
แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุ

1 Toner HP 5 รายการ 36,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 36,700.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 36,700.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180566 2/03/2561

บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 36,850.00 บาท

2 จา้งผลติชิ�นงานตามแบบ 11 รายการ 80,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 80,920.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 80,920.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180567 2/03/2561

3 เชา่เครื	องคอมพวิเตอร ์ 10 เคร ื	อง 101,200.00 108,284.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 101,200.00 บาท บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 101,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180568 2/03/2561

4 จา้งเดนิสายเคเบ ิ�ล 1 งาน 141,900.00 151,833.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอโซเน็ท จาํกดั 141,900.00 บาท บรษิทั เพอโซเน็ท จาํกดั 141,900.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180569 2/03/2561

5 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 5 รายการ 17,545.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 17,545.00 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 17,545.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180570 2/03/2561

6 Heat Measures Fan 2 รายการ 6,441.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 6,441.00 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 6,441.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180571 2/03/2561

7 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 1 อนั 1,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 1,330.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 1,330.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180572 5/03/2561

8 วสัดุวทิยาศาสตร์ 3 รายการ 11,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทคิ มารเ์ก็ตติ�ง จาํกดั 11,900.00 บาท บรษิทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทคิ มารเ์ก็ตติ�ง จาํกดั 11,900.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180573 5/03/2561

9 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 10 อนั 6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 6,300.00 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 6,300.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180574 5/03/2561

10 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 7 รายการ 8,213.11    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,213.11 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 8,213.11 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180575 5/03/2561

11 จา้งทาํ PCB 1 รายการ 3,982.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 3,982.00 บาท บรษิทั วราไมโครเซอรค์ทิ จาํกดั 3,982.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180576 5/03/2561

12 จา้งรื�อถอนกระจกและตดิต ั�ง 1 งาน 432,000.00 462,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซนั เมทลัเวริค์ จาํกดั 432,000.00 บาท บรษิทั ซนั เมทลัเวริค์ จาํกดั 432,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180577 6/03/2561

เซลลแ์สงอาทติย ์ชนดิสสีนัสวยงาม (Colorful PV)

13 Board Mount Humidity 1 รายการ 5,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 5,320.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 5,320.00 บาท มคีุณลกัษณะและรายละอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180578 6/03/2561

14 จา้งตดิต ั�ง sensor ระบบเฝ้าระวงั 1 รายการ 68,750.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอจเีทคโปรเฟสช ั	นแนล 68,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอจเีทคโปรเฟสช ั	นแนล 68,750.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180579 6/03/2561

15 ถงุขยะ 4 รายการ 7,650.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 7,650.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ�ง 7,650.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180580 6/03/2561

หา้งหุน้สว่น โญธนิ พฒันกจิออโตเมช ั	น 8,600.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ดดีเีปเปอร์ 8,200.00 บาท

16 เครื	องปั	นตกตะกอนขนาดเล็ก และ 2 รายการ 41,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จาํกดั 41,700.00 บาท บรษิทั กบิไทย จาํกดั 41,700.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180581 7/03/2561

เครื	องลา้งทาํความสะอาดดว้ยคลื	นความถี	สูง

17 จา้งขนยา้ยอุปกรณ์เครื	องมอืแพทย์ 1 รายการ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จาํกดั 20,000.00 บาท บรษิทั กบิไทย จาํกดั 20,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180582 7/03/2561

18 ชิ�นสว่นมอเตอร ์ 1 รายการ 36,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ชลติะ เซมซิ ึจาํกดั 36,400.00 บาท บรษิทั ชลติะ เซมซิ ึจาํกดั 36,400.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180583 7/03/2561

19 จา้งออกแบบ UI แอพพลเิคช ั	น 1 งาน 20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กลัญา แกว้แสน 20,000.00 บาท นางสาว กลัญา แกว้แสน 20,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180584 7/03/2561

ชว่ยสื	อสารสําหรบัผูม้คีวามบกพรอ่ง ทางการสื	อสาร

งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

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

ลาํดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

20 จา้งพฒันาระบบนําเขา้และตรวจสอบขอ้มูล 1 งาน 82,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปนดัดา ใจบญุลอื 82,200.00 บาท นางสาว ปนดัดา ใจบญุลอื 82,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180585 7/03/2561

อตัโนมตัสิําหรบักฎการประเมนิคุณภาพ ซอฟตแ์วร ์

การสรา้งกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์ตามมาตรฐาน

21 จา้งพฒันาระบบรายงาน Self Assessment 1 งาน 82,200.00    เฉพาะเจาะจง นาย สขุสนัต ์นอ้ยศรภีูม ิ 82,200.00 บาท นาย สขุสนัต ์นอ้ยศรภีูม ิ 82,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180586 7/03/2561

Report ของระบบวนิจิฉยัและใหค้ําแนะนํา การสรา้ง

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรม์าตรฐาน

ISO/IEC 29110

22 OSMO ZENMUSE M1 1 ชุด 7,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 7,400.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 7,400.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180587 7/03/2561

 ตูนโอเชี	ยน 8,700.00 บาท

23 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        5 รายการ 21,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จาํกดั 21,850.00 บาท บรษิทั รกัชวัรเ์จรญิ จาํกดั 21,850.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180588 7/03/2561

24 มอเตอรพ์ดัลม        3 รายการ 16,100.00    เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เคร ื	องเย็น 16,100.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เคร ื	องเย็น 16,100.00 บาท มคีุณลกัษณะและรายละอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180589 7/03/2561

25 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        1 รายการ 2,454.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 2,454.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 2,454.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180590 8/03/2561

26 เครื	องพมิพฉ์ลาก Brother       1 เคร ื	อง 4,242.55    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จาํกดั 3,965.00 บาท บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินช ั	น จาํกดั 3,965.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180591 2/04/2561

