
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืก

โดยสรุป

1 จา้งทําผา้คลมุโต๊ะประชมุ           1 งาน 40,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บิ%กเกอร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 40,640.00 บาท บรษิัท บิ%กเกอร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 40,640.00 บาท 4041180727 02.04.2018

และเกา้อี2

2 Hara Chair รุ่น NIETZSCHE 2           2 ตัว 28,971.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ. เอส. ยูไนเต็ด จํากดั 28,971.96 บาท บรษิัท เจ. เอส. ยูไนเต็ด จํากดั 28,971.96 บาท 4041180728 02.04.2018

3 Toner Brother TN-261        4 รายการ 23,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 23,080.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 23,080.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180729 02.04.2018

บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 23,350.00 บาท

4 จา้งซอ่มเครืLองปรับอากาศ           1 งาน 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 30,500.00 บาท บรษิัท แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั 30,500.00 บาท 4041180730 02.04.2018

5           1 งาน 160,000.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 160,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 160,000.00 บาท 4041180731 02.04.2018

6           1 งาน 116,401.87 124,550.00 เฉพาะเจาะจง 116,401.87 บาท 116,401.87 บาท 4041180732 02.04.2018

7 Reactor, Stainless teflon        2 รายการ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 36,000.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 36,000.00 บาท 4041180733 02.04.2018

autoclave

8 กระดาษชําระ, ถงุใสข่ยะ        2 รายการ 92,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ2ง 92,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ2ง 92,100.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180734 03.04.2018

บรษิัทเอส.พ.ีเอ็น.เอ็นจเีนยีริLง แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 103,325.00 บาท

หา้งหุน้สว่น โญธนิ พัฒนกจิ 119,700.00 บาท

9          1 งาน 100,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 100,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากดั 100,000.00 บาท 4041180735 03.04.2018

10     1 ลขิสทิธิ^ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากดั 2,500.00 บาท บรษิัท เกซซไ์วนส์ยาม จํากดั 2,500.00 บาท 4041180736 04.04.2018

11 1 ชดุ 4,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 4,380.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 4,380.00 บาท 4041180737 04.04.2018

12 Toner HP CF361A        3 รายการ 18,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 18,300.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 18,300.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180738 04.04.2018

บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 19,050.00 บาท

13 จา้งเชืLอมท่อนํ2า          1 งาน 14,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริLง 14,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ เอส เอส เอ็นจเินยีริLง 14,200.00 บาท 4041180739 04.04.2018
มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาสว่นเชืLอมตอ่โปรแกรม
ระดับสงู(Python และ Java) 
สําหรับ Partii2go

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

ENVISIONTEC-MAGICS 
RENEWAL FEE

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

Arduino Pro Mini 328-3.3 
V/8MHz Modtronix inair9 
Wireless SX1276  

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาโปรแกรมชว่ยในการ
เรยีน ThaiMOOC

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งบรหิารจัดกจิกรรมการอบรม
ความรูด้า้นการออกแบบและ
พัฒนาเทคโนโลยแีละสิLงอํานวย
ความสะดวก

ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ สํานักงานบรหิารและ
พัฒนาองคค์วามรู ้

ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ สํานักงาน
บรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน เมษายน 2561

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
        ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
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14 We Offer THL 25-2422WI        1 รายการ 10,803.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 10,803.05 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 10,803.05 บาท 4041180740 04.04.2018

15           1 งาน 250,600.00 268,142.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 250,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 250,600.00 บาท 4041180741 05.04.2018

16 สารเคมี        6 รายการ 407,600.00 436,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 407,600.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 407,600.00 บาท 4041180742 05.04.2018

17 Monitor Philips 17"           12 จอ 40,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 40,080.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัLน แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 40,080.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180743 05.04.2018

