานปรบัปรงุ

ทอ่นํ �าท ิ�งจากหอ้งระบบผลตินํ �าบรสิุทธิO ศอ.

4 กุญแจทองเหลอืงคยีอ์ะไลท ์KMC 40 mm. 310 อนั 57,350.00    เฉพาะเจาะจง รา้น คยีเ์ฮา้สไ์ทยแลนด ์โดยนายจุรนิทร ์บุญหอ้ย 57,350.00 บาท รา้น คยีเ์ฮา้สไ์ทยแลนด ์โดยนายจุรนิทร ์บุญหอ้ย 57,350.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180432 1/02/2561

บรษิทั กุญแจล็อค จํากดั 89,559.00 บาท

5 จา้งซ่อมบํารงุรกัษาเทอรโ์บปั�ม 1 รายการ 370,000.00 395,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮากุโตะ เอ็นจเินยีร ิ	ง (ไทยแลนด)์ จํากดั 370,000.00 บาท บรษิทั ฮากุโตะ เอ็นจเินยีร ิ	ง (ไทยแลนด)์ จํากดั 370,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180433 1/02/2561

6 Notebook HPX2 Detachable 10-p001TU White 8 เคร ื	อง 86,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 86,560.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 86,560.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180434 1/02/2561

บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 87,200.00 บาท

7 วสัดุสํานกังาน 13 รายการ 4,285.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โบท๊บุคส ์ออฟฟิศเซ็นเตอร ์จํากดั 4,285.00 บาท บรษิทั โบท๊บุคส ์ออฟฟิศเซ็นเตอร ์จํากดั 4,285.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180435 1/02/2561

บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,688.80 บาท

8 4G Mobile Router TP-Link TL-MR6400 2 อนั 6,336.45    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,600.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5,600.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180436 1/02/2561

บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 6,780.00 บาท

9 Crystal Clear 204 1 รายการ 12,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บาเท็กซ ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จํากดั 12,500.00 บาท บรษิทั บาเท็กซ ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จํากดั 12,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180437 1/02/2561

10 หมกึพมิพ์ 10 รายการ 13,138.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,138.00 บาท บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 13,138.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180438 1/02/2561

11 วสัดุวทิยาศาสตร ์ 5 รายการ 29,025.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ชารเ์ตอรเ์มต (ประเทศไทย) จํากดั 29,025.00 บาท บรษิทั ชารเ์ตอรเ์มต (ประเทศไทย) จํากดั 29,025.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180439 1/02/2561

12 จา้งพฒันาพจนานุกรมคําอา่นคําศพัท ์  24,000 คํา 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรวรี ์ประธานเกยีรติ 120,000.00 บาท นางสาว ภทัรวรี ์ประธานเกยีรติ 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180440 1/02/2561

13 วสัดุวทิยาศาสตร ์ 2 รายการ 6,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากดั 6,430.00 บาท บรษิทั พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากดั 6,430.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180441 1/02/2561

14 จา้งพฒันาระบบการตรวจสอบและแจง้เตอืน  1 งาน 68,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภควฒัน ์ตณิสริสิุข 68,000.00 บาท นาย ภควฒัน ์ตณิสริสิุข 68,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180442 1/02/2561

การทาํงาน MQ บนระบบคลาวด์

15 สทิธิOการใชซ้อฟตแ์วร ์JMP PRO 1 License 402,980.00 431,188.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 402,980.00 บาท บรษิทั แซส ซอฟทแ์วร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 402,980.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180443 1/02/2561

16 วสัดุวทิยาศาสตร ์ 4 รายการ 46,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 46,800.00 บาท บรษิทั เมอรแ์คนไทล ์ไฮเทค จํากดั 46,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180444 2/02/2561

17 จา้งซ่อมอุปกรณ์สื	อสารระบบเซลลแ์สงอาทติย์ 1 รายการ 52,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 52,500.00 บาท บรษิทั ลโีอ อเีลคทรอนคิส ์จํากดั 52,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180445 2/02/2561

18 มอเตอรไ์ฟฟ้า  เกยีรท์ดรอบ  อนิเวอรเ์ตอร ์  3 รายการ 64,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟอรจ์ูน เมคคานคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 64,920.00 บาท บรษิทั ฟอรจ์ูน เมคคานคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 64,920.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180446 2/02/2561

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัท ี	 1-28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัท ี	 1-28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

19 Scanner Epson  1 เคร ื	อง 26,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 26,570.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 26,500.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180447 2/02/2561

บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 26,500.00 บาท

20 Plate Count AGAR 2 ขวด 3,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จํากดั (มหาชน) 3,200.00 บาท บรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จํากดั (มหาชน) 3,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180448 2/02/2561

21 Toner Brother TN-261  4 รายการ 19,880.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 20,050.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,880.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180449 2/02/2561

บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,880.00 บาท

22 BLOCk:EGH15 CA Z0C 2 รายการ 16,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พรเีมยีร ์ออโตเมช ั	น เซนเตอร ์จํากดั 16,300.00 บาท บรษิทั พรเีมยีร ์ออโตเมช ั	น เซนเตอร ์จํากดั 16,300.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180450 5/02/2561

RAIL:EGR15R1360C (ยาว 1360 มลิลเิมตร)