27 จา้งประกอบชิ�นงาน Set ที	 3        2 รายการ 11,155.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รชิเชซท ์แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 11,155.00 บาท บรษิทั รชิเชซท ์แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 11,155.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180592 8/03/2561

28 3314G-1-104E Trimpot 1 Turn 100K OHM        320 ชิ�น 3,904.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 3,904.00 บาท บรษิทั อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จาํกดั 3,904.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180593 8/03/2561

29 จา้งพมิพโ์ปสเตอรง์าน NAC2018        4 รายการ 30,200.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 30,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 30,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180594 8/03/2561

30 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 7,983.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,983.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 7,983.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180595 8/03/2561

31 จา้งออกแบบ จดัวางกราฟฟิค และดําเนนิการผลติ 1 งาน 42,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 42,500.00 บาท บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 42,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180596 8/03/2561

Parabola "Senser Series โดย TMEC"

32 จา้งพมิพห์นงัสอื National e-Science        700 เลม่ 42,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 42,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 42,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180597 8/03/2561

ประจาํปี 2561

33 Bottle Lab, GL 45 screw-cap ,100 mL 2 อนั 1,955.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จาํกดั 1,955.00 บาท บรษิทั เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีณัฑ ์จาํกดั 1,955.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180598 8/03/2561

34 Employment of the motion control  1 งาน 40,000.00    เฉพาะเจาะจง Mr. Daniel Kristanto 40,000.00 บาท Mr. Daniel Kristanto 40,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180599 9/03/2561

for the dental cone-beam CT prototype us

35 จา้งปรบัปรุงทอ่นํ �าประปา 1 รายการ 93,578.85    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทดีบับลวิ ฟาซลิติ ี� เซอรว์สิ จาํกดั 93,578.85 บาท บรษิทั ทดีบับลวิ ฟาซลิติ ี� เซอรว์สิ จาํกดั 93,578.85 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180600 9/03/2561

36 ครุภณัฑส์ํานกังาน 3 รายการ 14,355.34    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,355.34 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,355.34 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180601 9/03/2561

37 จา้งทาํ Clamp SUS304  2 รายการ 121,980.00 130,518.60    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มลิล ิ	ง เซ็นเตอร ์พารท์ จาํกดั 114,000.00 บาท บรษิทั มลิล ิ	ง เซ็นเตอร ์พารท์ จาํกดั 114,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180602 9/03/2561
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38 เชา่เครื	องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 5 เคร ื	อง 10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 10,000.00 บาท บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 10,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180603 9/03/2561

Dell Inspiron N5110

39 ใหบ้รกิารอุปกรณ์อนิเทอรเ์น็ต งานมหกรรมประกวด  1 งาน 103,200.00 110,424.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซวีายเอ็น คอมมวินเิคช ั	น จาํกดั 103,200.00 บาท บรษิทั ซวีายเอ็น คอมมวินเิคช ั	น จาํกดั 103,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180604 9/03/2561

เทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ประเทศไทย

40 จา้งศกึษาปรบัปรุงคุณสมบตัผิลกึซงิคอ์อกไซด์  1 งาน 31,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย อานนท ์ชยัทรพัย์ 31,500.00 บาท นาย อานนท ์ชยัทรพัย์ 31,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180605 9/03/2561

41 จา้งทาํช ิ�นงานตามแบบตวัอยา่ง  1 ชุด 38,475.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั รชิเชซท ์แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 38,475.00 บาท บรษิทั รชิเชซท ์แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 38,475.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180607 11/03/2561

42 จา้งศกึษาการเตรยีมนวิเทรยีน 1 งาน 31,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎา  สวนมะพลบั 31,500.00 บาท นาย กฤษฎา  สวนมะพลบั 31,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180608 11/03/2561

43 เครื	องคอมพวิเตอร ์Mini PC พรอ้ม Touch Screen 1 ชุด 39,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 39,400.00 บาท บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เ 39,400.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180609 11/03/2561

44 วสัดุไฟฟ้า       27 รายการ 88,926.82    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ท.ีโอ.พรอฟิท จาํกดั 88,926.82 บาท บรษิทั ท.ีโอ.พรอฟิท จาํกดั 88,926.82 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180610 11/03/2561

บรษิทั บางกอก ไพพ ์แอนด ์สตลี จาํกดั 103,477.00 บาท

45 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 29,526.40    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 29,526.40 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 29,526.40 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180611 11/03/2561

46 จา้งบํารุงรกัษาระบบบําบดัอากาศ 1 งาน 28,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เจนคอน เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 28,500.00 บาท บรษิทั เจนคอน เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 28,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180612 11/03/2561

47 ชุดมอเตอรข์บัวาลว์ของอุปกรณ์สง่จา่ยลมเย็น        2 รายการ 95,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อกัขรา เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 95,200.00 บาท บรษิทั อกัขรา เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 95,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180613 12/03/2561

48 Radiation shield        1 รายการ 115,200.00 123,264.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 115,200.00 บาท บรษิทั ซายน ์แอ็ดวานซ ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 115,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180614 12/03/2561

49 เชา่บรกิาร Galaxy TabS2        1 รายการ 7,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 7,200.00 บาท บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 7,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180615 13/03/2561

50 Pt-Rod 2mm/65mm VA        1 รายการ 51,165.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมทโธรหม์ สยาม จาํกดั 51,165.00 บาท บรษิทั เมทโธรหม์ สยาม จาํกดั 51,165.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180616 13/03/2561

51 UAV catapult launcher For Skywalker X8 1 ชุด 89,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 89,250.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 89,250.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180617 13/03/2561

Skywalker X5 Fixed-wing Aircrafts

52 TONER HP รุน่ CE505A 5 อนั 13,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 13,750.00 บาท บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 13,750.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180618 13/03/2561

