
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โปรแกรม MATLAB)        2 รายการ 162,643.84 162,643.84     ตกลง ราคา บริษัท เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 162,643.84 บาท บริษัท เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 162,643.84 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170174 1/11/2559

2 รีโมท        1 รายการ 3,600.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 3,600.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 3,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170175 1/11/2559

3 ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ        1 รายการ 11,845.00     กรณีพิเศษ สถาบัน วิจัยโลหะและวัสดุ จํากัด 11,845.00 บาท สถาบัน วิจัยโลหะและวัสดุ จํากัด 11,845.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170176 7/11/2559

4 จ้าง ทําชิCนง าน        2 รายการ 22,900.00     ตกลง ราคา บริษัท พูลชนะทรัพย ์ เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 22,900.00 บาท บริษัท พูลชนะทรัพย ์ เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 22,900.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170177 1/11/2559

5 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,800.00     ตกลง ราคา บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 2,800.00 บาท บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 2,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170178 1/11/2559

6 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 3,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170179 1/11/2559

7 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 25,300.00     ตกลง ราคา บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 25,300.00 บาท บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 25,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170180 1/11/2559

8 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 11,470.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,470.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 11,470.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170181 1/11/2559

9 จ้าง วิเคราะห์ความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์        2 รายการ 15,200.00     ตกลง ราคา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 15,200.00 บาท บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 15,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170182 1/11/2559

10 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 15,000.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด คิมเทค เทคโนโลย ี 15,000.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด คิมเทค เทคโนโลย ี 15,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170183 1/11/2559

11 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 720.00                                    ตกลง ราคา บริษัท เอ็ม.เจ.บาง กอกวาล์ว จํากัด 720.00                 บาท บริษัท เอ็ม.เจ.บาง กอกวาล์ว จํากัด 720.00                 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170184 1/11/2559

12 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,484.00     ตกลง ราคา บริษัท ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จํากัด 2,484.00 บาท บริษัท ไดฮาน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จํากัด 2,484.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170185 1/11/2559

13 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 12,080.00     ตกลง ราคา บริษัท กิบไทย จํากัด 12,080.00 บาท บริษัท กิบไทย จํากัด 12,080.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170186 1/11/2559

14 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 17,600.00     ตกลง ราคา บริษัท ย ีนพลัส  จํากัด 17,600.00 บาท บริษัท ย ีนพลัส  จํากัด 17,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170187 1/11/2559

15 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        9 รายการ 7,660.00     ตกลง ราคา บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จํากัด 7,660.00 บาท บริษัท อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จํากัด 7,660.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170188 1/11/2559

16 จ้าง ออกแบบวาง แผนการผ่าตัด        1 รายการ 10,000.00     ตกลง ราคา บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 10,000.00 บาท บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 10,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170189 1/11/2559

17 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 1,467.70     ตกลง ราคา บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,467.70 บาท บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,467.70 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170190 1/11/2559

18 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       2  รายการ 2,660.00     ตกลง ราคา บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,660.00 บาท บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,660.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170191 2/11/2559

19 จ้าง ปรับปรุง ระบบไฟฟา้ห้อง แม่ข่าย        1 รายการ 40,000.00     ตกลง ราคา บริษัท สเทเบิCล เน็ตเว ิร์ค จํากัด 40,000.00 บาท บริษัท สเทเบิCล เน็ตเว ิร์ค จํากัด 40,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170192 2/11/2559

20 O&K Print Watch Software        1 รายการ 33,000.00     ตกลง ราคา บริษัท คูณพันพิม จํากัด 33,000.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 33,000.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170193 2/11/2559

บริษัท เอ็นทีพี จํากัด 33,900.00 บาท

21 Pipetman        1 รายการ 31,400.00                               ตกลง ราคา บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด 31,400.00 บาท บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จํากัด 31,400.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170194 2/11/2559