23 จา้งออกแบบและจดัพมิพป์้ายพาราโบลา 1 รายการ 28,037.38    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บานานา่ สตูดโิอ จํากดั 28,037.38 บาท บรษิทั บานานา่ สตูดโิอ จํากดั 28,037.38 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180451 6/02/2561

24 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  9 รายการ 18,668.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 18,668.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 18,668.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180452 6/02/2561

25 จา้งแปลบทบรรยายภาษาองักฤษและบนัทกึเสยีง 1 รายการ 115,000.00 115,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพชร สุพาวาณิชย์ 115,000.00 บาท นางสาว พวงเพชร สุพาวาณิชย์ 115,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180453 6/02/2561

26 ป้ายไฟฉุกเฉนิ, ชุดสํารองไฟฉุกเฉนิ, 3 รายการ 41,449.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไดโน ่อเีล็คทรคิ จํากดั 41,449.00 บาท บรษิทั ไดโน ่อเีล็คทรคิ จํากดั 41,449.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180454 6/02/2561

แบตเตอร ี	

27 ABB Magnetic Contactor for 1 ชุด 8,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พคี เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 8,500.00 บาท บรษิทั พคี เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 8,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180455 6/02/2561

50 KVAR Capacitor Bank

28 H2 (HP) 99.995% 30 ทอ่ 29,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 29,400.00 บาท บรษิทั ไทย-เจแปน แกส๊ จํากดั 29,400.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180456 7/02/2561

29 จา้งตดิต ั�งมเิตอรว์เิคราะหพ์ลงังานไฟฟ้า  1 ตู ้ 44,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 44,000.00 บาท บรษิทั ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากดั 44,000.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180457 7/02/2561

พรอ้มตูโ้ลหะ ขนาด 630x750x250 มม. บรษิทั เอ็นพ ีสวทิซบ์อรด์ มารเ์ก็ตติ�ง จํากดั 50,400.00 บาท

30 จา้งพฒันาระบบสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูล  1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภทัรพล จนัทรเสนา 25,000.00 บาท นาย ภทัรพล จนัทรเสนา 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180458 7/02/2561

เอกสารจดหมายเหตุ

31 จา้งพฒันาระบบสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูล  1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นวมนิทร ์บุญมี 25,000.00 บาท นาย นวมนิทร ์บุญมี 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180459 7/02/2561

พพิธิภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์(Mobile Application)

32 LG UHD Smart TV 55" รุน่ 55UJ630T 2 รายการ 28,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 28,700.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 28,700.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180460 7/02/2561

SureVision ขาต ั�งทวี ีTV 32"-65" รุน่ V9 บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 28,900.00 บาท

33 จา้งบํารงุรกัษาเคร ื	องกําเนดิไฟฟ้า 1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 50,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180461 7/02/2561

34 ISM BOARD 1 รายการ 115,000.00 123,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากดั 115,000.00 บาท บรษิทั ชลิเลอร ์เซอรว์สิ จํากดั 115,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180462 7/02/2561

35 Conference Speaker Unified 2 รายการ 53,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 53,100.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 53,100.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180463 7/02/2561

Logitech Webcam C930e บรษิทั แอดวานซ ์ดจิติอล ซนิเนอรย์ ีจํากดั 53,390.00 บาท
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36 CHLOROFORM NORMAPUR ANALYTICAL 1 รายการ 1,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 1,080.00 บาท บรษิทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 1,080.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180464 7/02/2561

37 Hand Pallet Truck ยี	หอ้ Hecker 1 คนั 10,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เทคโนตคิ จํากดั 10,200.00 บาท บรษิทั เทคโนตคิ จํากดั 10,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180465 7/02/2561

38 LoPy Starter Kit# 2  4 ชุด 24,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 24,000.00 บาท บรษิทั อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 24,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180466 8/02/2561

ชุดเร ิ	มตน้ใชง้าน LoPy แบบที	 2

39 HYDROCHLORIC ACID 37% AR, 3 อนั 1,110.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซทีแีลบอราตอร ี	 จํากดั 1,110.00 บาท บรษิทั ซทีแีลบอราตอร ี	 จํากดั 1,110.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180467 8/02/2561

QREC#8040-1-2501

40 จา้งพมิพแ์ผน่พบั 2 รายการ 3,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180468 8/02/2561

41 จา้งหาแนวทางปรบัปรงุคุณภาพสญัญาณ 1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย เฉลมิพงษ ์ดลิกานนท์ 40,000.00 บาท นาย เฉลมิพงษ ์ดลิกานนท์ 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180469 8/02/2561

เพื	อการพฒันาแผงวงจรอลัตราซาวนด ์รุน่ใหม่

42 A W1 โตะ๊ประชุม W7200xD700xH750 mm 2 รายการ 201,000.00 215,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เฟล็กซี	แพลน ดไีซน ์จํากดั 201,000.00 บาท บรษิทั เฟล็กซี	แพลน ดไีซน ์จํากดั 201,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180470 8/02/2561

A W2 โตะ๊ประชุม W4800xD500xH750 mm

43 จา้งทาํ PCB Type PTH  1 งาน 7,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์ จํากดั 7,730.00 บาท บรษิทั เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จํากดั 7,730.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180471 8/02/2561

44 MONITOR 27 LED 1 รายการ 17,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 17,980.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ กดั 17,980.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180472 8/02/2561