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 16,168.20 บาท

53 จา้งทาํโลค่รสิตลั C512 ขนาด 8 นิ�ว 51 อนั 71,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั อารท์กลาส ดอท เน็ท 71,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั อารท์กลาส ดอท เน็ท 71,400.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180619 13/03/2561

54 จา้งปรบัปรุงระบบควบคุมอตัโนมตั ิ        1 รายการ 376,000.00 402,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เนเจน คอนโทรลส ์จาํกดั 376,000.00 บาท บรษิทั เนเจน คอนโทรลส ์จาํกดั 376,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180620 13/03/2561

55 ไนโตรเจนเหลว จาํนวน 28,409.28 ลบ.ม.        1 รายการ 144,319.14 154,421.48    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จาํกดั 144,319.14 บาท บรษิทั แอรโ์ปรดคัสอ์นิดสัตรยี ์จาํกดั 144,319.14 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180621 13/03/2561

56 900Mhz Antenna Kit - For        2 รายการ 3,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,190.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,190.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180622 13/03/2561

PyCom Wipy 2.0

57 จา้งซ่อมระบบปรบัอากาศ หอ้ง 142        1 รายการ 8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คลนี แอร ์โปรดกัท ์จาํกดั 8,000.00 บาท บรษิทั คลนี แอร ์โปรดกัท ์จาํกดั 8,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180623 13/03/2561
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58 จา้งทาํตรายาง 1 งาน 10,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เดอะ นวิ กรุป๊ จาํกดั 10,950.00 บาท บรษิทั เดอะ นวิ กรุป๊ จาํกดั 10,950.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180624 13/03/2561

59 Indium, wire, 0.25mm diam., 99.999% 1 อนั 5,460.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จาํกดั 5,460.00 บาท บรษิทั เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จาํกดั 5,460.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180625 14/03/2561

60 เชา่ Notebook จาํนวน 1 เครื	อง        1 รายการ 11,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 11,040.00 บาท บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 11,040.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180626 14/03/2561

61 ฉนวนยาง        5 รายการ 22,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซ.ีด.ีเอ็น.แอรซ์พัพลาย 22,730.00 บาท บรษิทั ซ.ีด.ีเอ็น.แอรซ์พัพลาย 22,730.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180627 14/03/2561

แอนด ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั แอนด ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั

62 SMA Grid Inverter       1 เคร ื	อง 89,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อโีค สไปรซ ์จาํกดั 85,000.00 บาท บรษิทั อโีค สไปรซ ์จาํกดั 85,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180628 29/03/2561

63 จา้งทาสภีายในอาคาร 1 งาน 20,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงแหวนเซอรว์สิ 20,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงแหวนเซอรว์สิ 20,400.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180629 14/03/2561

64 กลอ่งใสอุ่ปกรณ์          300 ใบ 69,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แสงงามกรุป๊(2535) จาํกดั 69,000.00 บาท บรษิทั แสงงามกรุป๊(2535) จาํกดั 69,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180630 14/03/2561

65 จา้งพมิพโ์บวช์วัร ์        3,000 ใบ 21,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอดวานซ ์พริ�นติ�ง เซอรว์สิ จาํกดั 21,000.00 บาท บรษิทั แอดวานซ ์พริ�นติ�ง เซอรว์สิ จาํกดั 21,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180631 14/03/2561

หา้งหุน้สว่นจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 22,500.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 29,100.00 บาท

66 Open Top Cap 2 pack 1,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จาํกดั 1,500.00 บาท บรษิทั ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จาํกดั 1,500.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180632 14/03/2561

67 วสัดุสํานกังาน       32 รายการ 8,827.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พฒันากจิ 8,827.00 บาท รา้น พฒันากจิ 8,827.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180633 14/03/2561

โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์

68 USB  16GB         250 อนั 35,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 35,750.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 35,750.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180634 15/03/2561

69 วสัดุสํานกังาน       40 รายการ 8,779.38    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,779.38 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 8,779.38 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180635 15/03/2561

70 กระจกบานกระทงุ        1 รายการ 48,195.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทยเทคโนกลาส จาํกดั 48,195.00 บาท บรษิทั ไทยเทคโนกลาส จาํกดั 48,195.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180636 15/03/2561

71 Micro Screws        1 รายการ 859.95    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 859.95 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 859.95 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180637 15/03/2561

72 CRYO DIFFUSION, FRANCE        2 รายการ 2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กบิไทย จาํกดั 2,000.00 บาท บรษิทั กบิไทย จาํกดั 2,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180638 15/03/2561

2CDF-4230012 : CANE FOR 6 VIAL, 12x45MM.

73 เซ็นเซอรว์ดัความเร็วและทศิทางลม 31 อนั 220,410.00 235,838.70    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ครสิตลั รเีสรชิ จาํกดั 220,410.00 บาท บรษิทั ครสิตลั รเีสรชิ จาํกดั 220,410.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180639 16/03/2561

74 จา้งบรกิารขนยา้ยเครื	องพมิพ ์3D พรอ้มตดิ 1 งาน 7,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เกซซไ์วนส์ยาม จาํกดั 7,500.00 บาท บรษิทั เกซซไ์วนส์ยาม จาํกดั 7,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180640 16/03/2561

75 จา้งทาํช ิ�นสว่นทางกล        1 รายการ 53,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 53,160.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 53,160.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180641 16/03/2561

76 บอรด์เชื	อมตอ่และควบคุมกลอ้งขนาดเล็ก        1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 24,000.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 24,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180642 16/03/2561

77 จา้งพฒันาไลนบ์อตสําหรบัสบืคน้ขอ้มูล  1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มลัเบอรร์ ี	 ซอฟต ์จาํกดั 50,000.00 บาท บรษิทั มลัเบอรร์ ี	 ซอฟต ์จาํกดั 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180643 19/03/2561