บริษัท ไทยโมเด็ม กรุ๊ป จําก 36,110.00 บาท

22 จ้าง เก็บข้อมูลเพืDอทดสอบ        1 รายการ 93,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จํากัด 93,000.00 บาท บริษัท เดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จํากัด 93,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170195 2/11/2559

23 Gas Detector        3 รายการ 55,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เอลเมอร์ จํากัด 48,000.00 บาท บริษัท เอลเมอร์ จํากัด 48,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170196 8/11/2559

24 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 6,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170197 3/11/2559

25 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 10,360.00     ตกลง ราคา บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 10,360.00 บาท บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 10,360.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170198 3/11/2559

26 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 19,400.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,400.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 19,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170199 3/11/2559

27 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 2,530.00     ตกลง ราคา บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 2,530.00 บาท บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 2,530.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170200 3/11/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016

28 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 19,626.17     ตกลง ราคา บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 19,626.17 บาท บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 19,626.17 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170201 3/11/2559

29 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 956.00                                    ตกลง ราคา บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 956.00                 บาท บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 956.00                 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170202 4/11/2559

30 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,600.00     ตกลง ราคา บริษัท คูณพันพิม จํากัด 1,600.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 1,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170203 4/11/2559

31 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 55,000.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 55,000.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 55,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170204 4/11/2559

32 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 10,000.00 บาท บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด 10,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170205 4/11/2559

33 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,320.00     ตกลง ราคา บริษัท รัง สิตสตีล แอนด์ เมทอล จํากัด 1,320.00 บาท บริษัท รัง สิตสตีล แอนด์ เมทอล จํากัด 1,320.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170206 4/11/2559

34 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 900.00                                    ตกลง ราคา บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 900.00                 บาท บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 900.00                 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170207 4/11/2559

35 เครืD อง  Scanner        1 รายการ 44,300.00     ตกลง ราคา บริษัท ไอทีโซลูชัDน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 44,300.00 บาท บริษัท ไอทีโซลูชัDน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 44,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170208 4/11/2559

36 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 2,520.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 2,520.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 2,520.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170209 4/11/2559

37 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 7,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00 บาท บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170210 4/11/2559

38 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 23,580.00     ตกลง ราคา บริษัท ซิสเต็มเมติค อินสทรูเม้นท์ จํากัด 23,580.00 บาท บริษัท ซิสเต็มเมติค อินสทรูเม้นท์ จํากัด 23,580.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170211 4/11/2559

39 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       2  รายการ 4,950.00     ตกลง ราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,950.00 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,950.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170212 4/11/2559

40 UPS 30 KVA        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เพาเวอร์เมติค จํากัด 280,000.00 บาท บริษัท เพาเวอร์เมติค จํากัด 280,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170213 7/11/2559

41 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 500.00                                    ตกลง ราคา บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 500.00                 บาท บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 500.00                 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170214 7/11/2559

42 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,300.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ็ม.เจ.บาง กอกวาล์ว จํากัด 5,300.00 บาท บริษัท เอ็ม.เจ.บาง กอกวาล์ว จํากัด 5,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170215 7/11/2559

43 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 4,148.10     ตกลง ราคา บริษัท สเป็คซีล จํากัด 4,148.10 บาท บริษัท สเป็คซีล จํากัด 4,148.10 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170216 7/11/2559

44 พลาสติกกันกระแทรก        1 รายการ 1,800.00     ตกลง ราคา ร้าน พัฒนากิจ 1,800.00 บาท ร้าน พัฒนากิจ 1,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170217 7/11/2559

45 แผ่นไททาเนียม        1 รายการ 7,770.00     ตกลง ราคา บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชัDน จํากัด 7,770.00 บาท บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชัDน จํากัด 7,770.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170218 7/11/2559

46  Brown Aluminium        1 รายการ 10,750.00     ตกลง ราคา ร้าน วัฒนารุ่ง เรือง  เอ็นจิเนียริD ง 10,750.00 บาท ร้าน วัฒนารุ่ง เรือง  เอ็นจิเนียริD ง 10,750.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170219 7/11/2559