บรษิทั ศูนยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์น็ตไทย จํากดั 50,000.00 บาท

45 จา้งผลติ Info Graphic  1 งาน 70,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ม ีเฮ ฟิลม์ จํากดั 70,000.00 บาท บรษิทั ม ีเฮ ฟิลม์ จํากดั 70,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180473 9/02/2561

46 AC Cooling FAN without Sensor 10 อนั 13,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 13,800.00 บาท บรษิทั พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากดั 13,800.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180474 9/02/2561

หา้งหุน้สว่นจํากดั วศินุ เพาเวอร ์วศิวกรรม 50,000.00 บาท

47 อะครลิคิใส จํานวน 5 ชุด  1 รายการ 7,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นวนครพลาสตกิ จํากดั 7,290.00 บาท บรษิทั นวนครพลาสตกิ จํากดั 7,290.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180475 12/02/2561

48 จา้งทาํแผงวงจร PCB  1 รายการ 2,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 2,510.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 2,510.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180477 12/02/2561

49 DC100 โชค้ตดิผวิประตูสเีงนิ-ต ั�งคา้ง  2 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ว ีควิบ ์จํากดั 20,000.00 บาท บรษิทั ว ีควิบ ์จํากดั 20,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180478 12/02/2561

DC100 โชค้ตดิผวิประตูสเีงนิ-ไมต่ ั�งคา้ง

50 ชุด CZR External Paste Stain Kit 1 ชุด 20,560.75    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นูโวเดน้ท ์จํากดั 20,560.75 บาท บรษิทั นูโวเดน้ท ์จํากดั 20,560.75 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180479 12/02/2561

51 Lithium suifide 99.98% 1 รายการ 10,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟาโคบสิ จํากดั 10,800.00 บาท บรษิทั ฟาโคบสิ จํากดั 10,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180480 12/02/2561

52 จา้งปรบัปรงุพื�นท ี	สเีขยีว 1 รายการ 20,550.00    เฉพาะเจาะจง นาย สุทศัน ์โตใหญ่ 20,550.00 บาท นาย สุทศัน ์โตใหญ่ 20,550.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180481 12/02/2561

53 จา้งจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1 รายการ 44,859.81    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท บรษิทั เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180482 12/02/2561

54 ตดิต ั�งสายเมนพรอ้มตู ้Load Center 1 งาน 135,710.00 145,209.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จํากดั 132,473.10 บาท บรษิทั ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จํากดั 132,473.10 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180483 12/02/2561

บรษิทั พคี เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 135,710.00 บาท
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55 กระตกินํ �ารอ้น 1 รายการ 3,084.12    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,084.12 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,084.12 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180484 12/02/2561

บรษิทั ลูนา่อเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 3,160.00 บาท

56 14025-076 HBSS (1X) , 1000 ML 1 รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากดั 3,000.00 บาท บรษิทั ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากดั 3,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180485 13/02/2561

57 Monitoring and control the information 1 งาน 60,000.00    เฉพาะเจาะจง Mr. PUJITHA PADMAL ABESING KODIPPILY 60,000.00 บาท Mr.PUJITHA PADMAL ABESING KODIPPILY 60,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180486 13/02/2561

for Curved Colorful PV panels

58 จา้งศกึษาคุณสมบตัทิางเคมไีฟฟ้าของวสัดุ  1 งาน 75,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจกัร 75,000.00 บาท นางสาว เยาวมาลย ์ชุม่อนิจกัร 75,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180487 13/02/2561

ผสม Sulfur-CNTs-Graphene-PDMS-3D

 electrode ท ี	เตรยีมโดยเทคนคิ ball-milled 

รว่มกบั electrochemical deposition

59 อุปกรณ์ กลอ้ง infrared 4 รายการ 54,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จํากดั 54,950.00 บาท บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จํากดั 54,950.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180488 13/02/2561

60 วสัดุ Calibate หวัวดั PH  6 รายการ 4,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 4,360.00 บาท บรษิทั ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 4,360.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180490 13/02/2561

61 จา้งซ่อม pump 3m40-16030 1 งาน 17,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั มุฑติา คอนสตรคัช ั	น 17,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั มุฑติา คอนสตรคัช ั	น 17,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180491 13/02/2561

62 SERVICE MAINTENANCE FOR FRP BLOWER 1 งาน 15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจนคอน เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 15,000.00 บาท บรษิทั เจนคอน เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 15,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180492 13/02/2561

maintenance for FRP Blower Model: GC-500

63 จา้งทาํ PCB Type PTH 1 งาน 2,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 2,400.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จํากดั 2,400.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180493 14/02/2561

64 วสัดุอุปกรป์ระกอบเคร ื	องเอกซเรย์ 20 รายการ 112,570.70 120,450.65    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 112,570.70 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 112,570.70 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180494 14/02/2561

65 นํ�ายาลา้งจานไลปอนเอฟ 1X20 ลติร 1 รายการ 1,401.86    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สุภยัพร 1,401.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สุภยัพร 1,401.86 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180495 14/02/2561

66 วสัดุไฟฟ้า 6 รายการ 25,026.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 25,026.40 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 25,026.40 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180496 14/02/2561