17S4LSB/00 บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 41,160.00 บาท

18 จา้งซอ่มเครืLองปรับอากาศ           1 งาน 11,790.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามไดกิ2นเซลส ์จํากดั 11,790.00 บาท บรษิัท สยามไดกิ2นเซลส ์จํากดั 11,790.00 บาท 4041180744 05.04.2018

19           1 งาน 140,000.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซี2ด ธมีส ์จํากดั 140,000.00 บาท บรษิัท ซี2ด ธมีส ์จํากดั 140,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180745 05.04.2018

บรษิัท สามย่าน จํากดั 150,000.00 บาท

20 จา้งหุม้ฉนวนท่อนํ2าเย็น           1 งาน 46,290.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วรพล แอร ์เอ็นจเินยีริLง 46,290.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วรพล แอร ์เอ็นจเินยีริLง 46,290.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180746 05.04.2018

บรษิัท มนิเด็น กรุ๊ป จํากดั 56,830.00 บาท

21 จา้งผลติ Stator สําหรับมอเตอร์           1 งาน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากดั 5,000.00 บาท บรษิัท กลุธรอเิล็คทรคิ จํากดั 5,000.00 บาท 4041180747 05.04.2018

ไฟฟ้า

22           1 งาน 100,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้โมบายส ์จํากดั 100,000.00 บาท บรษิัท โคด้โมบายส ์จํากดั 100,000.00 บาท 4041180748 05.04.2018

23           1 งาน 120,500.00 128,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทยีูว ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จํากดั 120,500.00 บาท บรษิัททยีูว ีไรนแ์ลนด ์(ประเทศไทย) จํากดั 120,500.00 บาท 4041180749 09.04.2018

24 จา้งปรับปรุงระบบแจง้เหตุ           1 งาน 332,000.00 355,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 332,000.00 บาท บรษิัท ดวีซี ีซสิเต็มส ์จํากดั 332,000.00 บาท 4041180750 09.04.2018

เพลงิไหม ้

25 วัสดงุานบา้นงานครัว        2 รายการ 3,324.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 3,324.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สภุัยพร 3,324.00 บาท 4041180751 10.04.2018

26 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       25 รายการ 29,166.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 29,066.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 29,066.00 บาท 4041180752 10.04.2018

27 ถงุใสผ่า้อนามัย(1 แพ็ค 500 ใบ)        1 รายการ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ2ง 2,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอพเีจ (เอส) เทรดดิ2ง 2,500.00 บาท 4041180753 10.04.2018

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาและออกแบบศลิป์ระบบ
เว็บไซตม์ูลนธิสิมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งวทิยากรอบรมหลักสตูร 
Advance Android

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งจัดอบรมทดสอบซอฟตแ์วร์
เครืLองมอืแพทย์

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งปรับปรุงหอ้งนํ2าและพื2นทีL
ทางเดนิอาคารเนคเทค

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด
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28 BOSCH GBL 800E เครืLองเป่าลม       2 รายการ 5,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,560.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 5,560.00 บาท 4041180754 10.04.2018

BOSCH AQT 33-11เครืLองฉีดนํ2า

29 จา้งจําแนกภาพเมล็ดขา้วเปลอืก           1 งาน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คมสัน นภิารัตน์ 5,000.00 บาท นาย คมสัน นภิารัตน์ 5,000.00 บาท 4041180755 10.04.2018

เพืLอใชต้รวจคณุภาพเมล็ดขา้ว

30 ภาชนะเครืLองแกส้ําหรับทําการ        5 รายการ 5,172.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 5,172.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 5,172.00 บาท 4041180756 10.04.2018

ทดลอง

31       1 เครืLอง 10,093.47 เฉพาะเจาะจง 10,093.47 บาท 10,093.47 บาท 4041180757 10.04.2018

32 วัสดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ 3,720.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,720.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,720.00 บาท 4041180758 11.04.2018

33           1 งาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กติตกิร บญุมาตย์ 20,000.00 บาท นาย กติตกิร บญุมาตย์ 20,000.00 บาท 4041180759 11.04.2018