ป้ายทะเบยีน

Page 4 of 10



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

78 จา้งสอบเทยีบเครื	อง Rigol Generator       1 เคร ื	อง 3,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็นเอ แคลเทคโนโลย ีจาํกดั 3,760.00 บาท บรษิทั เอ็นเอ แคลเทคโนโลย ีจาํกดั 3,760.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180644 19/03/2561

79 จา้งผลติสื	อวดีทิศันก์ารเพาะปาลม์นํ �ามนั 1 งาน 308,411.21 330,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คร็อกโคเฮด มเีดยี จาํกดั 308,411.21 บาท บรษิทั คร็อกโคเฮด มเีดยี จาํกดั 308,411.21 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180645 19/03/2561

หจก. เอ็น เอส ท ีโซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ 345,000.00 บาท

80 วสัดุวทิยาศาสตร์        1 รายการ 8,424.87    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 8,424.87 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 8,424.87 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180646 19/03/2561

P-NUCLEO-LRWAN1

81 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์ 5,160.00 5,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 5,160.00 บาท บรษิทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั 5,160.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180647 19/03/2561

EFLA048 , EFLA047

82 กระเบื�องยางและกาวขาว        3 รายการ 10,850.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงแหวนเซอรว์สิ 10,850.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงแหวนเซอรว์สิ 10,850.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180648 19/03/2561

83 ขอ้มูลภาพถา่ยจากดาวเทยีม และ คา่ปรบัแก้        2 รายการ 28,000.00    เฉพาะเจาะจง สาํนกังาน พฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 28,000.00 บาท สาํนกังาน พฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 28,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180649 19/03/2561

ความถกูตอ้ง และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

84 อุปกรณ์สําหรบัตดิต ั�ง Sensor        6 รายการ 12,679.00    เฉพาะเจาะจง รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 12,679.00 บาท รา้น อเิล็กเซ็นเซอรด์อทคอม 12,679.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180650 19/03/2561

โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ โดยนายมชียั ชาตไิทยเจรญิ

85 Sony ICD Recorder รุน่ ICD-UX560 สทีอง 1 อนั 3,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,800.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,800.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180651 20/03/2561

บรษิทั ลนูา่อเิลคทรคิ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 4,600.00 บาท

86 คา่บรกิารคอมพวิเตอร ์AIO PC      12 เคร ื	อง 4,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 4,800.00 บาท บรษิทั โฟรเ์อ็ม มลัตมิเีดยี จาํกดั 4,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180652 20/03/2561

87 55" Full HD LED Display Unit Brightness        2 รายการ 189,600.00 202,872.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์จาํกดั 189,600.00 บาท บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์จาํกดั 189,600.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180653 20/03/2561

ขาต ั�ง TV

88 ซลิโีคนดาวโ์คนนิ	ง 795 สดีํา        1 รายการ 35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซนั เมทลัเวริค์ จาํกดั 35,000.00 บาท บรษิทั ซนั เมทลัเวริค์ จาํกดั 35,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180654 20/03/2561

89 จา้งทาํ PCBA        1 รายการ 31,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซอี ีแอน้ส ์จาํกดั 31,000.00 บาท บรษิทั ซอี ีแอน้ส ์จาํกดั 31,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180655 20/03/2561

90 วสัดุวทิยาศาตร์        3 รายการ 90,670.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั วนิเซนส ์ จาํกดั 90,670.00 บาท บรษิทั วนิเซนส ์ จาํกดั 90,670.00 บาท มคีุณลกัษณะและรายละอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180656 20/03/2561

91 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        4 รายการ 78,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 78,700.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 78,700.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180657 20/03/2561

92 เครื	องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น       2 เคร ื	อง 26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั	น จาํกดั 26,000.00 บาท บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั	น จาํกดั 26,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180658 20/03/2561

DLAB รุน่ MS7-h550-S

93 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        1 รายการ 34,121.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จาํกดั 34,121.00 บาท บรษิทั ธรรมบตุร อมิปอรต์-เอ็กซป์อรต์ จาํกดั 34,121.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180659 20/03/2561

94 ตูเ้ย็น PANASONIC 17.3 Q       1 เคร ื	อง 28,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรงุเทพบรกิารแกส๊ 28,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรงุเทพบรกิารแกส๊ 28,900.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180660 20/03/2561

รุน่ NR-CY558GWTH บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอว์สิ จาํกดั 31,000.00 บาท

95 HARRIS Pressure Regulator Single State 2 อนั 7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180661 20/03/2561

96 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        3 รายการ 37,238.98    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 37,238.98 บาท บรษิทั อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จาํกดั 37,238.98 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180662 20/03/2561
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

97 วสัดุอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 42,433.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 42,433.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 42,433.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180663 20/03/2561

98 จา้งซ่อมแซมเครื	องทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์        2 รายการ 32,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 32,200.00 บาท บรษิทั ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั 32,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180664 21/03/2561

Network Analyzer ยี	หอ้ Agilennt

E5062A S/N My44206633 3 GHz Network

99 จา้งใสแ่ผงวงจรควบคุมสถานวีดัอากาศ         300 ชุด 81,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไรสซ์ิ	ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 81,000.00 บาท บรษิทั ไรสซ์ิ	ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จาํกดั 81,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้หนด 4041180665 20/03/2561

พรอ้มอุปกรณ์ลงกลอ่ง

100 เข็มขดัรดัทอ่สแตนเลส        2 รายการ 10,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ธนโรจน ์อคิวปิเมน้ท ์จาํกดั 10,040.00 บาท บรษิทั ธนโรจน ์อคิวปิเมน้ท ์จาํกดั 10,040.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180666 20/03/2561