67 วสัดุวทิยาศาสตร ์ 3 รายการ 82,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฟาโคบสิ จํากดั 82,000.00 บาท บรษิทั ฟาโคบสิ จํากดั 82,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180497 15/02/2561

68 จา้งทาํชิ�นสว่นพลาสตกิ 1 งาน 6,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ชลติะ เซมซิ ึจํากดั 6,500.00 บาท บรษิทั ชลติะ เซมซิ ึจํากดั 6,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180498 15/02/2561

69 พดัลมระบายความรอ้น, แบตเตอร ี	 1 ชุด 4,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,450.00 บาท บรษิทั ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,450.00 บาท มคีุณลกัษระเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180499 15/02/2561

70 วสัดุวทิาศาสตร ์ 3 รายการ 8,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,610.00 บาท บรษิทั อติลัมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,610.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180501 15/02/2561

71 BOSCH เคร ื	องวดัระยะเลเซอร ์รุน่ GLM500 1 เคร ื	อง 5,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,375.00 บาท บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,375.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180502 16/02/2561

72 สติ�กเกอรก์ระดาษขาวมนัองิค์ 2 แพ็ค 598.14    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 598.14 บาท บรษิทั ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 598.14 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180503 16/02/2561

73 จา้งจดัทาํขอ้มูลประกอบแผนการดําเนนิงาน ประจําปี 1 งาน 48,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธรีาพร โคโตสี 48,000.00 บาท นางสาว ธรีาพร โคโตสี 48,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180504 16/02/2561

2560-2561 ศูนยบ์รกิาร ถา่ยทอดการสื	อสาร

แหง่ประเทศไทย
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัท ี	 1-28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

74 วสัดุสํานกังาน 21 รายการ 3,287.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 3,287.00 บาท รา้น พฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 3,287.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180505 16/02/2561

75 ซอฟทแ์วร ์ 2 รายการ 22,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอซอฟทว์นั จํากดั 22,250.00 บาท บรษิทั เอซอฟทว์นั จํากดั 22,250.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180506 16/02/2561

76 loT Activity kit 62 ชุด 79,608.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 63,240.00 บาท บรษิทั อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 63,240.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180507 16/02/2561

77 เชา่เครอืงคอมพวิเตอร ์ 1 รายการ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จํากดั 8,000.00 บาท บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จํากดั 8,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180508 16/02/2561

78 CRYO DIFFUSION FRANCE 1 รายการ 1,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จํากดั 1,000.00 บาท บรษิทั กบิไทย จํากดั 1,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180509 16/02/2561

79 Centrifuge Tubes 15ml 1 รายการ 8,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 8,400.00 บาท บรษิทั บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 8,400.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180511 16/02/2561

80 กลอ้งวงจรปิดพรอ้มเลนส์ 1 ชุด 74,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซซีทีวี ี(ประเทศไทย) จํากดั 74,600.00 บาท บรษิทั ซซีทีวี ี(ประเทศไทย) จํากดั 74,600.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180512 16/02/2561

81 นํ�ายาเลี�ยงเชื�อจุลนิทรยี ์ 3 รายการ 14,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากดั 14,510.00 บาท บรษิทั ไบโอเทค แอนด ์ไซแอนทฟิิค จํากดั 14,510.00 บาท คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงความตอ้งการ 4041180513 16/02/2561

82 SHT30F Humidity and Temperature 300 อนั 93,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 93,000.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 93,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180514 16/02/2561

โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ

83 จา้งอบรมหลกัสูตร NETPIE  1 งาน 44,859.81    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท บรษิทั เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180515 16/02/2561

84 เคร ื	องคอมพวิเตอร ์Lenovo 1 ชุด 30,747.67    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นปิดา้ กรุป๊ จํากดั 30,747.66 บาท บรษิทั นปิดา้ กรุป๊ จํากดั 30,747.66 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180516 19/02/2561

บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จํากดั 41,800.00 บาท

85 614101 Macro Cuvette 1 รายการ 3,300.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อาร ์ซ ีเอ็ม ซพัพลายส์ 3,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อาร ์ซ ีเอ็ม ซพัพลายส์ 3,300.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180517 19/02/2561

86 จา้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเสยีงอา่น 1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธริดา เอ ี	ยมอุดม 25,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอ ี	ยมอุดม 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180518 19/02/2561

หนงัสอืสารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน เลม่ท ี	 40 และ 41

87 SCANNER TIP - TRIOS 3 #82610012  1 ชุด 19,923.36    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอคคอรด์ คอรป์อเรช ั	น จํากดั 19,923.36 บาท บรษิทั แอคคอรด์ คอรป์อเรช ั	น จํากดั 19,923.36 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180519 19/02/2561

88 จา้งเหมาดูแลบอ่เลี�ยงกุง้ 1 งาน 9,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย รจุภิาส ธนพติรพบิูลย์ 9,000.00 บาท นาย รจุภิาส ธนพติรพบิูลย์ 9,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180520 19/02/2561

89 จา้งพมิพห์นงัสอื "คูม่อืการใชง้านระบบ 1 งาน 40,373.83    เฉพาะเจาะจง บรษิทั จรลัสนทิวงศก์ารพมิพ ์จํากดั 40,373.83 บาท บรษิทั จรลัสนทิวงศก์ารพมิพ ์จํากดั 40,373.83 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180521 20/02/2561

