
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่เอกสาร

1

จ้างพัฒนาเชื่อมต่อระบบส่งต่อผู้ป่วยระดับทุติย

ภูมิ ไปยังระดับตติยภูมิสําหรับโรงพยาบาลสังกัด

สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

963,000.00 963,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบีไอ ซีสเตมส์ จํากัด 963,000.00 บริษัทบีไอ ซีสเตมส์ จํากัด 963,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียดตรงตาม

ข้อกําหนด

PO22000117 4/10/2021

2

ซื้อ A set of asset for National Metal and

 Materials Technology Center located in 

Tambon Khlong Nueng, Amphur Khlong 

Luang, Pathum Thani Province: EEG 

headset(งบอุดหนุน)

164,170.15 เฉพาะเจาะจง Mentalab GmbH 164,170.15 Mentalab GmbH 164,170.15
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000004 14/10/2021

3
จ้างบริการทําความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์
1,350,000.00 1,350,000.00

การประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จักรคลีน

บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จํากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จํากัด

บริษัท ทรูวัน จํากัด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018

 

1,237,776.00

1,276,800.00

1,271,928.00

1,326,000.00

1,244,154.27

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จักรคลีน 1,237,776.00 ราคาต่ําสุด PO22000579 26/10/2021

4
เช่า NOTEBOOK 1 เครื่อง 

ระยะเวลา 12 เดือน
19,260.00 การเช่าสังหาริมทรัพย์ บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด 19,260.00 บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด 16,692.00

มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000629 26/10/2021

5 ซื้อแท็บเล็ต จํานวน 4 เครื่อง 42,586.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด

 

42,372.00

42,586.00
บริษัทคาริน ซอฟท์เทค จํากัด 42,372.00 ราคาต่ําสุด PO22000646 26/10/2021

6

ซื้อระบบครุภัณฑ์สําหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม

การผลิตยั่งยืน ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ 

จังหวัดระยอง 1 ระบบ: รายการชุดทดสอบวัด

เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์

ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด

5,200,000.00 5,200,000.00

การประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด

บริษัท ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ จํากัด

5,184,150.00

5,189,500.00

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 5,184,150.00 ราคาต่ําสุด
PO22000569 27/10/2021

7

จ้างทําวิดีทัศน์เพื่อนําเสนอผลงานของศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ ใช้ในงานประชุมวิชาการ NECTEC 

ACE2021

140,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชัชรินทร์ เดชสุวรรณกมล

นายคุณานนต์ แซ่ลี้

นายทศวรรษ ลักษโณสุรางค์

140,000.00

175,000.00

235,000.00

นายชัชรินทร์ เดชสุวรรณกมล 140,000.00 ราคาต่ําสุด PO22000633 27/10/2021

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564

หนา้ที 1 จาก 3



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่เอกสาร

8

จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับ

ต้นแบบระบบยืนยันตัว บุคคลด้วยภาพใบหน้า

และเสียง เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเค

ชัน สําหรับประกอบต้นแบบระบบยืนยันตัว

บุคคลด้วยภาพใบหน้าและเสียง

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอไนน์ จํากัด 74,900.00 บริษัท เอไอไนน์ จํากัด 74,900.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียดตรงตาม

ข้อกําหนด

PO22000631 27/10/2021

9 จ้าง พัฒนาโปรแกรมส่วนควบคุมจัดการทราฟฟิก 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนสร ลิ้มสง่าวรนันท์ 60,000.00 นายธนสร ลิ้มสง่าวรนันท์ 60,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียดตรงตาม

ข้อกําหนด

PO22000635 27/10/2021

10 ซื้อ จอคอมพิวเตอร์ 26,857.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด

บริษัท คาริน ซอฟท์เทค จํากัด

26,857.00

29,746.00
บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด 26,857.00 ราคาต่ําสุด PO22000655 27/10/2021

11

จ้างจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการของ ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ ประจําปี 2564 รูปแบบออนไลน์ 

(NECTEC Annual Conference & 

Exhibitions 2021 : NECTEC-ACE 2021)

650,000.00 652,700.00

การประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท ซิปอีเว้นท์ จํากัด 645,000.00 บริษัท ซิปอีเว้นท์ จํากัด 645,000.00

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียดตรงตาม

ข้อกําหนด

PO22000584 28/10/2021

12 ซื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 24,128.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด 24,128.50 บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จํากัด 24,128.50
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000688 28/10/2021

13 ซื้อ  ECG electrode 9,800.22 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนนย์ ซีสเท็มส์ 9,800.22 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนนย์ ซีสเท็มส์ 9,800.22
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000694 28/10/2021

14
จ้างบริการพนักงานรับโทรศัพท์ประจําเดีอนพฤศ

จิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565
240,049.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จํากัด 240,049.15 บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จํากัด 240,049.15

มีคุณสมบัติและ

รายละเอียดตรงตาม

ข้อกําหนด

PO22000657 28/10/2021

15

ต่ออายุการใช้ลิขสิทธิ์และการดูแลรักษา

ซอฟต์แวร์ Adobe Photoshop และ 

Illustrator เพื่อสําหรับใช้การปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา Big Data Analytics เพื่อการ

บริหารจัดการอาหารและสุขภาวะในโรงเรียน

และชุมชน

33,384.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทย

แลนด์) จํากัด

บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น จํากัด

33,384.00

34,026.00

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์ 33,384.00 ราคาต่ําสุด PO22000634 28/10/2021

หนา้ที 2 จาก 3



แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
วันที่เอกสาร

16 ซื้อ สารเคมี 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ จํากัด 29,960.00 บริษัท วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ จํากัด 29,960.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000632 28/10/2021

17 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ Pressure Transmitters 44,699.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จํากัด 44,699.25 บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จํากัด 44,699.25
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000674 29/10/2021

18 ซื้อ 2022-22 Photomask 2 รายการ 74,314.91 เฉพาะเจาะจง บริษัทจีเอสไอ เครออส (ไทยแลนด์) จํากัด 74,314.91 บริษัทจีเอสไอ เครออส (ไทยแลนด์) จํากัด 74,314.91
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000684 29/10/2021

19 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ Flexible Hose 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จํากัด 13,910.00 บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จํากัด 13,910.00
มีคุณลักษณะของพัสดุ

ตรงตามข้อกําหนด
PO22000676 29/10/2021

หนา้ที 3 จาก 3