101 จา้งทดสอบความทนทานตอ่การเกดิตะไครน่ํ �า 1 งาน 25,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซายน ์อนิโนวาเทค จาํกดั 25,200.00 บาท บรษิทั ซายน ์อนิโนวาเทค จาํกดั 25,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายลเอยีดตรงตามขอ้หนด 4041180667 20/03/2561

ในสภาพแวดลอ้มจรงิ

102 จา้งทดสอบการใชง้านแอปพลเิคชนั  1 งาน 96,000.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 96,000.00 บาท ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 96,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายลเอยีดตรงตามขอ้หนด 4041180668 21/03/2561

คยีบ์อรด์คน้หาศพัทไ์ทยบนระบบปฏบิตักิาร

Android กบันกัเรยีนที	บกพรอ่งทางการ เรยีนรู ้

103 จา้งแปลเอกสารภาษาจนี 1 งาน 8,800.00    เฉพาะเจาะจง Miss. MEI HAN 8,800.00 บาท Miss. MEI HAN 8,800.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้หนด 4041180669 21/03/2561

104 วสัดุงานบา้น/ครวั        4 รายการ 8,348.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สภุยัพร 8,348.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั สภุยัพร 8,348.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180670 21/03/2561

105 แบตเตอรี	วทิยุสื	อสาร        1 รายการ 2,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 2,550.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 2,550.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180671 21/03/2561

106 จา้งเเหมาออกแบบกราฟิกสว่นการทาํงาน        1 รายการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ธญัลกัษณ์ ทองแมน้ 15,000.00 บาท นางสาว ธญัลกัษณ์ ทองแมน้ 15,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180672 21/03/2561

ที	มปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้านบนัทกึกจิกรรมการเกษตร

Tracefarm

107 จา้งเหมาออกแบบกราฟิกสว่นการทาํงาน 1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปรกติ ศริมิาลยั 50,000.00 บาท นาย ปรกติ ศริมิาลยั 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้หนด 4041180673 21/03/2561

ที	มปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้านบนัทกึ กจิกรรม

108 NITROGEN 99.5% (STD) 7 M3/Cyl        2 รายการ 14,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 14,900.00 บาท บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 14,900.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180674 21/03/2561

New Empty Cylinder For 7 M3 47 Liters

109 จา้งบํารุงรกัษาระบบไฟฟ้า 1 งาน 327,000.00 349,890.00    เฉพาะเจาะจง  การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 327,000.00 บาท  การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 327,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180675 22/03/2561

สําหรบัศูนยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิล็กทรอนกิส์

110 วสัดุความปลอดภยั        4 รายการ 14,140.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จาํกดั 14,140.00 บาท บรษิทั เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จาํกดั 14,140.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180676 22/03/2561

111 Software Altium Designer 1 ชุด 390,000.00 417,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจาํกดั 390,000.00 บาท บรษิทั เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลย ีจาํกดั 390,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180677 22/03/2561

112 เครื	อง Spectrum Analyzer  1 ชุด 467,000.00 499,690.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สยาม ทรโีอ กรุป๊ จาํกดั 467,000.00 บาท บรษิทั สยาม ทรโีอ กรุป๊ จาํกดั 467,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180678 22/03/2561

113 จา้งพมิพโ์ปสเตอรผ์ลงานวจิยั ขนาด 60x80ซม 11 แผน่ 3,410.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,410.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย.ซเีอช.มเีดยี 3,410.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180679 22/03/2561

114 สทิธิ�การใช ้Tableau Software       1 License 14,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บสิซเินส แอพพลเิคช ั	น จาํกดั 14,400.00 บาท บรษิทั บสิซเินส แอพพลเิคช ั	น จาํกดั 14,400.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180680 22/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

115 จา้งซ่อมเครื	องพมิพ ์HP LASERJET P2055dn 1 งาน 3,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อะเบา๊ทค์อมแคร ์จาํกดั 3,200.00 บาท บรษิทั อะเบา๊ทค์อมแคร ์จาํกดั 3,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180681 23/03/2561

116 Argon 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl        1 รายการ 12,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 12,800.00 บาท บรษิทั แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 12,800.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180682 23/03/2561

117 วสัดุวทิยาศาสตร์       1 กโิลกรม 9,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั	น จาํกดั 9,000.00 บาท บรษิทั ไซแอนตฟิิค โปรโมช ั	น จาํกดั 9,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180683 23/03/2561

118 Harddisk Server 2TB IBM  30 อนั 243,000.00 260,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 327,000.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 243,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180684 23/03/2561

49Y1871 49Y1875 IBM 2TB 7.2K 6GbPS NL SA บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 243,000.00 บาท

119 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        5 รายการ 65,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซ.ีด.ีเอ็น.แอรซ์พัพลาย 65,350.00 บาท บรษิทั ซ.ีด.ีเอ็น.แอรซ์พัพลาย 65,350.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180685 23/03/2561

แอนด ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั แอนด ์เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั

120 วสัดุไฟฟ้า       19 รายการ 48,370.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส วาย เอส ออโตพ้ารท์ 48,370.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส วาย เอส ออโตพ้ารท์ 48,370.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180686 23/03/2561

121 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        7 รายการ 36,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 36,450.00 บาท บรษิทั เมคคานคิซอรส์เซส  จาํกดั 36,450.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180687 23/03/2561

122 จา้งพฒันาโปรแกรมสําหรบัถอดความเสยีงแบบ        1 รายการ 42,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ตรรกชยั ฤทธริตัน์ 42,000.00 บาท นาย ตรรกชยั ฤทธริตัน์ 42,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180688 23/03/2561

123 โตะ๊ทาํงาน , ตูล้ ิ�นชกั        2 รายการ 10,785.05    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,785.05 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,785.05 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180689 24/03/2561

124 จา้งทาํช ิ�นงาน probe DO420 20 ชุด 62,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทัท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 62,000.00 บาท บรษิทั ท ีซอีาร ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 62,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180690 24/03/2561