ThaiJo2.0" ปก กระดาษอารต์การด์ 270 แกรม

เนื�อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พมิพข์าว

90 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8 รายการ 23,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 23,290.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 23,290.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180522 20/02/2561

91 73732.0005 2-Nitrophenyl 1 รายการ 6,980.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,980.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,980.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180523 20/02/2561

92 วสัดุสําหรบัใขก้บัเคร ื	องพมิพ ์3 มติ ิ 3 รายการ 16,532.71    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอคคอรด์ คอรป์อเรช ั	น จํากดั 16,532.71 บาท บรษิทั แอคคอรด์ คอรป์อเรช ั	น จํากดั 16,532.71 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180524 20/02/2561

93 จา้งทาํรถเข็น และถาดสแตนเลส 3 รายการ 46,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไมโครเพยีว จํากดั 46,200.00 บาท บรษิทั ไมโครเพยีว จํากดั 46,200.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180525 20/02/2561

หา้งหุน้สว่นจํากดั สยามเวลิด ์84 51,200.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัท ี	 1-28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

94 DIGITAL INSULATION TESTER #BM5200 1 อนั 40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วกีา้ ออโตเมช ั	น (2000) จํากดั 40,000.00 บาท บรษิทั วกีา้ ออโตเมช ั	น (2000) จํากดั 40,000.00 บาท มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180526 20/02/2561

95 วสัดุงานวจิยั 22 รายการ 30,352.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 30,352.00 บาท บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จํากดั 30,352.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180527 20/02/2561

96 ปั�มลม Resun 1 ชุด 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จํากดั 5,000.00 บาท บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จํากดั 5,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180528 20/02/2561

97 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 3 รายการ 7,476.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,476.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 7,476.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180529 20/02/2561

98 จา้งบํารงุรกัษาปั�มดบัเพลงิ 1 งาน 46,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 46,500.00 บาท บรษิทัพ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จํากดั 46,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180530 20/02/2561

99 จา้งตรวจเช็ดเคร ื	องปรบัอากาศ 1 รายการ 3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,000.00 บาท บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180531 21/02/2561

100 เคร ื	องปรบัอากาศ จํานวน 9 ชุด 1 รายการ 466,500.00 499,155.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อกัขรา เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 466,500.00 บาท บรษิทั อกัขรา เอ็นจเินยีร ิ	ง จํากดั 466,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180532 21/02/2561

101 จา้งปรบัปรงุเวอรช์ ั	นระบบพพิธิภณัฑ์ 1 งาน 36,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปภงักร มติรจติต์ 36,000.00 บาท นาย ปภงักร มติรจติต์ 36,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180533 21/02/2561

อเิล็กทรอนกิส์

102 Supprt Film Grids 1 รายการ 4,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั 4,700.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั 4,700.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180534 22/02/2561

103 ชุดโตะ๊เคร ื	องเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์บบหมุนวตัถุ 1 รายการ 128,000.00 136,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คอนซนิเทค จํากดั 128,000.00 บาท บรษิทั คอนซนิเทค จํากดั 128,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180535 22/02/2561

104 Smart LED TV 55" (55U9650VT) 3 เคร ื	อง 61,656.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 61,654.20 บาท บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 61,654.20 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180536 22/02/2561

105 บอรด์ประชาสมัพนัธ ์110 x 200 ซ.ม. 1 ชุด 19,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ	ง จํากดั 19,000.00 บาท บรษิทั ปิยะไซนแ์อดเวอรไ์ทซิ	ง จํากดั 19,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180537 22/02/2561

106 จา้งตดิต ั�งมา่นปรบั Sunscreen RS BO12 1 งาน 13,135.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อมรสุวรรณ จํากดั 13,135.00 บาท บรษิทั อมรสุวรรณ จํากดั 13,135.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180538 22/02/2561

107 USB Optical Mouse LOGITECH 2 อนั 440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 440.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลูช ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 440.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180539 22/02/2561

บรษิทั ทรปิเปิล คอม จํากดั 760.00 บาท

108 INLAND 19 ULTRA VACUUM OIL (5L/PAIL) 1 ถงั 5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิลั จํากดั 5,000.00 บาท บรษิทั โตนเิทค อคิวปิเมนท ์แอนด ์เคมคิลั จํากดั 5,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180540 22/02/2561

109 จา้งซ่อมร ั	วและเตมิสารทาํความเย็น 1 งาน 161,810.00 173,136.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 161,810.00 บาท บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 161,810.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180541 22/02/2561

เคร ื	องทาํนํ �าเย็น "แคเรยีร"์ สําหรบั ศอ.

