
แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�

1 จา้งเปลี�ยน Air Circuit           1 งาน 385,000.00 411,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 385,000.00 บาท บรษิัท ซาลเมค เพาเวอร ์ จํากัด 385,000.00 บาท 4041180822 01.05.2018

Breaker

2           1 งาน 15,500.00 เฉพาะเจาะจง 15,500.00 บาท
15,500.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180823 01.05.2018

บรษิัท ซ.ีอ.ีเอ็ม เทคโนโลย ีจํากัด 47,000.00 บาท

3 วัสดุสํานักงาน  24 รายการ 15,622.50 เฉพาะเจาะจง 15,622.50 บาท 15,622.50 บาท 4041180824 01.05.2018

4 วัสดุไฟฟ้า 11 รายการ 8,628.29 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 8,628.20 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 8,628.20 บาท 4041180825 01.05.2018

5 CF4 30 kg        1 รายการ 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 62,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด 62,000.00 บาท 4041180826 01.05.2018

6 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด           1 งาน 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จํากัด 88,000.00 บาท 4041180827 01.05.2018

7 อุปกรณ์ความปลอดภัย        7 รายการ 55,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามแฮนดท์ลู จํากัด 55,575.00 บาท บรษิัท สยามแฮนดท์ลู จํากัด 55,575.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180828 01.05.2018

บรษิัท พดีเีอส อนิเตอรแ์นช จํากัด 61,000.00 บาท

8           1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สนุยี ์ เสรมิศริโิสภณ 150,000.00 บาท นางสาว สนุยี ์ เสรมิศริโิสภณ 150,000.00 บาท 4041180829 02.05.2018

9 จา้งปรับปรุงสถานวีัด           1 งาน 370,093.68 396,000.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.พ.ีท.ีเอ็นจเินยี 370,093.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.พ.ีท.ีเอ็นจเินยี 370,093.68 บาท 4041180830 02.05.2018

ปรมิาณนํLาฝน

10        3 รายการ 375,000.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ-ทร ีครเีอชั�น จํากัด 375,000.00 บาท บรษิัท ไอ-ทร ีครเีอชั�น จํากัด 375,000.00 บาท 4041180831 02.05.2018อปุกรณ์ของระบบบรูณาการ
ขอ้มลูจากระบบกลอ้ง

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งรวบรวมขอ้มูลสํารวจ 
ออกแบบ ระบบเซลสแ์สงอาทติย์

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํLา
ดื�มและนํLาทิLง

บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติLง เซอรว์สิ จํากัด บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติLง เซอรว์สิ จํากัด

รา้นพัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณ
รักษ์

รา้นพัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณ
รักษ์

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1- 31 เดอืน พฤษภาคม 2561

        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)
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11           1 อัน 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,550.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,550.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180832 02.05.2018

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 2,850.00 บาท

12 จา้งเหมาปกูระเบืLองยาง           1 งาน 193,520.00 207,066.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 193,520.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 193,520.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180833 02.05.2018

บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 274,100.00 บาท

13        3 รายการ 25,428.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเนอรย์ี� เวฟ จํากัด 25,428.00 บาท บรษิัท เอ็นเนอรย์ี� เวฟ จํากัด 25,428.00 บาท 4041180834 02.05.2018

14           1 งาน 16,580.00 เฉพาะเจาะจง 16,580.00 บาท 16,580.00 บาท 4041180835 02.05.2018

15           1 ชดุ 63,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 63,200.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 63,200.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180836 23.05.2018

บรษิัท จ ีโมทฟี โปรดักชั�น จํากัด 66,000.00 บาท

16 MGate MB3170           1 ชดุ 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มทเูอ็ม โปรดักส ์จํากัด 9,800.00 บาท บรษิัท เอ็มทเูอ็ม โปรดักส ์จํากัด 9,800.00 บาท 4041180837 03.05.2018

17          10 ชดุ 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 62,000.00 บาท 62,000.00 บาท 4041180838 03.05.2018

18           1 งาน 19,890.00 เฉพาะเจาะจง 19,890.00 บาท 19,890.00 บาท
4041180839 03.05.2018

19           1 ชดุ 28,261.68 เฉพาะเจาะจง 28,261.68 บาท 28,261.68
บาท 4041180840 03.05.2018

20           1 งาน 81,000.00 เฉพาะเจาะจง 81,000.00 บาท 81,000.00 บาท 4041180841 03.05.2018

21 ไนโตรเจนเหลว        1 รายการ 136,504.83 146,060.17 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 136,504.83 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัคสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 136,504.83 บาท 4041180842 03.05.2018

22 เชา่ Notebook Lenovo          60 ชดุ 22,430.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 22,429.91 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี จํากัด 22,429.91 บาท 4041180844 04.05.2018

จา้งสอบเทยีบ Digital 
Thermometer

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อสถาบันอาหาร มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ

จา้งทําแผน่ป้ายไม ้ควิอารโ์คด้
ยงิเลเซอร์

ท ีโอ ท ีควิ ซายน ์โปรดักส ์โดย นายวัชระ 
แจง้ใจเจรญิ

ท ีโอ ท ีควิ ซายน ์โปรดักส ์โดย นายวัชระ 
แจง้ใจเจรญิ

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

Set  LUS91 LUSTER Intraoral 
Kit

บรษิัท ไดรว ์เด็นทั�ล อนิคอรป์อเรชั�น จํากัด บรษิัท ไดรว ์เด็นทั�ล อนิคอรป์อเรชั�น จํากัด มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