บจก.ซพีทีเีอส อนิเตอร-์เทรดดิ�ง 84,000.00 บาท

 ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ

บรษิทั  อารบ์ ีเทค - เอ็นจเินยีร ิ	ง จาํกดั 80,000.00 บาท

125 เครื	องวดัแสง       1 เคร ื	อง 5,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เลกะ คอรป์อเรช ั	น จาํกดั 4,940.00 บาท บรษิทั เลกะ คอรป์อเรช ั	น จาํกดั 4,940.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180691 24/03/2561

บรษิทั โปรโทรนกิส ์อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 5,300.00 บาท

126 จา้งแปลหนงัสอืรายงานประจาํปี 2560 1 งาน 27,200.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว กญัจนช์ญา ทองมา 27,200.00 บาท นางสาว กญัจนช์ญา ทองมา 27,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180692 24/03/2561

127 วสัดุสําหรบัหอ้งคลนีรูม        7 รายการ 44,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สกุนตธ์ ีเอ็นจเินยีร ิ	ง ซพัพลาย จาํกดั 44,610.00 บาท บรษิทั สกุนตธ์ ีเอ็นจเินยีร ิ	ง ซพัพลาย จาํกดั 44,610.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180693 24/03/2561

128 เครื	องปรบัอากาศ       1 เคร ื	อง 23,429.91    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มนิเด็น กรุป๊ จาํกดั 32,790.00 บาท  หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอสท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 23,429.91 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180694 24/03/2561

 หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอสท ีแอร ์ฉะเชงิเทรา 23,429.91 บาท

129 จา้งทาํแทน่ฐานเครื	องสูบนํ �าดบัเพลงิ 1 งาน 85,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ท.ีด.ีพารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 129,000.00 บาท บรษิทั พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จาํกดั 85,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180695 24/03/2561

บรษิทั พ.ีเอ็ม.เทคโนโลย ีแอนด ์พารท์ จาํกดั 85,000.00 บาท

130 ชุดอุปกรณ์ Smart Plug       1 เคร ื	อง 46,810.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสพเีค เพาเวอร ์โปรดกัส ์จาํกดั 46,810.00 บาท บรษิทั เอสพเีค เพาเวอร ์โปรดกัส ์จาํกดั 46,810.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180696 24/03/2561

131 samsung galaxy       3 เคร ื	อง 65,340.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คารนิ ซอฟทเ์ทค จาํกดั 62,200.00 บาท บรษิทั คารนิ ซอฟทเ์ทค จาํกดั 62,200.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180697 26/03/2561

บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 65,340.00 บาท

132 จา้งทาํ PCB 1 งาน 16,272.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จาํกดั 16,272.00 บาท บรษิทั เซอรค์ติอนิดสัตรสี ์จาํกดั 16,272.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180698 26/03/2561

133 Kit-Dell DA300 USB-C MbileAdapter 1 อนั 3,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,400.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 3,400.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180699 27/03/2561

บรษิทั เอส เอส เอ เน็ทเวริค์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,800.00 บาท
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134 ทอ่โพลยีูรเีทนไสล้วด        1 รายการ 19,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เอสท ีพลสั จาํกดั 19,950.00 บาท บรษิทั เอสท ีพลสั จาํกดั 19,950.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180700 27/03/2561

135 ตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค ์เทาขาว HDY-02        2 รายการ 10,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โบท๊บคุส ์ออฟฟิศเซ็นเตอร ์จาํกดั 10,050.00 บาท บรษิทั โบท๊บคุส ์ออฟฟิศเซ็นเตอร ์จาํกดั 10,050.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180701 27/03/2561

ตูเ้ก็บเอกสารอเนกประสงค ์เทาขาว HDW-B02 บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 11,635.51 บาท

136 Part No. : S-75UR CASTER          50 อนั 7,684.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,684.00 บาท บรษิทั มซิูม ิ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 7,684.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180702 27/03/2561

137 จารบโีพลยีูเรยี สมรรถนะสูง 18 Kg.           1 ชุด 14,211.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไทยภาสทิธิ� จาํกดั 14,211.00 บาท บรษิทั ไทยภาสทิธิ� จาํกดั 14,211.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180703 27/03/2561

138 จา้งประกอบ PCBA : Combo        1 รายการ 25,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 25,210.00 บาท บรษิทั กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 25,210.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180704 27/03/2561

139 จา้งดําเนนิการออกแบบ จดัวางกราฟิกและดําเนนิการ           1 งาน 42,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 42,500.00 บาท บรษิทั ดู ไอดลี จาํกดั 42,500.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180705 27/03/2561

ผลติ Parabola "เครื	องวดัปรมิาณนํ�าฝนอตัโนมตั"ิ

140 จา้งเปลี	ยนอะไหลเ่ครื	องอดัอากาศ           1 งาน 21,510.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอตลาส คอปโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,510.00 บาท บรษิทั แอตลาส คอปโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,510.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180706 27/03/2561

maintenance KIT 4,000 H.