110 อุปกรณ์สง่จา่ยลมเย็น 3 รายการ 148,300.00 158,681.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แม็คเอนเนอย ีอโีวลูช ั	น จํากดั 148,300.00 บาท บรษิทั แม็คเอนเนอย ีอโีวลูช ั	น จํากดั 148,300.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180542 22/02/2561

111 Nessus Pro 1 ลขิสทิธิO 71,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอท ีเอสเซนเชยีล (ไทยแลนด)์ จํากดั 85,000.00 บาท บรษิทั เวอรท์เิคลิเทค เทคนอลโลจ ีจํากดั 71,500.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180543 22/02/2561

บรษิทั เวอรท์เิคลิเทค เทคนอลโลจ ีจํากดั 71,500.00 บาท

112 เคร ื	องปรบัอากาศ Toshiba 3 รายการ 115,233.63 166,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 115,233.63 บาท บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จํากดั 115,233.63 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180544 23/02/2561

113 จา้งประกอบบอรด์ 1 ชุด 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 4,800.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากดั 4,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180545 23/02/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)
ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพนัธ์

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัท ี	 1-28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ	ม)

114 วสัดุวทิยาศาสตร ์ 6 รายการ 23,220.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จํากดั 23,220.00 บาท บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จํากดั 23,220.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180546 23/02/2561

115 เคร ื	องวดัความดนัโลหติ 2 เคร ื	อง 78,504.67    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั 78,504.67 บาท บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั 78,504.67 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180547 26/02/2561

116 พดัลมไอเย็น 2 เคร ื	อง 35,495.33    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอคด ีจํากดั 35,480.00 บาท บรษิทั แอคด ีจํากดั 35,480.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180548 26/02/2561

117 จา้งบรกิารสอบเทยีบเคร ื	องวดั 3 รายการ 96,300.00    เฉพาะเจาะจง  อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิเิพื	อสถาบนัอาหาร 96,300.00 บาท  อุตสาหกรรมพฒันามูลนธิเิพื	อสถาบนัอาหาร 96,300.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180549 26/02/2561

118 CHROMagar Vibrio CHROMagar_Unitywewell 1 รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ยูนทิวีเีวล จํากดั 13,500.00 บาท บรษิทั ยูนทิวีเีวล จํากดั 13,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180550 26/02/2561

119 Zinc powder for analysis particle 1 รายการ 37,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 37,450.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 37,450.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180551 26/02/2561

120 จา้งเหมาปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิาร TOPIC 1 งาน 115,940.00 124,055.80    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ต ั�ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 115,940.00 บาท บรษิทั ต ั�ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 115,940.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180552 27/02/2561

- หอ้ง 516 -INC2D - หอ้ง 509 -INC2D

121 จา้งซ่อมและตรวจเช็คเครอืงขยายเสยีง 1 งาน 7,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไฮคลาส จํากดั 7,500.00 บาท บรษิทั ไฮคลาส จํากดั 7,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180553 27/02/2561

122 จา้งเหมาสรา้งหอ้งตดิตามผลการทาํงาน 1 งาน 462,000.00 494,340.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สยามสนิคอนสตร ั�กช ั	น จํากดั 462,000.00 บาท บรษิทั สยามสนิคอนสตร ั�กช ั	น จํากดั 462,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180554 27/02/2561

ระบบเซลลแ์สงอาทติย์

123 จา้งทาํ Modify AC Motor 6 ชุด 9,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 9,000.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 9,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180555 27/02/2561

124 จา้ง PCBA Manufaturing 1 รายการ 8,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารแ์อลซ ีอนิโนเวช ั	น จํากดั 8,400.00 บาท บรษิทั อารแ์อลซ ีอนิโนเวช ั	น จํากดั 8,400.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180556 27/02/2561

125 วสัดุกอ่สรา้ง 16 รายการ 47,050.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 47,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ผศุด ีเอ็นเตอรไ์พรส์ 47,050.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180557 27/02/2561

126 จา้งร ื�อถอนเคร ื	องปรบัอากาศ 1 งาน 27,900.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เคร ื	องเย็น 27,900.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เคร ื	องเย็น 27,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180558 27/02/2561

127 จา้งเหมาบรกิารสอนภาษาองักฤษ ใหแ้กน่กัเรยีน 1 งาน 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง นาง เสนห่ ์ทองรนิทร ์ 100,000.00 บาท นาง เสนห่ ์ทองรนิทร ์ 100,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180559 28/02/2561

โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ในงาน Intel

ISEF 2018 ประเทศสหรฐัอเมรกิา จํานวน 60 ช ั	วโมง

128 จา้งพฒันาระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการ 1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เพชรวด ี ภทัรธนานนัท ์ 25,000.00 บาท นางสาว เพชรวด ี ภทัรธนานนัท ์ 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180560 28/02/2561

การทอ่งเท ี	ยว

129 เตาไมโครเวฟ ยี	หอ้ SHARP 1 เคร ื	อง 3,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ลูนา่อเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 3,800.00 บาท บรษิทั ลูนา่อเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 3,800.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4041180561 28/02/2561

ขนาด 25 ลติร รุน่ R-742P หา้งหุน้สว่นจํากดั กรงุเทพบรกิารแกส๊ 4,300.00 บาท

130 จา้งจดัทาํคลงัขอ้มูลเสยีงพูดและชุดบทเรยีน 1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว รมณ บนกระโทก 50,000.00 บาท นางสาว รมณ บนกระโทก 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180562 28/02/2561

สําหรบัฝึกทกัษะการถอดความเสยีงพูด ในหอ้งเรยีน

และหอ้งประชุมสมัมนา

131 SLIDE BOX PLASTIC 5 PC. (100/PKG), 2 รายการ 13,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซทีแีลบอราตอร ี	 จํากดั 13,500.00 บาท บรษิทั ซทีแีลบอราตอร ี	 จํากดั 13,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4041180563 28/02/2561