Notebook MSI GP63 8 RE-
080TH

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

motor-gearhead combination 
model: 598160 Brand: 
maxon motor ag

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

ขอ้มลูจากระบบกลอ้ง
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

External Seagate 2 TB 
(STEH2000301)

combinerbox PV   cable  
Mounting

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

ค่าบรกิารซอ่มเครื�อง Printer 
และ Fax

บรษิัท ปริLนเตอร ์ดไีซน ์เซลล์
เตอร ์จํากัด

บรษิัท ปริLนเตอร ์ดไีซน ์เซลล์
เตอร ์จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
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thinkpad L440

23           1 งาน 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศุภณัฐ ธัญญบญุ 85,000.00 บาท นาย ศุภณัฐ ธัญญบญุ 85,000.00 บาท 4041180845 04.05.2018

24 USB Drive 16 GB พรอ้มสาย        2 รายการ 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 37,500.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 37,500.00 บาท 4041180846 04.05.2018

microUSB สําหรับ KidBright

25 ไฮโดรเจน        1 รายการ 119,000.00 127,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์ปรดัตสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 119,000.00 บาท บรษิัท แอรโ์ปรดัตสอ์นิดัสตรยี ์จํากัด 119,000.00 บาท 4041180847 04.05.2018

26 Toner HP        4 รายการ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 27,000.00 บาท บรษิัท นันทรยี ์ซพัพลาย จํากัด 27,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180848 04.05.2018

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 34,392.54 บาท

27           1 งาน 93,000.00 เฉพาะเจาะจง 93,000.00 บาท 93,000.00 บาท 4041180849 04.05.2018

28           1 งาน 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 35,000.00 บาท นาย ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 35,000.00 บาท 4041180850 04.05.2018

29 จา้งทําแผนวงจร PCB           1 งาน 12,970.00 เฉพาะเจาะจง 12,970.00 บาท 12,970.00 บาท 4041180851 04.05.2018

30           1 งาน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธริดา เอี�ยมอุดม 50,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอี�ยมอุดม 50,000.00 บาท 4041180852 07.05.2018

31 LED Monitor Dell 24" U2414H            2 จอ 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,100.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,100.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180853 07.05.2018

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 15,490.00 บาท

บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 15,800.00 บาท

32 จา้งปรับปรุงระบบ Access           1 งาน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท 4041180854 07.05.2018

 Control

33 สถานวีัดสภาพอากาศ         2 สถานี 170,000.00 181,900.00 เฉพาะเจาะจง 170,000.00 บาท 170,000.00 บาท 4041180856 07.05.2018

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด
มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ

จา้งเหมาบรกิารวทิยากร 
สําหรับฝึกอบรมหลักสตูร 
จติวทิยาการบรกิารที�ใหไ้ดใ้จ
และงาน

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท ทรนีติีL อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) 
จํากัด

บรษิัท ทรนีติีL อเีลคโทรนคิ (ประเทศไทย) 
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งตรวจสอบความถกูตอ้งและ
เสยีงอ่านหนังสอืสารานุกรมไทย

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งจัดทําหลักสตูรการเรยีน
โปรแกรมมิ�งในโรงเรยีนโดยใช ้
บอรด์ kidbright

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาระบบแสดงผลขอ้มูล
การตดิตามและคาดการณ์ระดับ
ความเค็มของนํLาในลุ่มนํLา

บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์
จํากัด

บรษิัท อนิจเีนยีส บสิซเินส ดเีวลลอปเมนท ์
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

 รุ่น NEWS I

34 วัสดุไฟฟ้า 19 รายการ 23,548.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,548.53 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,548.53 บาท 4041180857 08.05.2018

35        1 รายการ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 4,800.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 4,800.00 บาท 4041180858 08.05.2018

36 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ        4 รายการ 28,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากัด 28,100.00 บาท บรษิัท อโีคะเทค โกลบอล จํากัด 28,100.00 บาท 4041180859 08.05.2018

37 จา้งจัดทําสัณรูป           1 งาน 150,000.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง  เงนิผลพลอยได ้ทัณฑสถานหญงิ 150,000.00 บาท เงนิผลพลอยได ้ทัณฑสถานหญงิกลาง 150,000.00 บาท 4041180860 08.05.2018

38          50 ลัง 43,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิLง 43,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอพเีจ (เอส) เทรดดิLง 43,500.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180861 08.05.2018

หา้งหุน้สว่นจํากัด ดดีเีปเปอร์ 50,000.00 บาท

หา้งหุน้สว่น โญธนิ พัฒนกจิ 55,000.00 บาท

39           1 งาน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อังคาร ปคูะวนัช 50,000.00 บาท นาย อังคาร ปคูะวนัช 50,000.00 บาท 4041180862 08.05.2018

40           1 งาน 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 32,000.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 32,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180863 08.05.2018