34           1 อัน 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,700.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,700.00 บาท 4041180760 11.04.2018

35 MICROCENTRIFUGE       1 เครืLอง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 45,000.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 45,000.00 บาท 4041180761 11.04.2018

MICROSPIN 12

36 ISL28635 1-Single Channels        1 รายการ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 7,000.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย จํากดั 7,000.00 บาท 4041180762 17.04.2018

per IC

37 กระดาษ KIMWIPES 1-ply        60 กลอ่ง 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากดั 5,700.00 บาท บรษิัท กลัฟเท็กซ ์จํากดั 5,700.00 บาท 4041180763 17.04.2018

38           1 งาน 19,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั2ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 19,300.00 บาท บรษิัท ตั2ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 19,300.00 บาท 4041180764 17.04.2018

39 ชดุ PC ประกอบ, LG LED        2 รายการ 64,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 64,450.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 64,450.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180765 17.04.2018

Monitor 27" บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากดั 78,800.00 บาท

40           1 งาน 4,420.00 เฉพาะเจาะจง 4,420.00 บาท 4,420.00 บาท 4041180766 17.04.2018

41 CM3680SR-BWO Honeywell        5 รายการ 28,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควิ อาร ์อเิล็กทรอน จํากดั 28,750.00 บาท บรษิัท ควิ อาร ์อเิล็กทรอน จํากดั 28,750.00 บาท 4041180767 17.04.2018
มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งตดิตั2งโชค้ประตบูานสไลด,์ รื2อ
จา้งรื2อถอนพื2นปนูพรอ้มขนทิ2ง

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งบรกิารตรวจวัดคณุนํ2าดืLมและ
นํ2าทิ2งจากหอ้งปฏบิัตกิาร ศอ.

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีL กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จํากดั

บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอรีL กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จํากดั

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งศกึษาโปรแกรมบน 
Raspberry Pi เชืLอมตอ่กบัระบบ
เอกซเรยค์อมพวิเตอร์

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

Pressure Regulator Single 
"CONCOA"

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

เชา่เครืLองคอมพวิเตอรแ์บบพกพา
 Dell 7373-W5675004

บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 
จํากดั

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืก

โดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน เมษายน 2561

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
        ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

42 วัสดไุฟฟ้า        2 รายการ 66,894.13 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 66,894.13 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 66,894.13 บาท 4041180768 17.04.2018

43 ตูบ้านเลืLอนกระจก สเีทาสลับ           1 ตู ้ 3,635.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,635.51 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,635.51 บาท 4041180769 17.04.2018

เฟอรร์าเดค

44           1 งาน 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ไพรัช หุน่นอก 140,000.00 บาท นาย ไพรัช หุน่นอก 140,000.00 บาท 4041180770 17.04.2018

45 เชา่Notebook Dell Inspiron         3 เดอืน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 30,000.00 บาท บรษิัท เบลสสกาย คอนเนคชัLน จํากดั 30,000.00 บาท 4041180771 17.04.2018

 N5110

46 เครืLองวัดความแรงแม่เหล็ก        2 รายการ 43,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิ2ล อ ีเทรดดิ2ง จํากดั 43,605.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิ2ล อ ีเทรดดิ2ง จํากดั 43,605.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180772 17.04.2018

บรษิัท เลกะ คอรป์อเรชัLน จํากดั 45,900.00 บาท

47 สารเคมชีวีภาพ        5 รายการ 58,230.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 58,230.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากดั 58,230.00 บาท 4041180773 18.04.2018

48           1 งาน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพชร สพุาวาณิชย์ 40,000.00 บาท นางสาว พวงเพชร สพุาวาณิชย์ 40,000.00 บาท 4041180774 18.04.2018

49 วัสดชุา่ง        3 รายการ 3,160.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอเทค จํากดั 3,160.00 บาท บรษิัท นโีอเทค จํากดั 3,160.00 บาท 4041180775 17.04.2018