47 อุปกรณ์ระบบนิวเมติก        4 รายการ 5,176.00     ตกลง ราคา บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัDน จํากัด 5,176.00 บาท บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชัDน จํากัด 5,176.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170220 7/11/2559

48 สอบเทียบต้านแรง อัด        3 รายการ 11,550.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอวิสเซส จํากัด 11,550.00 บาท บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอวิสเซส จํากัด 11,550.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170221 7/11/2559

49 Resin bonded diamond grinding disc        3 รายการ 25,098.00     ตกลง ราคา บริษัท เทสติCง  อินสทรูเมนท์ จํากัด 25,098.00 บาท บริษัท เทสติCง  อินสทรูเมนท์ จํากัด 25,098.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170222 7/11/2559

50 สอบเทียบ Micro Pipette        1 รายการ 2,400.00     กรณีพิเศษ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือสถาบันอาหาร 2,400.00 บาท  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือสถาบันอาหาร 2,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170223 7/11/2559

51 Ti mesh coated        1 รายการ 18,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเซีย จํากัด 18,000.00 บาท บริษัท ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเซีย จํากัด 18,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170224 8/11/2559

52 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 13,840.00     ตกลง ราคา บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีC ส์ จํากัด (มหาชน) 13,840.00 บาท บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีC ส์ จํากัด (มหาชน) 13,840.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170225 8/11/2559

53 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 5,710.41     ตกลง ราคา บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 5,710.41 บาท บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 5,710.41 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170226 8/11/2559

54 สอบเทียบเครืD อง ชัDง  และ ซืCอตุ้มนํCาหนัก        4 รายการ 8,905.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชัDน เซ็นเตอร์ จํากัด 8,905.00 บาท บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชัDน เซ็นเตอร์ จํากัด 8,905.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170227 8/11/2559

55  แผ่นสเตนเลสวง กลมเกรด 304        1 รายการ 33,000.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด พี เอ็ม พี เซอร์วิส 33,000.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด พี เอ็ม พี เซอร์วิส 33,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170228 8/11/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016

56 ถุง มือ        3 รายการ 10,500.00     ตกลง ราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 10,500.00 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 10,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170229 8/11/2559

57 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 124,560.00 124,560.00     ตกลง ราคา บริษัท แบง เทรดดิCง  1992 จํากัด 124,560.00 บาท บริษัท แบง เทรดดิCง  1992 จํากัด 124,560.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170230 8/11/2559

58 วัสดุซ่อมพืCนห้อง  M126        2 รายการ 2,050.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 2,050.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 2,050.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170231 8/11/2559

59 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,698.20     ตกลง ราคา บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 2,698.20 บาท บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จํากัด 2,698.20 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170232 8/11/2559

60 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (วาล์วควบคุม)       1  รายการ 32,616.82     ตกลง ราคา บริษัท โรโบซีkด จํากัด 32,616.82 บาท บริษัท โรโบซีkด จํากัด 32,616.82 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170233 9/11/2559

61 จ้าง ออกแบบและพัฒนาแผง วง จร        1 รายการ 50,000.00     ตกลง ราคา บริษัท โรโบซีkด จํากัด 50,000.00 บาท บริษัท โรโบซีkด จํากัด 50,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170234 9/11/2559

62 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 4,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 4,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170235 9/11/2559

63 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 31,200.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 31,200.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 31,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170236 9/11/2559

64 Support for proposed mounting of LED        1 รายการ 45,000.00     ตกลง ราคา บริษัท มัDนย ืน เซอร์วิส แอนด์ ว ิศวกรรม จํากัด 45,000.00 บาท บริษัท มัDนย ืน เซอร์วิส แอนด์ ว ิศวกรรม จํากัด 45,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170237 9/11/2559

65 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 4,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 4,000.00 บาท บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 4,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170238 9/11/2559