บรษิัท อารยี ์เอ็นจเินยีร ์จํากัด 40,000.00 บาท

41           1 งาน 31,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พลธนา  วงศส์ชุาต 31,000.00 บาท นาย พลธนา  วงศส์ชุาต 31,000.00 บาท 4041180864 08.05.2018

42 จา้งทําโปสเตอร ์ขนาด A3        800 แผน่ 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 8,800.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180865 08.05.2018

บรษิัท ดดี ีมเีดยี พลัส จํากัด 10,400.00 บาท

บรษิัทเซเว่นเอทไนนพ์ริLนทเ์ทค จํากัด 12,000.00 บาท

43           1 งาน 466,355.14 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซพ์าย จํากัด 466,355.14 บาท บรษิัท เน็กซพ์าย จํากัด 466,355.14 บาท 4041180866 09.05.2018

จา้งพัฒนาสว่นแสดงผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลในแบบแผนภาพ
เชงิพืLนที� และเชงิเวลาจากไฟล์
ชดุขอ้มูลเปิด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งตรวจประสทิธภิาพการ
ทํางานของตู ้Fumehood 
จํานวน 8 ตู ้

จา้งออกแบบกราฟิกและจัด
รูปเล่มหนังสอืe-Science 2018

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาสว่นต่อขยายเพื�อ
เชื�อมบอรด์ KidBright

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

Belt replacement for JA 
WoollamEllipsometry model 
VASE (สายพาน)

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

กระดาษเชด็มอื P+Plus Virgin 
2ชั Lน

บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด บรษิัท ไรสซ์ ิ�ง ซอรซ์ แอนด ์ซพัพลาย จํากัด เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

44           1 งาน 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปภังกร มติรจติต์ 65,000.00 บาท นาย ปภังกร มติรจติต์ 65,000.00 บาท 4041180867 09.05.2018

45 จา้งศกึษาแนวทางการพัฒนา           1 งาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กติตกิร บญุมาตย์ 20,000.00 บาท นาย กติตกิร บญุมาตย์ 20,000.00 บาท 4041180868 09.05.2018

โปรแกรมบน Raspberry Pi

46 จา้งตดิตัLงกระจก           1 งาน 78,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตัLง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 78,500.00 บาท บรษิัท ตัLง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 78,500.00 บาท 4041180869 09.05.2018

47 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ       32 รายการ 39,315.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 39,315.00 บาท บรษิัท โกลบัสท ์จํากัด 39,315.00 บาท 4041180870 09.05.2018

48 Grinding jar Zicronium oxide           1 ชดุ 250,000.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 250,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 250,000.00 บาท 4041180871 09.05.2018

49 DRC 12V60W1AZ  DELTA           8 อัน 6,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 6,320.00 บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 6,320.00 บาท 4041180872 09.05.2018

50 อลูมเินยีมแผน่       26.89 กก. 4,974.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศ) จํากัด 4,974.65 บาท บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศ) จํากัด 4,974.65 บาท 4041180873 09.05.2018

51 Internal 2TB Seagate           3 อัน 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 6,300.00 บาท 4041180874 09.05.2018

52 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื�องมอื           1 งาน 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั�น จํากัด 11,000.00 บาท บรษิัท ไทยฮาท แคลเิบรชั�น จํากัด 11,000.00 บาท 4041180875 09.05.2018

53 จา้งสํารวจความลกึและความสงู           1 งาน 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรโ์ว วชิชั�น จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท เซอรโ์ว วชิชั�น จํากัด 90,000.00 บาท 4041180876 10.05.2018

ของตลิ�งของบอ่พักขีLเถา

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งปรับปรุงระบบพพิธิภัณฑ์
อเิล็กทรอนกิสแ์ละจดหมายเหตุ

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

เชื�อมบอรด์ KidBright
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง
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(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

54 Photomask Chrome mask           1 อัน 23,973.71 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีอสไอเครออส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,973.71 บาท บรษิัท จเีอสไอเครออส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,973.71 บาท 4041180877 10.05.2018

 7012 soda lime

55 COMODO: Positive Widcard     1 ลขิสทิธิ} 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชั�น จํากัด 8,700.00 บาท บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชั�น จํากัด 8,700.00 บาท 4041180878 10.05.2018

Certificate(DV)

56 จา้งทําเครื�องตรวจวัดค่า           1 งาน 120,000.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทดีับบลวิเอ็น ซสิเท็ม จํากัด 120,000.00 บาท บรษิัท ทดีับบลวิเอ็น ซสิเท็ม จํากัด 120,000.00 บาท 4041180879 11.05.2018

ทางไฟฟ้าจากระบบ

57 comodo:Positive Wlidcard        1 รายการ 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชั�น จํากัด 8,700.00 บาท บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชั�น จํากัด 8,700.00 บาท 4041180880 11.05.2018

58 External Seagate 2 TB           2 อัน 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,100.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,100.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180881 11.05.2018

บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 5,700.00 บาท

59 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 8,498.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 8,498.50 บาท บรษิัท จเีจ เทค จํากัด 8,498.50 บาท 4041180882 11.05.2018

60 ไมโลผง สติ~กแพ็ค 12ก.        2 รายการ 3,324.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 3,324.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สภุัยพร 3,324.00 บาท 4041180883 11.05.2018