50        2 รายการ 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากดั 32,950.00 บาท บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากดั 32,950.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180776 17.04.2018

บรษิัท เอซอฟทว์ัน จํากดั 35,000.00 บาท

บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากดั 51,500.00 บาท

51 อะไหลเ่ครืLอง Server HP        1 รายการ 44,000.00 เฉพาะเจาะจง 44,000.00 บาท 44,000.00 บาท 4041180777 18.04.2018

Storage Works Fibre

52 เครืLองแหลง่จา่ยไฟฟ้าความ       1 เครืLอง 467,000.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 467,000.00 บาท บรษิัท ไออารซ์ ีเทคโนโลยสี ์จํากดั 467,000.00 บาท 4041180778 18.04.2018

ตา่งศักยส์งู

53 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอแวค จํากดั 66,200.00 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากดั 66,200.00 บาท 4041180779 18.04.2018

54 จา้งซอ่มTurbo pump           1 งาน 160,000.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง 160,000.00 บาท 160,000.00 บาท 4041180780 18.04.2018

55 เครืLอง Autoclave HIR-1       1 เครืLอง 292,523.36 313,000.00 เฉพาะเจาะจง 292,523.36 บาท 292,523.36 บาท 4041180781 18.04.2018

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัท ฮากโุตะ เอ็นจเินยีริLง (ไทยแลนด)์ จํากดั บรษิัท ฮากโุตะ เอ็นจเินยีริLง (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากดั

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งเขยีนบทบรรยายและแปลบ
ทบรรยายภาษาอังกฤษสําหรับ
ท่องเทีLยวในอยุธยา

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL 
SubsVL OLP NL 
O365ProPlusOpen ShrdSvr 
SNGL SubsVL OLP

บรษิัท เมโทรโปรเฟสชัLนแนลโปรดักส ์จํากดั
บรษิัท เมโทรโปรเฟสชัLนแนลโปรดักส ์จํากดั

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งออกแบบและสรา้งโครงสรา้ง
ตูต้รวจสขุภาพ

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
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ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืก

โดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    
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หรอืจา้ง

HVA-85

56 NOTEBOOK Dell       2 เครืLอง 247,400.00 264,718.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 247,400.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 247,400.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180782 18.04.2018

ALIENWARE 17 บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากดั 296,000.00 บาท

57       1 เครืLอง 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,200.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,200.00 บาท 4041180783 18.04.2018

58 กระดาษคมิไวท์        2 รายการ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 4,500.00 บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีL จํากดั 4,500.00 บาท 4041180784 18.04.2018

ทีLปิดจมูก-ปากแบบเยืLอกระดาษ

59 จา้งทําสวติซเ์ดีLยว ปุ่ มกด           1 งาน 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,700.00 บาท บรษิัท เจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากดั 5,700.00 บาท 4041180785 18.04.2018

ขนาด 1 นิ2ว

60           1 งาน 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรโ์ว วชิชัLน จํากดั 90,000.00 บาท บรษิัท เซอรโ์ว วชิชัLน จํากดั 90,000.00 บาท 4041180786 18.04.2018

61           1 งาน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กติตภิัทร ภอูากจิ 40,000.00 บาท นาย กติตภิัทร ภอูากจิ 40,000.00 บาท 4041180787 18.04.2018

62           1 งาน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วทัญ� ูภารตรัตน์ 50,000.00 บาท นาย วทัญ� ูภารตรัตน์ 50,000.00 บาท 4041180788 18.04.2018

63 ขาฉิLงปรับระดับ        3 รายการ 8,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,680.00 บาท บรษิัท อ ีซีL ทูลส ์(ประเทศไทย) จํากดั 8,680.00 บาท 4041180789 19.04.2018

64 จา้งเหมาบรกิารขนยา้ยจดุตดิตั2ง           1 งาน 109,240.00 116,886.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรสซ์ ิLง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 109,240.00 บาท บรษิัทไรสซ์ ิLง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากดั 109,240.00 บาท 4041180790 19.04.2018