66 โต๊ะเหล็กกล่อง        1 รายการ 38,500.00     ตกลง ราคา บริษัท มาสคอต เทคโนโลย ี จํากัด 38,500.00 บาท บริษัท มาสคอต เทคโนโลย ี จํากัด 38,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170239 9/11/2559

67 หน้ากากปอ้ง กันควันเชืDอม        1 รายการ 16,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ผลพาลาเดียม จํากัด 16,000.00 บาท บริษัท ผลพาลาเดียม จํากัด 16,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170240 9/11/2559

68 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,168.00     ตกลง ราคา บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 2,168.00 บาท บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 2,168.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170241 9/11/2559

69 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 45,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ทรีดี อินโนจิเนียริD ง  จํากัด 45,000.00 บาท บริษัท ทรีดี อินโนจิเนียริD ง  จํากัด 45,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170242 9/11/2559

70 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 50,400.00     ตกลง ราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 50,400.00 บาท บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 50,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170243 10/11/2559

71 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 22,050.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 22,050.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 22,050.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170244 10/11/2559

72 อลูมิเนีDยมแฟรม       18 รายการ 47,390.00     ตกลง ราคา บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จํากัด 47,390.00 บาท บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จํากัด 47,390.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170245 10/11/2559

73 รีเลย ์        1 รายการ 37,200.00     ตกลง ราคา บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จํากัด 37,200.00 บาท บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จํากัด 37,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170246 10/11/2559

74 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       5  รายการ 5,496.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด แล็ป ว ัลเลย ์ 5,496.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด แล็ป ว ัลเลย ์ 5,496.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170247 10/11/2559

75 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 48,412.80     ตกลง ราคา บริษัท ชายน์นิDง  โกลด์ จํากัด 48,412.80 บาท บริษัท ชายน์นิDง  โกลด์ จํากัด 48,412.80 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170248 10/11/2559

76 ทําโครง สร้าง หลัง คา        1 รายการ 4,500.00     ตกลง ราคา นาย พิเชษฐ์ สุดง าม 4,500.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดง าม 4,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170249 10/11/2559

77 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       1  รายการ 9,250.00     ตกลง ราคา บริษัท ย ูทีน่า จํากัด 9,250.00 บาท บริษัท ย ูทีน่า จํากัด 9,250.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170250 11/11/2559

78 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(Controller Assembly )        1 รายการ 18,900.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ตง กีDเอ็นจิเนียริD ง 18,900.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ตง กีDเอ็นจิเนียริD ง 18,900.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170251 11/11/2559

79 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 7,500.00     ตกลง ราคา บริษัท กลัฟเท็กซ์ จํากัด 7,500.00 บาท บริษัท กลัฟเท็กซ์ จํากัด 7,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170252 11/11/2559

80 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 8,400.00     ตกลง ราคา บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 8,400.00 บาท บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 8,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170253 11/11/2559

81 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 8,200.00     ตกลง ราคา บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 8,200.00 บาท บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด 8,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170254 11/11/2559

82 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 9,160.00     ตกลง ราคา บริษัท เดลตา แล็บบอราตอรีD 9,160.00 บาท บริษัท เดลตา แล็บบอราตอรีD 9,160.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170255 11/11/2559

83 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 45,350.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 45,350.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 45,350.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170256 11/11/2559
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84 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 43,800.00     ตกลง ราคา บริษัท ไอบีคอน จํากัด 43,800.00 บาท บริษัท ไอบีคอน จํากัด 43,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170257 11/11/2559

85 สายมอเตอร์        2 รายการ 8,700.00     ตกลง ราคา บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชัDน จํากัด 8,700.00 บาท บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชัDน จํากัด 8,700.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170258 11/11/2559

86 เครืD อง ทํานํCาเย ็น        1 รายการ 7,757.00     ตกลง ราคา บริษัท ศรีไพบูลย ์ อีเล็คทรอนิกส์ จํากัด 7,757.00 บาท บริษัท ศรีไพบูลย ์ อีเล็คทรอนิกส์ จํากัด 7,757.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170259 11/11/2559