ลนินํLาตาลทรายแดงชนดิผง

61 Gear grip        4 รายการ 12,255.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวอรท์ัส จํากัด 12,255.00 บาท บรษิัท เวอรท์ัส จํากัด 12,255.00 บาท 4041180884 15.05.2018

62 จา้งซอ่ม Power supply ของ           1 งาน 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 17,500.00 บาท 17,500.00 บาท 4041180885 15.05.2018

CB Battery UPS

63           1 งาน 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 38,000.00 บาท 38,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180886 15.05.2018

บรษิัท วแีคร ์เอ็นเวอรร์อน จํากัด 92,350.00 บาท

64 APC Back UPS 950VA       2 เครื�อง 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 8,300.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 8,300.00 บาท 4041180887 15.05.2018

บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 9,200.00 บาท

65 เครื�องบันทกึ DAHUA XVR5108        2 รายการ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบสท ์โซลูชั�น บสิสเินส จํากัด 10,500.00 บาท บรษิัท เบสท ์โซลูชั�น บสิสเินส จํากัด 10,500.00 บาท 4041180888 15.05.2018

Hardisk WD Purple 4 TB

ราคาตํ�าสดุ

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส 
(ประเทศไทย) จํากัด

บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ซพีซีเีอส 
(ประเทศไทย) จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
อากาศและเสยีงของ TMEC ปี 
2561

บรษิัท ซ.ีอ.ีเอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

บรษิัท ซ.ีอ.ีเอ็ม เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

66 จา้งผลติสื�อแนะนํา Automated           1 งาน 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท ม ีเฮ ฟิลม์ จํากัด 45,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180889 15.05.2018

Demand Respond บรษิัท อารด์เวริค์ อนิดัสทร ีจํากัด 55,000.00 บาท

67          10 ชดุ 190,000.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนสารเอนเตอรไ์พรซ ์จํากัด 186,500.00 บาท บรษิัท ธนสารเอนเตอรไ์พรซ ์จํากัด 186,500.00 บาท 4041180890 15.05.2018

68 วัสดุไฟฟ้า        3 รายการ 15,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอส มอร่า เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 15,150.00 บาท บรษิัท บเีอส มอร่า เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 15,150.00 บาท 4041180891 15.05.2018

69 Multifunction Meter           3 ชดุ 52,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซน็โต ้เทคโนโลย ีจํากัด 52,440.00 บาท บรษิัท เซน็โต ้เทคโนโลย ีจํากัด 52,440.00 บาท 4041180892 15.05.2018

70 จา้งออกแบบจัดวางกราฟิกสื�อ           1 งาน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 12,000.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 12,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180893 15.05.2018

ประชาสัมพันธ ์KidBright บรษิัท อนิ แอนด ์เอา้ท ์แอดเวอรไ์ทซิ�ง จํากัด 22,000.00 บาท

71 M-BVX200 MAIN FILTER           1 อัน 4,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 4,215.00 บาท บรษิัท พ.ีซ.ีโปรเท็ค จํากัด 4,215.00 บาท 4041180894 15.05.2018

HEPA 99.97%

72 จา้งทําชิLนงานวัสดุอุปกรณ์           1 งาน 16,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลดเ์กยีร ์พรซีชิั 16,960.00 บาท บรษิัท โกลดเ์กยีร ์พรซีชิั 16,960.00 บาท 4041180895 16.05.2018

73 สาย MicroUSB Cable     10,000 เสน้ 467,200.00 499,904.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 467,200.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 467,200.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180896 16.05.2018

บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 500,000.00 บาท

บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 780,000.00 บาท

74 จา้งออกแบบจัดวางกราฟฟิก           1 งาน 168,000.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 168,000.00 บาท บรษิัท ดู ไอดลี จํากัด 168,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180897 16.05.2018

หนังสอืCoding with บรษิัทอนิแอนดเ์อา้ทแ์อดเวอรไ์ทซิ�ง จํากัด 245,000.00 บาท

75 จา้งพัฒนา Jupyter Plugin           1 งาน 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกภพ วรีะสกุลวงศ์ 35,000.00 บาท นาย เอกภพ วรีะสกุลวงศ์ 35,000.00 บาท 4041180899 16.05.2018

76 จา้งออกแบบศลิป์เว็บไซต์           1 งาน 140,186.92 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท 18 มงกฎุ จํากัด 140,186.92 บาท บรษิัท 18 มงกฎุ จํากัด 140,186.92 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180900 16.05.2018

Open-D บรษิัท ด ีโซลูชั�น ดอท คอม จํากัด 225,000.00 บาท

77 จา้งเปลี�ยนชดุสายพาน           1 งาน 7,398.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,398.00 บาท บรษิัท ฟจู ิซรี็อกซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,398.00 บาท 4041180901 17.05.2018

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง

จา้งทํา Case จมูกอเิล็กทรอนกิส์
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

78 จา้งออกแบบ และค่าผลติสื�อ           1 งาน 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซโ์มชั�น จํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท แมกซโ์มชั�น จํากัด 15,000.00 บาท 4041180902 17.05.2018

79 จา้งบรกิารสอบเทยีบเครื�องมอื           1 งาน 66,305.00 เฉพาะเจาะจง 66,305.00 บาท 66,305.00 บาท 4041180903 17.05.2018