สถานวีัดอากาศ

65 วัสดไุฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์       30 รายการ 119,937.04 128,332.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 119,937.04 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากดั 119,937.04 บาท 4041180791 19.04.2018

66 ซอฟตแ์วรT์ableau Desktops     6 ลขิสทิธิ^ 412,800.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากดั 412,800.00 บาท บรษิัท เดตา้เอ๊กซเ์พรส จํากดั 412,800.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180792 19.04.2018

บรษิัท บสิซเินส แอพพลเิคชนั จํากดั 431,784.00 บาท

67 ถังขยะ 240 ลติรพรอ้มลอ้เข็น,        2 รายการ 39,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพิLมมติรกรุ๊ป จํากดั 39,600.00 บาท บรษิัท เพิLมมติรกรุ๊ป จํากดั 39,600.00 บาท 4041180793 20.04.2018

ถังขยะ 1100 ลติร พรอ้มลอ้เข็น

68 วัสดไุฟฟ้า        5 รายการ 10,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 10,990.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากดั 10,990.00 บาท 4041180794 20.04.2018

69 6203-2Z-SKF/BEARINGS        2 รายการ 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยภาสทิธิ ̂จํากดั 9,750.00 บาท บรษิัท ไทยภาสทิธิ ̂จํากดั 9,750.00 บาท 4041180795 20.04.2018

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม

จา้งพัฒนาเฟรมิแวรส์ว่นควบคมุ
สําหรับระบบตน้แบบเครืLองลา้งไต
แบบอัตโนมัติ

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งเหมาปรับปรุงประสทิธภิาพ
โปรแกรมจําลอง การฝึกขับรถ
เกีLยวนวดขา้ว

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มลีักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

เครืLองวัดความเร็วลม 
SMATSENSOR AS836

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งสํารวจความลกึและสงูของบอ่
บําบัดชวีภาพและบอ่พักนํ2าของ
ระบบบําบัดนํ2าทิ2ง

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จํากดั ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
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6204-2RSH-SKF/BEARINGS

70 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ       13 รายการ 8,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,038.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,038.00 บาท 4041180796 20.04.2018

71 Consumable parts for Gas        1 รายการ 96,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากดั 96,700.00 บาท บรษิัท อาร.์เจ.ซ.ีแอสโซซเิอ็ด จํากดั 96,700.00 บาท 4041180797 23.04.2018

Detector

72 Chrome Mask          2 ชิ2น 46,672.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีอสไอ เครออส (ไทยแลนด)์ จํากดั 46,672.00 บาท บรษิัท จเีอสไอ เครออส (ไทยแลนด)์ จํากดั 46,672.00 บาท 4041180798 23.04.2018

73 จา้งปรับปรุงท่อนํ2าทิ2ง           1 งาน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 30,000.00 บาท นาย บรรจบ ทรัพยเ์จรญิ 30,000.00 บาท 4041180799 23.04.2018

74 จา้งบรกิารสอบเทยีบ           1 งาน 18,720.00 เฉพาะเจาะจง 18,720.00 บาท 18,720.00 บาท 4041180800 23.04.2018

75 จา้งผลติชิ2นงานตามแบบ           1 งาน 79,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 79,380.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 79,380.00 บาท 4041180801 23.04.2018

76 จา้งทําชิ2นสว่นอลมูเินยีมตามแบบ           1 งาน 8,788.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัLน จํากดั 8,771.20 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด โซลชูัLน จํากดั 8,771.20 บาท 4041180802 23.04.2018

77 กลอ้ง FLIR SYSTEMS        1 รายการ 12,149.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรโ์มสแกน จํากดั 12,149.53 บาท บรษิัท เทอรโ์มสแกน จํากดั 12,149.53 บาท 4041180803 24.04.2018