87 โต๊ะทําง านลิCนชักซ้าย 135 x80 x75 cm.        2 รายการ 54,600.00     ตกลง ราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จํากัด 54,600.00 บาท บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จํากัด 54,600.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170260 11/11/2559

บริษัท อินฟินิตีC ออฟฟิต ซัพพลาย จํากัด 56,400.00 บาท

88 เก้าอีCจัดเลีCยง สีนํCาเงิ น        1 รายการ 18,000.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด นาวาเฟอร์นิเจอร์ 18,000.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด นาวาเฟอร์นิเจอร์ 18,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170261 11/11/2559

89 ใ บพัดอลูมิเนียม (คอยร้อน) 18 " รู เพลา1/2"        1 รายการ 1,050.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 1,050.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 1,050.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170262 11/11/2559

90 โต๊ะพับเอนกประสง ค์ หน้าขาว 75 x180 x75 ซม.        1 รายการ 12,500.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด นาวาเฟอร์นิเจอร์ 12,500.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด นาวาเฟอร์นิเจอร์ 12,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170263 14/11/2559

91 วัสดุสํานักง าน       10 รายการ 6,531.00     ตกลง ราคา ร้าน พัฒนากิจ 6,531.00 บาท ร้าน พัฒนากิจ 6,531.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170264 14/11/2559

92 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 5,100.00     ตกลง ราคา บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท์ จํากัด 5,100.00 บาท บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท์ จํากัด 5,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170265 14/11/2559

93 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 3,720.00     ตกลง ราคา บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จํากัด 3,720.00 บาท บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จํากัด 3,720.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170266 14/11/2559

94 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 14,480.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส. ซีนอน 14,480.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส. ซีนอน 14,480.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170267 14/11/2559

95 จ้าง ซ่อมเครืD อง ดูดฝุ่ น        3 รายการ 7,800.00     ตกลง ราคา บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จํากัด 7,800.00 บาท บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จํากัด 7,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170268 14/11/2559

96 ซืCอสายพาน        2 รายการ 1,740.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 1,740.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 1,740.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170270 14/11/2559

97 กล่อง จัดเก็บเอกสาร        1 รายการ 960.00                                    ตกลง ราคา บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตีC พริC นติCง 960.00                 บาท บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตีC พริC นติCง 960.00                 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170271 15/11/2559

98 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 1,401.87     ตกลง ราคา บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 1,401.87 บาท บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 1,401.87 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170272 15/11/2559

99 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 8,775.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ไทยเอส.เอส อิฐทนไฟ 8,775.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ไทยเอส.เอส อิฐทนไฟ 8,775.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170273 15/11/2559

100 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 35,000.00                               ตกลง ราคา บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จํากัด 35,000.00 บาท บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัDน จํากัด 35,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170274 16/11/2559

101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้นแบบ(ชุดแบตเตอรีD )        1 รายการ 235,900.00 235,900.00     ตกลง ราคา บริษัท ออสก้า โฮลดิCง  จํากัด 235,900.00 บาท บริษัท ออสก้า โฮลดิCง  จํากัด 235,900.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170275 16/11/2559

102 ติดฟิล์มขาวขุ่น        5 รายการ 28,050.00     ตกลง ราคา บริษัท เมริทแมน เอนจิเนียริD ง  จํากัด 28,050.00 บาท บริษัท เมริทแมน เอนจิเนียริD ง  จํากัด 28,050.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170276 16/11/2559

103 วัสดุคอมพิวเตอร์       13 รายการ 43,015.00     ตกลง ราคา บริษัท คูณพันพิม จํากัด 43,015.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 43,015.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170277 16/11/2559

104 ทดสอบระบบกระจายเสียง  อาคาร MTEC        2 รายการ 23,100.00     ตกลง ราคา บริษัท กิต ฟงั ก์ชัDน ออลล์ จํากัด 23,100.00 บาท บริษัท กิต ฟงั ก์ชัDน ออลล์ จํากัด 23,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170278 16/11/2559