80           1 งาน 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เมธยา สดุใจ 18,000.00 บาท นางสาว เมธยา สดุใจ 18,000.00 บาท 4041180904 17.05.2018

81           1 งาน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธริดา เอี�ยมอุดม 60,000.00 บาท นางสาว ธริดา เอี�ยมอุดม 60,000.00 บาท 4041180905 17.05.2018

82 ขาตัLง TV 55" แบบมลีอ้เลื�อน        3 รายการ 24,600.00 เฉพาะเจาะจง 24,600.00 บาท 24,600.00 บาท 4041180906 17.05.2018

รุ่น V9

83 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        4 รายการ 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศ) จํากัด 52,500.00 บาท บรษิัท อ ีซี� ทลูส ์(ประเทศ) จํากัด 52,500.00 บาท 4041180907 18.05.2018

84 จา้งทําชิLนงานตามแบบตัวอย่าง           1 งาน 37,945.00 เฉพาะเจาะจง 37,945.00 บาท 37,945.00 บาท 4041180908 20.05.2018

85 Power Meter , Transformers        3 รายการ 14,608.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 14,608.00 บาท บรษิัท ไพรมัส จํากัด 14,608.00 บาท 4041180909 20.05.2018

 Meter

86 Thermal Printer TMT82-302       2 เครื�อง 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 12,400.00 บาท บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 12,400.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180910 20.05.2018

Thermal Printer TMT82-304 บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,800.00 บาท

87 POWER SUPPLY CORSAIR           2 อัน 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 15,900.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180911 21.05.2018

HX1200 (80+PLATINUM บรษิัท ทรปิเปิล คอม จํากัด 17,180.00 บาท

88 จา้งทํา PCB size: 1.56x1.56           1 งาน 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 6,700.00 บาท บรษิัท วราไมโครเซอรค์ทิ จํากัด 6,700.00 บาท 4041180912 21.05.2018

DO420 PTH

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 
จํากัด

บรษิัท รชิเชซท ์เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย 
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งออกแบบสื�อสิ�งพมิพแ์ละ
จัดทําสารสนเทศสําหรับตน้แบบ
เอกสาร

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งจัดทําคลังขอ้มุลเสยีงพูด
แบบปนภาษาสําหรับระบบรูจ้ํา
เสยีงพูด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์
จํากัด

บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเต็มส ์
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

89 motor-gearhead combination        1 รายการ 24,900.00 เฉพาะเจาะจง
24,900.00 บาท

24,900.00 บาท 4041180913 21.05.2018

 model:502449

90 Accelerometers DC Resp        1 รายการ 46,585.00 เฉพาะเจาะจง 46,585.00 บาท 46,585.00 บาท 4041180914 21.05.2018

 Accel

91 วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ        5 รายการ 3,279.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,279.30 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 3,279.30 บาท 4041180915 21.05.2018

92 Vega-Lite 550        2 รายการ 45,584.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดับบลวิอ ีคอมโพเนนท ์จํากัด 45,584.00 บาท บรษิัท ดับบลวิอ ีคอมโพเนนท ์จํากัด 45,584.00 บาท 4041180916 21.05.2018

Power Suppy V5FSS 12C3S

93            1 ปี 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 36,000.00 บาท บรษิัท เอ็มโฟกัส จํากัด 36,000.00 บาท 4041180918 21.05.2018

94           1 งาน 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตัLง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 89,000.00 บาท บรษิัท ตัLง กมิ ฮง การโยธา จํากัด 89,000.00 บาท 4041180919 21.05.2018

95 Elcometer 2050        1 รายการ 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอแวค จํากัด 21,000.00 บาท บรษิัท นโีอแวค จํากัด 21,000.00 บาท 4041180920 21.05.2018

High Precision Grindometer

96 SPEED (STAR4005) Licensed        2 รายการ 280,490.00 300,124.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีมนส ์จํากัด 280,490.00 บาท บรษิัท ซเีมนส ์จํากัด 280,490.00 บาท 4041180921 22.05.2018

SPEED /Enabling PC-FEA

97 Graphic Card NVIDIA TITAN           2 อัน 296,000.00 316,720.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 269,600.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 269,600.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180923 22.05.2018

บรษิัท เจ-บิ~คส ์เทรดดิLง จํากัด 296,000.00 บาท

98 จา้งตดิตัLงอุปกรณ์ ทาสรีัLว           1 งาน 51,401.90 เฉพาะเจาะจง 51,401.90 บาท 51,401.90 บาท 4041180924 22.05.2018

และปรับปรุงซอ่มแซมพิLนคอนกรตี

99 184 SIL ELAST KIT 0.5KG        1 รายการ 47,148.00 เฉพาะเจาะจง 47,148.00 บาท 47,148.00 บาท 4041180925 22.05.2018

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

หา้งหุน้สว่นจํากัด จฑุามาศ ลําปางการ
กอ่สรา้ง

หา้งหุน้สว่นจํากัด จฑุามาศ ลําปางการ
กอ่สรา้ง

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)
จํากัด

บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี (ประเทศไทย)
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

Tableau Desktop 
Professional MA Tableau 
Desktop Professional (2 
Licen)
ต่ออายุซอฟตแ์วร ์เริ�ม
19 พ.ค.61-18 พ.ค.