กระดาษคมิไวท ์11.4X21.3 ซม. 280 แผน่
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132 จา้งขนยา้ย ร ื�อถอน ตดิต ั�งใหม่ 1 งาน 39,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 39,000.00 บาท บรษิทั เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 39,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180564 28/02/2561

พรอ้มบํารงุรกัษา เคร ื	อง IVIS Luminar III

ยี	หอ้ PerkinElmer

133 จา้งอบรมหลกัสูตร "Effective Mind Map" 1 วนั 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อชริะวชิญ ์ภกัดิOโชตพิงศ์ 50,000.00 บาท นายอชริะวชิญ ์ภกัดิOโชตพิงศ์ 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4041180565 28/02/2561

วนัจนัทรท์ ี	 5 มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ หอ้งบุษกร ศอ.

134 Charging Plug 2 รายการ USD 1,366.90    เฉพาะเจาะจง  Ningbo Vanton Imp&Exp Co., Ltd. 1,366.90 USD  Ningbo Vanton Imp&Exp Co., Ltd. 1,366.90 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180033 1/02/2561

135 นํ�ายา Developer SD-W 20 ขวด USD 5,600.00 190,400.00    เฉพาะเจาะจง SUMITOMO  CORPORATION ASIA & 5,600.00 USD SUMITOMO CORPORATION ASIA & 5,600.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180034 6/02/2561

OCEANIA PTE. LTD. OCEANIA PTE. LTD.

136 Humidity Sensor  1 ชุด USD 10,460.00 355,640.00    เฉพาะเจาะจง  READING THERMAL 10,460.00 USD  READING THERMAL 10,460.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180035 12/02/2561

137 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 2 ชิ�น USD 62.50    เฉพาะเจาะจง  Mouser Electronics 62.50 USD  Mouser Electronics 62.50 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180036 16/02/2561

138 Soda Lime Mask 3 อนั USD 1,800.00    เฉพาะเจาะจง  Leaders Mask Technology 1,800.00 USD  Leaders Mask Technology 1,800.00 USD มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180037 19/02/2561

139 Hyperspectral Camera 1 ชุด USD 51,995.00 1,767,830.00     คดัเลอืก  Surface Optics Corporation 51,995.00 USD  Surface Optics Corporation 51,995.00 USD มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด (ท ี	 4042180038 21/02/2561

140 กลอ้ง Light Field 1 ชุด EUR 30,000.00 1,290,000.00     คดัเลอืก  Raytrix GmbH 30,000.00 EUR  Raytrix GmbH 30,000.00 EUR มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด (ท ี	 4042180039 21/02/2561

141 Dynamic Panel (4030X) 1 ชุด USD 90,600.00 3,080,400.00     คดัเลอืก  Varex Imaging Components 90,600.00 USD  Varex Imaging Components 90,600.00 USD มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด (ท ี	 4042180041 22/02/2561

142 Converter 8 ชิ�น USD 1,200.00    เฉพาะเจาะจง  ThunderStuck Motors LLC 1,200.00 USD  ThunderStuck Motors LLC 1,200.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4042180042 26/02/2561

143 เชา่ครภุณัฑค์อมพวิเตอรแ์บบพกพา 36 เดอืน 9,271,440.00 9,920,440.80 ประกาศเชญิชวน บรษิทั สหธุรกจิ จํากดั 9,271,440.00 บาท บรษิทั สหธุรกจิ จํากดั 9,271,440.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4043180044 1/02/2561

จํานวน 160 เคร ื	อง ประกวดราคา บรษิทั นปิดา้ คอมพวิเทค จํากดั 9,900,000.00 บาท

(e-bidding) บรษิทั อคาเซยี อนิเตอรเ์ทค จํากดั 9,968,470.92 บาท

144 จา้งผลติสื	อวดีทิศันก์ารเพิ	มศกัยภาพ 1 งาน 280,373.83 280,373.83    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โค คํามว่น จํากดั 280,373.83 บาท บรษิทั โค คํามว่น จํากดั 280,373.83 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180045 2/02/2561

ในการเพาะปลูกกาแฟอาราบกิา้

145 จา้งบรกิารกําจดัปลวก มด แมลง 1 ปี 120,00.00 128,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอด๊วานซ ์กรุป๊ เอเซยี จํากดั 120,000.00 บาท บรษิทั แอด๊วานซ ์กรุป๊ เอเซยี จํากดั 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180046 8/02/2561

146 จา้งดําเนนิการจดังานประชุมวชิาการนานาชาติ 1 งาน 227,200.00 227,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวรส สมกลิ	น 227,200.00 บาท นางสาว เสาวรส สมกลิ	น 227,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180047 12/02/2561

เร ื	อง วศิวกรรมฟื�นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี

147 เชา่ LCD Projector 2 ปี 240,480.00 257,313.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากดั 237,600.00 บาท บรษิทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากดั 237,600.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4043180048 13/02/2561

บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์จํากดั 244,800.00 บาท

148 จา้งบํารงุระบบแอรร์วมศูนย์ 1 ปี 218,400.00 233,688.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แม็คเอนเนอย ีอโีวลูช ั	น จํากดั 218,400.00 บาท บรษิทั แม็คเอนเนอย ีอโีวลูช ั	น จํากดั 218,400.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180049 13/02/2561
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149 จา้งพนกังานรบัสง่เอกสาร 1 ปี 204,000.00 218,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอาทซ์อรส์ซิ	ง แฟคทอร ี	 จํากดั 204,000.00 บาท บรษิทั เอาทซ์อรส์ซิ	ง แฟคทอร ี	 จํากดั 204,000.00 บาท ราคาตํ	าสุด 4043180050 13/02/2561

บรษิทั ยูอนิโฟ จํากดั 226,800.00 บาท

บรษิทั เคเอส เอ็กซเ์พรส กรุป๊ จํากดั 214,800.00 บาท

150 เซนเซอรว์ดัความเร็วลม จํานวน 300 ชิ�น 1 รายการ 2,100,000.00 2,247,000.00     คดัเลอืก บรษิทั โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 2,100,000.00 บาท บรษิทั โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 2,100,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180051 13/02/2561

151 จา้งศกึษาทดลองและวเิคราะหก์ระบวนการปลูกผลกึ 1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เปมกิา ตอเสนา 120,000.00 บาท นางสาว เปมกิา ตอเสนา 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180052 15/02/2561

ซงิคอ์อกไซ ดว้ยไฮโดรเทอรม์อลระบบเล็ก

152 จา้งพฒันาฟงักช์ ั	นเพิ	มเตมิระบบรบั-สง่ตอ่อเิล็กทรอนกิส์ 1 งาน 2,518,000.00 2,694,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอเพน ซอรส์ เทคโนโลย ีจํากดั 2,518,000.00 บาท บรษิทั โอเพน ซอรส์ เทคโนโลย ีจํากดั 2,518,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180053 16/02/2561

e-Referral และระบบ eHHC-BKK

153 จา้งทาํระบบเว็บทา่เพื	อการวเิคราะหข์อ้มูล สารสนเทศ 1 งาน 1,144,500.00 1,224,615.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั จไีอเอส จํากดั 1,144,500.00 บาท บรษิทั จไีอเอส จํากดั 1,144,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180054 19/02/2561

ภูมศิาสตร ์

154 จา้งพฒันาระบบแจง้และตดิตามปัญหาเมอืง 1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย คุรพุงศ ์วนัเพ็ญ 120,000.00 บาท นาย คุรพุงศ ์วนัเพ็ญ 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180055 21/02/2561

โมดูลสําหรบัประชาชนผา่นแอพพลเิคช ั	น Android

ในโครงการ Phuket Smart City

155 จา้งพฒันาระบบตดิตามตําแหนง่และทาํนายเวลาเขา้ป้าย 1 งาน 120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อคัรพล ปิยวนิท ์ 120,000.00 บาท นาย อคัรพล ปิยวนิท ์ 120,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180056 21/02/2561

ของรถประจําทาง (Traffy Transit) ผา่นแอพพลเิคช ั	น

Android ในโครงการ Phuket Smart City

156 จา้งบํารงุรกัษามเิตอรไ์ฟ 1 งาน 25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อนิทเิกรช ั	น มชีวัรเ์มนท ์โซลูช ั	น จํากดั 25,000.00 บาท บรษิทั อนิทเิกรช ั	น มชีวัรเ์มนท ์โซลูช ั	น จํากดั 25,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180057 23/02/2561

157 Nvidia Tesla V100 2 ชุด 792,000.00 847,440.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั เจ-บ ิ�คส ์เทรดดิ�ง จํากดั 652,336.45 บาท บรษิทั เจ-บ ิ�คส ์เทรดดิ�ง จํากดั 652,336.45 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180058 23/02/2561

ประกวดราคา

(e-bidding)

158 จา้งบรกิารบํารงุรกัษาระบบควบคุมอาคาร 1 งาน 200,000.00 214,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 200,000.00 บาท บรษิทั ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 200,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180059 23/02/2561

159 โปรแกรมออกแบบมอเตอรไ์ฟฟ้า 1 รายการ 3,738,317.76 4,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจซมิ จํากดั 3,738,317.76 บาท บรษิทั เจซมิ จํากดั 3,738,317.76 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180060 26/02/2561

160 จา้งบํารงุรกัษาระบบเพลงิไหม้ 1 ปี 73,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั จอหน์สนั คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล 73,000.00 บาท บรษิทั จอหน์สนั คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล 73,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180061 26/02/2561

(ประเทศไทย) จํากดั (ประเทศไทย) จํากดั

161 เชา่เคร ื	องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 1 รายการ 16,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จํากดั 16,560.00 บาท บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จํากดั 16,560.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180062 27/02/2561

162 จา้งบรกิารบํารงุรกัษาระบบดบัเพลงิหอ้งกา๊ซ 1 งาน 67,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอล พ ีจ ีเอ็นจเินยีร ิ	ง (ประเทศไทย) จํากดั 67,000.00 บาท บรษิทั แอล พ ีจ ีเอ็นจเินยีร ิ	ง (ประเทศไทย) จํากดั 67,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 4043180063 27/02/2561

163 เชา่เคร ื	องถา่ยเอกสาร 1 รายการ 36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากดั 36,000.00 บาท บรษิทั ดทิโต ้(ประเทศไทย) จํากดั 36,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด 4043180064 27/02/2561
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