78 Brother DR-261CL        1 รายการ 3,270.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 3,270.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 3,270.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180804 24.04.2018

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,728.97 บาท

79 วัสดไุฟฟ้าแลวทิยุ        4 รายการ 17,988.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,988.40 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 17,988.40 บาท 4041180805 24.04.2018

80 วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ       12 รายการ 45,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 45,280.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากดั 45,280.00 บาท 4041180806 24.04.2018

81 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       14 รายการ 25,765.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 25,765.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 25,765.00 บาท 4041180807 25.04.2018

82 วัสดอุเิล็กทรอนกิส์       11 รายการ 12,723.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,723.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 12,723.00 บาท 4041180808 25.04.2018

83 กลอ้งถา่ยรูปพรอ้มอปุกรณ์           1 ชดุ 22,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 21,490.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากดั 21,490.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180809 25.04.2018

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัทเมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากดั บรษิัทเมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากดั

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคึณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
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บรษิัท ออลไรท ์คอมบเินชัLน จํากดั 22,940.00 บาท

บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากดั 26,480.00 บาท

84 จา้งปรับปรุงสถานวีัดอากาศ           1 งาน 77,102.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดัจฑุามาศ ลําปางการกอ่สรา้ง 77,102.85 บาท 77,102.85 บาท 4041180810 25.04.2018

ภาคเหนอื

85 Phase Protection Relay           1 ชดุ 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริLง จํากดั 6,700.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริLง จํากดั 6,700.00 บาท 4041180811 26.04.2018

86 จา้งตดิตั2งอปุกรณ์           1 งาน 46,261.68 เฉพาะเจาะจง รา้น แสงสเีสยีง โดย นายสชุ 46,261.68 บาท รา้น แสงสเีสยีง โดย นายสชุ 46,261.68 บาท 4041180812 27.04.2018

87 กลอ้งบันทกึภาพดงูานกอ่สรา้ง           1 อัน 11,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เวย ์อนิโนเทค จํากดั 11,900.00 บาท บรษิัท กรนี เวย ์อนิโนเทค จํากดั 11,900.00 บาท 4041180813 27.04.2018

88 ELECTRIC FAN CARE-TX       6 เครืLอง 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จั%มเวย ์จํากดั 16,200.00 บาท บรษิัท จั%มเวย ์จํากดั 16,200.00 บาท 4041180814 27.04.2018

89 จา้งวทิยากรและผูช้ว่ยวทิยากร 1 งาน 44,859.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท บรษิัท เน็กซพ์าย จํากดั 44,859.81 บาท 4041180815 27.04.2018

90 วัสดวุทิยาศาสตร์        5 รายการ 6,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนดว์โีฮลดิ2ง(ไทยแลนด)์ จํากดั 6,708.00 บาท บรษิัท แอนดว์โีฮลดิ2ง(ไทยแลนด)์ จํากดั 6,708.00 บาท 4041180816 27.04.2018

91 จา้งพนักงานรักษาความปลอดภัย           1 งาน 238,130.84 254,800.00 เฉพาะเจาะจง 238,130.84 บาท 238,130.84 บาท 4041180817 27.04.2018

92 สารเคมี        4 รายการ 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 38,000.00 บาท บรษิัท ฟาโคบสิ จํากดั 38,000.00 บาท 4041180818 30.04.2018

93 TONER HP รุ่น CE505XC         1 กลอ่ง 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,500.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากดั 4,500.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4041180819 30.04.2018

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,074.77 บาท

94 IoT Activity kit netpie        1 ชดุ 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 30,600.00 บาท บรษิัท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จํากดั 30,600.00 บาท 4041180820 30.04.2018

verstion

95 EVB-LAN9252-HBIPLUS           1 อัน 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 14,300.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากดั 14,300.00 บาท 4041180821 30.04.2018

96 Advance Installer for JAVA       1 License  USD 499.00 เฉพาะเจาะจง Avangate B.V. 499.00 USD Avangate B.V. 499.00 USD 4042180050 01.04.2018