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งตติตัLงผนังยปิซั�มบอรด์
พรอ้มฉนวนกันเสยีงและประตู
กระจกหนา้ต่างชอ่งแสง

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

บรษิัท เซอรโ์ว ไดนามคิส ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด บรษิัท โกลบอลโทรนคิ อนิเตอรเ์ทรด จํากัด
มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

100 วัสดุวทิยาศาสตร์        3 รายการ 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 3,750.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 3,750.00 บาท 4041180926 22.05.2018

101        1 รายการ 15,750.00 เฉพาะเจาะจง 15,750.00 บาท 15,750.00 บาท 4041180927 22.05.2018

102           1 งาน 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั�น จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท ฟอรซ์ ีคอรป์อเรชั�น จํากัด 45,000.00 บาท 4041180928 22.05.2018

103 วัสดุสํานักงาน        4 รายการ 22,345.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 22,345.80 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 22,345.80 บาท 4041180930 23.05.2018

104 จา้งทําชิLนงานตามแบบตัวอย่าง           1 งาน 58,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 58,880.00 บาท บรษิัท เมคคานคิซอรส์เซส  จํากัด 58,880.00 บาท 4041180931 23.05.2018

105 วัสดุสํานักงาน       10 รายการ 2,754.00 เฉพาะเจาะจง 2,754.00 บาท 2,754.00 บาท 4041180932 23.05.2018

106 อุปกรณ์ระบบ Fire alarm        4 รายการ 61,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 61,440.00 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์จํากัด 61,440.00 บาท 4041180933 24.05.2018

107 เครื�องสํารองไฟ        1 รายการ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2,400.00 บาท 4041180934 24.05.2018

108           1 งาน 350,000.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนซนิเทค จํากัด 350,000.00 บาท บรษิัท คอนซนิเทค จํากัด 350,000.00 บาท 4041180935 25.05.2018

109 จา้งผลติสื�อวดีทิัศน ์และสื�อเพื�อ           1 งาน 373,831.78 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอเดยีโกรว ์จํากัด 373,831.78 บาท บรษิัท ไอเดยีโกรว ์จํากัด 373,831.78 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180936 25.05.2018

แนะนําการใชง้านKidBright บรษิัท โอญา จํากัด 450,000.00 บาท

110 n-METHYL-2-PYROLIDONE        1 รายการ 10,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 10,920.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 10,920.00 บาท 4041180937 25.05.2018

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งผลติแม่พมิพเ์ครื�องฉีด
พลาสตกิ

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

รา้นพัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณ
รักษ์

รา้นพัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณ
รักษ์

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

หัววัดค่า pH sensor สําหรับ
ระบบ UDI

บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งบําบัดและกําจัดของเสยี
อุตสาหกรรม

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

111 Battery For Notebook Dell        1 รายการ 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,900.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 3,900.00 บาท 4041180938 25.05.2018

M3800

112 วัสดุอเิล็กทรอนกิส์        6 รายการ 42,433.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,433.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 42,433.00 บาท 4041180939 25.05.2018

113           1 งาน 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,500.00 บาท

8,500.00 บาท 4041180940 28.05.2018

114           1 งาน 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 360,000.00 บาท บรษิัท โคด้รันเนอร ์จํากัด 360,000.00 บาท 4041180941 28.05.2018

115 Monitor LG 21.5        2 รายการ 5,232.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,232.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 5,232.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4041180942 28.05.2018

Micro SD 16GB บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 5,850.00 บาท

116 แผน่อคูสตกิ        1 รายการ 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลักกีL เซน็เตอร ์ซลีลิ�ง จํากัด 17,400.00 บาท บรษิัท ลักกีL เซน็เตอร ์ซลีลิ�ง จํากัด 17,400.00 บาท 4041180943 30.05.2018

117           1 งาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรวุฒ ิ แรมชื�น 20,000.00 บาท นาย วรวุฒ ิ แรมชื�น 20,000.00 บาท 4041180944 30.05.2018

118 เครื�อง CRU67CL Access Control       1 รายการ 66,000.00 เฉพาะเจาะจง 66,000.00 บาท 66,000.00 บาท 4041180945 30.05.2018

119 จา้งปรับปรุงหอ้งเก็บของ           1 งาน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 50,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ 50,000.00 บาท 4041180946 31.05.2018

120 Google Vision Kit AIY        1 รายการ 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินี�ยริ�ง จํากัด 4,600.00 บาท บรษิัท โปรไมโครเทค เอ็นจเินี�ยริ�ง จํากัด 4,600.00 บาท 4041180947 31.05.2018

121 จา้งออกแบบโปสเตอร์           1 งาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กรรว ีแกว้มูล 8,000.00 บาท นางสาว กรรว ีแกว้มูล 8,000.00 บาท 4041180948 31.05.2018

ขนาด A3

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งทดสอบ และทํารายงานการ
ตัLงค่าฉายรังสี

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด มคีุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งตรวจเชด็และเปลี�ยนอุปกรณ์
 ระบบ Acces

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด

บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จํากัด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ขอ้มูลสําหรับเครื�องมอืสนับสนุน
การ ประเมนิการพูด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