141 วสัดุกอ่สรา้ง        3 รายการ 18,060.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 18,060.00 บาท บรษิทั อ ีซี	 ทลูส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 18,060.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180707 28/03/2561

142 จา้งทาํแผน่ทองคําบรสิุทธิ� 96.5%        1 รายการ 114,000.00 121,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ททีเีค ซายเอนซ ์จาํกดั 114,000.00 บาท บรษิทั ททีเีค ซายเอนซ ์จาํกดั 114,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180708 29/03/2561

143 PT300 Wireless solar wheel load scale           2 ชุด 177,000.00 189,390.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั พ.ีเอ.โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 177,000.00 บาท บรษิทั พ.ีเอ.โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 177,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180709 29/03/2561

(ใชส้ําหรบัวดันํ �าหนงัรถยนตท์ ี	ลงลอ้ในแตล่

144 จา้งปรบัปรุงทอ่นํ �าเย็นหลกัของ FCU Group           1 งาน 175,000.00 187,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั กนัยกจิ จาํกดั 175,000.00 บาท บรษิทั กนัยกจิ จาํกดั 175,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180710 29/03/2561

145 จา้งปรบัปรุงระบบ KidDiary           1 งาน 490,000.00 524,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แอ๊พสเ์คลเวอร ์จาํกดั 700,000.00 บาท บรษิทั แอ็ปตจิดู จาํกดั 490,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180711 29/03/2561

บรษิทั แอ็ปตจิดู จาํกดั 490,000.00 บาท

146 เกา้อี�สํานกังาน ดํา MODENA Porto A001874  4 ตวั 12,336.44    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 12,336.44 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 12,336.44 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180713 29/03/2561

147 External Hardiks Seagete 8TB 9237 1 อนั        2 รายการ 26,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เบลสสกาย คอนเนคช ั	น จาํกดั 26,200.00 บาท บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 20,240.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180714 29/03/2561

External Hardiks Seagate 4TB 3 อนั บรษิทั ทรปิเปิล คอม จาํกดั 20,240.00 บาท

148 เทปพมิพอ์กัษร        8 รายการ 16,155.15    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 16,155.15 บาท บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 16,155.15 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180715 29/03/2561

149 อุปกรณ์ Tweezer        3 รายการ 6,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สตารอ์เีลคโทรนคิ เซลล์ 6,160.00 บาท บรษิทั สตารอ์เีลคโทรนคิ เซลล์ 6,160.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180716 29/03/2561

 แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั  แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั

150 TeamViewer13     2 ลขิสทิธิ� 178,904 191,427.28    เฉพาะเจาะจง บรษิทั คารนิ ซอฟทเ์ทค จาํกดั 163,600.00 บาท บรษิทั คารนิ ซอฟทเ์ทค จาํกดั 163,600.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180717 29/03/2561

บรษิทั เดตา้เอ๊กซเ์พรส จาํกดั 164,000.00 บาท
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151 TONER HP        6 รายการ 42,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สหธุรกจิ จาํกดั 44,394.00 บาท บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 42,900.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180718 29/03/2561

บรษิทั นนัทรยี ์ซพัพลาย จาํกดั 42,900.00 บาท

152 จา้งพฒันาแอปพลเิคชนั รกัเขา่ 1 งาน 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ธญัสทิธิ� ผลประสทิธิ� 50,000.00 บาท นาย ธญัสทิธิ� ผลประสทิธิ� 50,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180719 29/03/2561

บนโทรศพัทม์อืถอืบนระบบปฏบิตักิาร Android

153 จา้งปรบัปรุงมเิตอรไ์ฟฟ้า 1 งาน 315,000.00 337,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ซาลเมค เพาเวอร ์ จาํกดั 315,000.00 บาท บรษิทั ซาลเมค เพาเวอร ์ จาํกดั 315,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180720 30/03/2561

บรษิทั เอ็นพ ีสวทิซบ์อรด์ มารเ์ก็ตติ�ง จาํกดั 350,350.00 บาท

154 เครื	องพมิพ ์FujiXerox DocuPrint        1 รายการ 27,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 27,800.00 บาท บรษิทั ไอทโีซลชู ั	น แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 27,800.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4041180721 30/03/2561

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 30,841.12 บาท

155 เครื	องพมิพ ์Printer HP        1 รายการ 29,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โทโทล โซลชู ั	น เซอรว์สิ จาํกดั 29,500.00 บาท บรษิทั โทโทล โซลชู ั	น เซอรว์สิ จาํกดั 29,500.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180722 30/03/2561

156 จา้งเหมาบรกิารรกัษาความสะอาด        1 รายการ 88,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 88,000.00 บาท บรษิทั สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จาํกดั 88,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180723 30/03/2561

157 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ       26 รายการ 6,638.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั อทีที ีจาํกดั 6,638.00 บาท บรษิทั อทีที ีจาํกดั 6,638.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180724 30/03/2561

158 จา้งออกแบบสื	อประชาสมัพนัธ์        1 รายการ 11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั แมกซโ์มช ั	น จาํกดั 11,000.00 บาท บรษิทั แมกซโ์มช ั	น จาํกดั 11,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4041180725 30/03/2561

159 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ        6 รายการ 3,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 3,795.00 บาท บรษิทั โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั 3,795.00 บาท มลีกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4041180726 30/03/2561

160 Beacon Tag        100 ชิ�น USD 1,082.00    เฉพาะเจาะจง  Shenzhen Minew Technologies 1,082.00 USD  Shenzhen Minew Technologies 1,082.00 USD มคีุณลกัษณะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180043 2/03/2561

161 บอรด์อเิล็กทรอนกิส์        7 รายการ USD 223.17    เฉพาะเจาะจง  Hardkernel Co., Ltd. 221.25 USD  Hardkernel Co., Ltd. 221.25 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180044 2/03/2561

162 Solenoid Valve         300 อนั USD 1,799.00    เฉพาะเจาะจง  NINGBO YAOFENG HYDRAULIC 1,799.00 USD  NINGBO YAOFENG HYDRAULIC 1,799.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180045 4/03/2561

163 Frame (6 Inch)         75 ชิ�น USD 637.50    เฉพาะเจาะจง  DISCO HI-TEC (SINGAPORE) 637.5 USD  DISCO HI-TEC (SINGAPORE) 637.5 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180046 6/03/2561

164 Backing Plate        3 รายการ USD 1,715.00    เฉพาะเจาะจง  AJA International, Inc. 1,715.00 USD  AJA International, Inc. 1,715.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180047 8/03/2561