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ โปร
เท็คชัLน จํากดั

บรษิัท รักษาความปลอดภัย มารนี แอซเซท็ 
โปรเท็คชัLน จํากดั

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

หา้งหุน้สว่นจํากดัจฑุามาศ ลําปางการกอ่สรา้ง มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืก

โดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน เมษายน 2561

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
        ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

97 Multi-Channel Battery           1 ชดุ USD 42,000.00 1,386,000.00 คัดเลอืก Arbin Instruments 42,000.00 USD Arbin Instruments 42,000.00 USD 4042180051 01.04.2018

Analyzer

98 Tungsten Standard Boat        2 รายการ JPY 520,600.00 166,592.00 เฉพาะเจาะจง The Nilaco Corporation 520,600.00 JPY The Nilaco Corporation 520,600.00 JPY 4042180052 03.04.2018

99        2 รายการ USD 16,185.00 615,030.00 คัดเลอืก Divergent Technologies Pte Ltd. 16,185.00 USD Divergent Technologies Pte Ltd. 16,185.00 USD 4042180053 04.04.2018

100        4 รายการ USD 2,935.00 108,013.87 เฉพาะเจาะจง Kurt J. Lesker Company 2,935.00 USD Kurt J. Lesker Company 2,935.00 USD 4042180054 09.04.2018

101 วัสดสุําหรับเครืLองพมิพส์ามมติิ        4 รายการ EUR 1,011.00 เฉพาะเจาะจง EnvisionTEC GmbH 1,011.00 EUR EnvisionTEC GmbH 1,011.00 EUR 4042180055 18.04.2018

102 Nanooxide และสารเคมี        3 รายการ CHF 745.00 เฉพาะเจาะจง Solaronix SA 745.00 CHF Solaronix SA 745.00 CHF 4042180056 18.04.2018

103 Sensor        5 รายการ USD 4,471.00 147,543.00 เฉพาะเจาะจง Xylem 4,471.00 USD Xylem 4,471.00 USD 4042180057 18.04.2018

104 วัสดคุาโทดแบบ LaB6        1 รายการ USD 4,280.00 141,240.00 เฉพาะเจาะจง Kimball Physics 4,280.00 USD Kimball Physics 4,280.00 USD 4042180058 22.04.2018

105 AI-1001W V2 AIR BOX          3 ชิ2น USD 504.00 เฉพาะเจาะจง Edimax Technology Co., Ltd. 504.00 USD Edimax Technology Co., Ltd. 504.00 USD 4042180059 29.04.2018

106 N-Type Wafer      2,000 แผน่ USD 2,100.00 เฉพาะเจาะจง Norwegian Crystal AS 2,100.00 USD  Norwegian Crystal AS 2,100.00 USD 4042180060 29.04.2018

107 สารเคมี        2 รายการ GBP 1,257.77 เฉพาะเจาะจง Ossila Ltd. 1,227.24 GBP Ossila Ltd. 1,227.24 GBP 4042180061 30.04.2018

108 BLE ibeacon        200 ชิ2น USD 1,849.00 เฉพาะเจาะจง Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. 1,849.00 USD Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd. 1,849.00 USD 4042180062 30.04.2018

109 Slot Die Coating Machine           1 ชดุ USD 140,000.00 4,500,000.00 คัดเลอืก nTact 140,000.00 USD nTact 140,000.00 USD 4042180063 30.04.2018

110 1 งาน 280,373.83 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮอรัส ซคัเซสส ์จํากดั 280,373.83 บาท บรษิัท ฮอรัส ซคัเซสส ์จํากดั 280,373.83 บาท 4052180062 02.04.2018

(4043180080)

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งผลติสืLอวดีทิัศนก์ารเพิLม
ศักยภาพในการเพาะปลกู   สัปปะ
รด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