Page 11 of 15



แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

122 จา้งซอ่มแซมเครื�องพมิพ ์           1 งาน 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทโทล โซลูชั�น เซอรว์สิ จํากัด 14,000.00 บาท บรษิัท โทโทล โซลูชั�น เซอรว์สิ จํากัด 14,000.00 บาท 4041180949 31.05.2018

HP5200

123           1 งาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญลักษณ์ ทองแมน้ 20,000.00 บาท นางสาว ธัญลักษณ์ ทองแมน้ 20,000.00 บาท 4041180950 31.05.2018

124        9 รายการ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทอเดคนคิ เอ็นจเินยีริ�ง โซลูชั�น จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัทอเดคนคิ เอ็นจเินยีริ�ง โซลูชั�น จํากัด 90,000.00 บาท
4041180951 31.05.2018

125 NITROGEN 99.5% (STD) 7        2 รายการ 1,936.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,810.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,810.00 บาท 4041180952 31.05.2018

Argon 99.999%  7 M3/Cyl

126 Calcium Hypochlorite gran.        1 รายการ 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,250.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,250.00 บาท 4041180953 31.05.2018

127 จา้งทํากล่องควบคุมวาลว์           1 งาน 327,500.00 350,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนีเนอรย์ี� เทคโนโลย ีจํากัด 327,500.00 บาท บรษิัท ซนีเนอรย์ี� เทคโนโลย ีจํากัด 327,500.00 บาท 4041180954 31.05.2018

128 จา้งเหมาทําความสะอาด           1 งาน 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จํากัด 88,000.00 บาท บรษิัท สแตนดารด์ เซอรว์สิเซส จํากัด 88,000.00 บาท 4041180975 02.06.2018

129 ชดุแขนจับ           1 ชดุ USD 10,096.25 333,176.25 เฉพาะเจาะจง  INTEREST 10,096.25 USD  INTEREST 10,096.25 USD 4042180064 01.05.2018

130 Nimbus 1800        4 รายการ USD 2801.96 เฉพาะเจาะจง  Foxtech Trade 2,801.96 USD  Foxtech Trade 2,801.96 USD 4042180065 02.05.2018

131 IntelliJ IDEA software       4 License USD 1,196.00 เฉพาะเจาะจง  JetBrains s.r.o 1,196.00 USD  JetBrains s.r.o 1,196.00 USD 4042180066 02.05.2018

132 Large Glove Box           1 ชดุ EUR 43,750.00 1,793,750.00 คัดเลอืก  GS GLOVEBOX 43,750.00 EUR  GS GLOVEBOX 43,750.00 EUR 4042180067 02.05.2018

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

วัสดุอุปกรณ์ประกอบบอรด์
ทดสอบ

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งจัดทําแผนภาพการเชื�อมต่อ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
ภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

133 วัสดุอุปกรณ์           1 ชดุ USD 1,716.01 เฉพาะเจาะจง  Thorlabs, Inc. 1,716.01 USD  Thorlabs, Inc. 1,716.01 USD 4042180068 15.05.2018

134 สทิธิ}การใช ้OpenweatherMap            1 ปี USD 2,160.00 เฉพาะเจาะจง  Openweather Ltd. 2,160.00 USD  Openweather Ltd. 2,160.00 USD 4042180069 15.05.2018

135 อะไหล่เครื�อง Coater &       11 รายการ USD 10,321.60 340,612.80 เฉพาะเจาะจง  RITE TRACK ASIA PTE LTD 10,321.60 USD  RITE TRACK ASIA PTE LTD 10,321.60 USD 4042180070 16.05.2018

 Developer

136 Cryo Temperature Monitor          2 ชิLน JPY 535,000 165,850.00 เฉพาะเจาะจง  Act. Inc. 535,000 JPY  Act. Inc. 535,000 JPY 4042180071 19.05.2018

137 จา้งซอ่มเครื�อง CD-SEM           1 งาน SGD 40,000.00 1,080,000.00 คัดเลอืก  Hitachi High-Technologies 40,000.00 SGD  Hitachi High-Technologies 40,000.00 SGD 4042180072 19.05.2018

138 Overhaul Cryogenic Pump           1 งาน JPY 930,000.00 288,300.00 เฉพาะเจาะจง  Act. Inc. 930,000 JPY  Act. Inc. 930,000 JPY 4042180073 24.05.2018

139 ฉากรับภาพรังสเีอกซข์นาดเล็ก           1 ชดุ USD 23,950.00 1,034,250.00 คัดเลอืก  Varex Imaging Components 23,950.00 USD  Varex Imaging Components 23,950.00 USD 4042180074 24.05.2018

140 เครื�องรับรู ้RD and Probes        5 รายการ USD 9,962.00 348,670.00 เฉพาะเจาะจง  READING THERMAL 9,962.00 USD  READING THERMAL 9,962.00 USD 4042180075 25.05.2018

141 อุปกรณ์ตรวจวัดระดับ           1 ชดุ USD 4,571.00 159,985.00 เฉพาะเจาะจง  Solinst Cananda Ltd. 4,571.00 USD  Solinst Cananda Ltd. 4,571.00 USD 4042180076 31.05.2018