165 อะไหลเ่ครื	อง Stepper        8 รายการ USD 13,550.00 501,350.00 คดัเลอืก  Chang Ki, Park 13,550.00 USD  Chang Ki, Park 13,550.00 USD มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4042180048 27/03/2561

166 จา้งซ่อมเครื	อง Stepper           1 งาน USD 11,700.00 432,900.00    เฉพาะเจาะจง  Chang Ki, Park 11,700.00 USD  Chang Ki, Park 11,700.00 USD มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4042180049 30/03/2561

167 จา้งจดัทาํรายงานแสดงรายละเอยีดสว่นตอ่ประสาน           1 งาน 405,000.00 405,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย อลงกรณ์ วงศธ์รีะธนะ 405,000.00 บาท นาย อลงกรณ์ วงศธ์รีะธนะ 405,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180065 2/03/2561

และระบบบรหิารจดัการชว่ยเขยีนภาษาไทย

ตามจนิตภาพ

168 จา้งเชื	อมตอ่ระบบ Home Health Care           1 งาน 588,000.00 629,160.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั บไีอ ซสีเตมส ์จาํกดั 549,065.42 บาท บรษิทั บไีอ ซสีเตมส ์จาํกดั 549,065.42 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180066 8/03/2561

169 แบตเตอรี	 5300 mAh  11,520.00 กอ้น 2,822,400.00 2,822,400.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั ครสิตลั คาลเิบรช ั	น จาํกดั 2,815,887.85 บาท บรษิทั ครสิตลั คาลเิบรช ั	น จาํกดั 2,815,887.85 บาท ราคาตํ	าสดุ 4043180067 8/03/2561

e-Bidding บรษิทั พซีที ีอนิสตรเูมนท ์จาํกดั 2,817,757.00 บาท

170 ครุภณัฑพ์รอ้มตดิต ั�ง       18 รายการ 5,000,000.00 5,350,000.00     คดัเลอืก บรษิทั ไอ-ทร ีครเีอช ั	น จาํกดั 4,656,700.00 บาท บรษิทั ไอ-ทร ีครเีอช ั	น จาํกดั 4,656,700.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4043180068 21/03/2561

171 เชา่คอมพวิเตอร ์PC 1 เครื	อง      1 ปี 46,728.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 46,728.00 บาท บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 46,728.00 บาท มคีุณลกัษณะและรายละอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180069 21/03/2561

172 เชา่เครื	องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 1 เครื	อง        1 รายการ 40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000.00 บาท บรษิทั ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4043180070 21/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	
วงเงนิท ี	จะซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง  เหตุผลที	คดัเลอืกโดยสรปุงานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
เลขที	และวนัท ี	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1-31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561

  รายชื	อผูเ้สนอราคา และราคาที	เสนอ
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

        ผูท้ ี	ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ	ม)

173 วสัดุไฟฟ้า        2 รายการ 2,264,000.00 2,422,480.00     คดัเลอืก บรษิทั โมดูลาร ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จาํกดั 1,547,200.00 บาท บรษิทั โมดูลาร ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล จาํกดั 1,547,200.00 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4043180071 26/03/2561

174 โหลดไฟฟ้า AC/DC       1 เคร ื	อง 2,084,112.15 2,230,000.00 ประกาศเชญิชวน บรษิทั แควนเทล จาํกดั 2,037,383.18 บาท บรษิทั แควนเทล จาํกดั 2,037,383.18 บาท มคีุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 4043180072 28/03/2561

e-bidding

175 จา้งประสานงานและดําเนนิงานประสานงาน โครงการ 1 งาน 132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว อญัชษิฐา กสวิฒัน์ 132,000.00 บาท นางสาว อญัชษิฐา กสวิฒัน์ 132,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180073 28/03/2561

176 จา้งบํารุงรกัษาระบบอาคาร 1 งาน 185,850.00 198,859.50    เฉพาะเจาะจง บรษิทั จอหน์สนั คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล 185,850.00 บาท บรษิทั จอหน์สนั คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นช ั	นแนล 185,850.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180074 28/03/2561

(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั

177 จา้งดูแลระบบ NETPIE Platform 1 งาน 411,200.00 439,984.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เน็กซพ์าย จาํกดั 411,200.00 บาท บรษิทั เน็กซพ์าย จาํกดั 411,200.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180075 29/03/2561

178 จา้งดําเนนิการออกแบบและผลติสื	อส ิ	งพมิพด์จิทิลั 1 งาน 216,000.00 216,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ปารชิาต ิสรอ้ยสงัวาลย์ 216,000.00 บาท นางสาว ปารชิาต ิสรอ้ยสงัวาลย์ 216,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180076 29/03/2561

179 จา้งตดิต ั�งกงัหนัลม 1 งาน 460,000.00 492,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิทั เทคตรอน จาํกดั 460,000.00 บาท บรษิทั เทคตรอน จาํกดั 460,000.00 บาท ราคาตํ	าสดุ 4043180077 29/03/2561

บจก. เอส ว ีอาร ์เอ็นจเินยีร ิ	ง แอนด ์ซพัพลาย 1,088,500.00 บาท

180 จา้งประสานงาน ภายใตส้ถาบนัเทคโนโลย ีเพื	อคนพกิาร 1 งาน 80,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรส์มุล นพจริาพงษ์ 80,000.00 บาท นางสาว ภทัรส์มุล นพจริาพงษ์ 80,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180078 30/03/2561

และผูสู้งอายุ

181 จา้งดําเนนิการจดัทาํถอดบทเรยีนในรูปแบบบทสมัภาษณ์ 1 งาน 140,000.00 140,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว มณฑล ี เน ื�อทอง 140,000.00 บาท นางสาว มณฑล ี เน ื�อทอง 140,000.00 บาท มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด 4043180079 30/03/2561

บุคคลประกอบการผลติสื	อส ิ	งพมิพด์จิทิลั
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