วัสดมุาตรวัดความดันสําหรับระบบ
สญุญากาศ

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

150mm Ambient Chuck and 
Waveguide

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ 
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษ ี
มูลคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง
 เหตุผลที�คดัเลอืก

โดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1- 30 เดอืน เมษายน 2561

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)
        ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษมีูลคา่เพิ�ม)

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง

111           5 ชดุ 44,376,037.85 47,482,360.50 บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัLน จํากดั 42,000,000.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัLน จํากดั 42,000,000.00 บาท ราคาตํLาสดุ 4051180016 03.04.2018

บรษิัท อรุณสวัสดิ ̂เอ็กซเพรส จํากดั 42,990,654.20 บาท (4043180081)

112 เครืLองวัดคา่การดดูกลนืแสงย่าน       1 เครืLอง 11,775,700.93 12,600,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ีจํากดั 11,775,700.93 บาท บรษิัท บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจ ีจํากดั 11,775,700.93 บาท 4051180017 04.04.2018

อนิฟาเรด (4043180082)

113 จา้งบํารุงรักษาเครืLองสํารองไฟฟ้า 1 งาน 233,644.88 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 233,644.88 บาท 233,644.88 บาท 4052180063 05.04.2018

(4043180083)

114 จา้งบํารุงรักษาเชงิป้องกนั 1 งาน 448,598.13 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 448,598.13 บาท บรษิัท พกิซาเมด จํากดั 448,598.13 บาท 4052180064 05.04.2018

เครืLองเดนตสีแกน (4043180084)

115 NVIDIA DGX station       1 เครืLอง 1,869,150.00 1,999,990.50 เฉพาะเจาะจง 1,869,150.00 บาท 1,869,150.00 บาท 4051180018 24.04.2018

(4043180085)

116 1 งาน 128,504.64 137,500.00 เฉพาะเจาะจง 128,504.64 บาท 128,504.64 บาท 4052180065 24.04.2018

(4043180086)

117           1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนภณ ศภุอัศวโภคนิ 150,000.00 บาท นาย ธนภณ ศภุอัศวโภคนิ 150,000.00 บาท 4052180066 24.04.2018

(4043180087)

118 เครืLองวัดอัตราการไหล        3 เครืLอง 1,120,000.00 1,198,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทค 2000 จํากดั 1,120,000.00 บาท บรษิัท อนิเทค 2000 จํากดั 1,120,000.00 บาท 4051180019 25.04.2018

(4043180088)

119 จา้งพัฒนาและปรับปรุงขอ้มูล           1 งาน 500,000.00 535,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บไีอ ซสีเตมส ์จํากดั 500,000.00 บาท บรษิัท บไีอ ซสีเตมส ์จํากดั 500,000.00 บาท 4052180067 27.04.2018

มาตรฐานการสง่ตอ่ผูป้่วย (4043180089)

120           1 งาน 1,285,000.00 1,374,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บไีอ ซสีเตมส ์จํากดั 1,285,000.00 บาท บรษิัท บไีอ ซสีเตมส ์จํากดั 1,285,000.00 บาท 4052180068 27.04.2018

(4043180090)

จา้งพัฒนาโปรแกรมระบบ 
BCI-based Cognitive Training

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งดําเนนิการเชืLอมตอ่ขอ้มูลระบบ
 HHC

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวินเิคชัLนส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษิัท เอ็นทที ีคอมมวินเิคชัLนส ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

จา้งบรกิารดแูลหอ้งศนูยข์อ้มูล
กลางของโครงการ (ThaiSarn)

บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน)

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

เครืLองทํานํ2าเย็นแบบระบายความ
รอ้นดว้ยนํ2า (water-Cooled 
Chiller) ชนดิประสทิธภิาพสงู 
Magnetic Bearing Centrifugal 
และอปุกรณ์ประกอบพรอ้มตดิตั2ง

เชญิชวน - ประกวดราคา

มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั

บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส 
(ประเทศไทย) จํากดั

มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด
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