และประกอบ

142 RC2 Auto-Angle Ellipsometer           1 ชดุ USD 291,780.00 10,212,300.00 คัดเลอืก  Crest Technology Pte Ltd 291,780.00 USD  Crest Technology Pte Ltd 291,780.00 USD 4042180077 31.05.2018

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

143
        9 เดอืน 300,105.00 300,105.00 เฉพาะเจาะจง มูลนธิ ิสากลเพื�อคนพกิาร 300,105.00 บาท มูลนธิ ิสากลเพื�อคนพกิาร 300,105.00 บาท 4043180091 01.05.2018

(4054180001)

144 จา้งบํารุงรักษาเครื�อง FESEM            1 ปี 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั�น จํากัด 80,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั�น จํากัด 80,000.00 บาท 4043180092 02.05.2018

(4052180069)

145 ค่าเชา่เครื�องคอมพวิเตอร์        1 รายการ 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 12,500.00 บาท บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 12,500.00 บาท 4043180093 07.05.2018

(4057180006)

146           1 งาน 280,373.83 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สตูดโิอ คําม่วน จํากัด 280,373.83 บาท บรษิัท สตูดโิอ คําม่วน จํากัด 280,373.83 บาท 4043180094 08.05.2018

(4052180070)

147 จา้งทําระบบเชื�อมโยง  ERP           1 งาน            645,000 .00 690,150.00 คัดเลอืก บรษิัท ไอทแีอสอะเซอรว์สิ จํากัด 645,000.00 บาท บรษิัท ไอทแีอสอะเซอรว์สิ จํากัด 645,000.00 บาท 4043180095 11.05.2018

(4052180071)

148          60 วัน 950,000.00 950,000.00 บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 950,000.00 บาท บรษิัท แอ๊พสเ์คลเวอร ์จํากัด 950,000.00 บาท 4043180096 15.05.2018

(4052180072)

149 จา้งพัฒนาเว็บไชต ์Z-Size           1 งาน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คมสัน นภิารัตน์ 60,000.00 บาท นาย คมสัน นภิารัตน์ 60,000.00 บาท 4043180097 17.05.2018

(4052180073)

150 จา้งบรกิาร Metro Ethernet         8 เดอืน 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมิโฟนี� คอมมูนเิคชั�น จํากัด 84,000.00 บาท บรษิัท ซมิโฟนี� คอมมูนเิคชั�น จํากัด 84,000.00 บาท ราคาตํ�าสดุ 4043180098 20.05.2018

บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 105,408.00 บาท (4052180074)

151 วัสดุประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลง        2 รายการ 1,534,500.00 1,641,915.00     คัดเลอืก บรษิัท ซนิเทค โคชชงิ จํากัด 1,495,000.00 บาท บรษิัท ซนิเทค โคชชงิ จํากัด 1,495,000.00 บาท 4043180099 20.05.2018

 (AC Motor) (4051180020)

152           1 ชดุ 2,916,822.43 3,121,000.00 บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 2,330,000.00 บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 2,330,000.00 บาท 4043180100 23.05.2018

(4051180021)

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

เครื�องมอืประกอบเซลล์
แบตเตอรี�แบบเซลลท์รงกระบอก

เชญิชวน - ประกวดราคา มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

จา้งผลติสื�อวดีทิัศนก์ารเพิ�ม
ศักยภาพในการเพาะปลูกมันฝรั�ง

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งพัฒนาChatbot และระบบ 
API กลางเพื�อเชื�อมโยงขอ้มูล
จากโครงการย่อย ๆ พัฒนา
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เชญิชวน - ประกวดราคา มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

เชา่อสังหารมิทรัพยพ์ืLนที�มูลนธิิ
สากลเพื�อคนพกิารสําหรับใช ้
เป็นหอ้งสตูดโิอเพื�อบันทกึวดิิ
โอภาษามอืปีที� 3

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด
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แบบ สขร.1

ลําดบั

วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

(ไมร่วมภาษี
มลูคา่เพิ�ม)

ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง เหตผุลที� คดัเลอืก เลขที�เอกสาร วนัที�        งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ    

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

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

153 จา้งบรกิารกําจัดยุงภายใน ศอ.           1 งาน 60,560.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 20,194.92 บาท บรษิัท เบสท ์อนิ เซคท ์จํากัด 20,194.92 บาท 4043180101 23.05.2018

(4052180075)

154 ค่าเชา่เครื�องคอมพวิเตอร ์Dell        17 เดอืน 289,000.00 309,230.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 289,000.00 บาท บรษิัท คารนิ ซอฟทเ์ทค จํากัด 289,000.00 บาท 4043180102 23.05.2018

(4057180007)

155        11 เดอืน 407,000.00 435,490.00 เฉพาะเจาะจง 407,000.00 บาท 407,000.00 บาท 4043180103 30.05.2018

(4052180076)

156           1 งาน 196,261.68 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 196,261.68 บาท 4043180104 31.05.2018

(4052180077)

มคีุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

การใหบ้รกิาร Colud สําหรับ
โครงการพัฒนา Sm

บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน)

บรษิัท อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน)

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

จา้งเหมาบรกิารเครื�องถา่ย
เอกสารพรอ้มพนักงาน

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

Page 15 of 15