105 ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลพร้อมเซนเซอร์        3 รายการ 10,940.00     ตกลง ราคา บริษัท เอเน็กซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 10,940.00 บาท บริษัท เอเน็กซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 10,940.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170279 16/11/2559

106 จ้าง ทําชิCนส่วนสร้าง ต้นแบบใ นโครง การ        4 รายการ 3,400.00     ตกลง ราคา บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 3,400.00 บาท บริษัท ไอ.อี. พรีซิชัDน จํากัด 3,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170280 16/11/2559

107 จ้าง ทําแม่พิมพ์        1 รายการ 150,000.00 150,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ย ูนิ-เทค โมล์ แอนด์ ดาย จํากัด 150,000.00 บาท บริษัท ย ูนิ-เทค โมล์ แอนด์ ดาย จํากัด 150,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170281 17/11/2559

108 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 18,170.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,170.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 18,170.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170282 16/11/2559

109 สายสัญญาณ        1 รายการ 4,000.00     ตกลง ราคา บริษัท ท็อปเทค โซลูชัDน จํากัด 4,000.00 บาท บริษัท ท็อปเทค โซลูชัDน จํากัด 4,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170283 16/11/2559

110 น๊อต        2 รายการ 3,400.00     ตกลง ราคา บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้แทค จํากัด 3,400.00 บาท บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้แทค จํากัด 3,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170284 17/11/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016

111 วัถุดิบสําหรับใ ช้ใ นการขึCนรูปใ นง านวิจัย        1 รายการ 1,300.00     ตกลง ราคา บริษัท ช.เคมีไทย จํากัด 1,300.00 บาท บริษัท ช.เคมีไทย จํากัด 1,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170285 17/11/2559

112 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 8,100.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 8,100.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 8,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170286 17/11/2559

113 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (เม็ดพลาสติก)       3  รายการ 53,550.00     ตกลง ราคา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัDนส จํากัด 53,550.00 บาท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัDนส จํากัด 53,550.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170287 17/11/2559

114 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       9  รายการ 9,788.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด พานทอง รัง สิตโบลท์ 9,788.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด พานทอง รัง สิตโบลท์ 9,788.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170288 17/11/2559

115 จ้าง เหมาบริการ       2  รายการ 11,200.00     ตกลง ราคา  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือสถาบันอาหาร 11,200.00 บาท  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพือสถาบันอาหาร 11,200.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170289 17/11/2559

116 แกนสไล        3 รายการ 15,072.00     ตกลง ราคา บริษัท ไอ.เอ็น.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 15,072.00 บาท บริษัท ไอ.เอ็น.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 15,072.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170290 18/11/2559

117 battery for generetor        1 รายการ 10,400.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 10,400.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 10,400.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170291 18/11/2559

118 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 30,800.00     ตกลง ราคา บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จํากัด 30,800.00 บาท บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จํากัด 30,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170292 18/11/2559

119 กระดานไวท์บอร์ดติดแม่เหล็กได้ชนิดเดียว        1 รายการ 25,500.00     ตกลง ราคา บริษัท กรุง เทพไวท์บอร์ด จํากัด 25,500.00 บาท บริษัท กรุง เทพไวท์บอร์ด จํากัด 25,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170293 18/11/2559

120 ไฟฟา้ตัดการทําง านของ ระบบปรับอากาศ        2 รายการ 8,450.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 8,450.00 บาท บริษัท เอ.ทูลส์ จํากัด 8,450.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170294 18/11/2559

121 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,500.00     ตกลง ราคา บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จํากัด 10,500.00 บาท บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จํากัด 10,500.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170295 18/11/2559

ห้าง หุ้นส่วนจํากัด แล็ป ว ัลเลย ์ 13,500.00 บาท

122 วัสดุสํานักง าน        5 รายการ 15,450.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด สุขทรัพย ์ทวี 15,450.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด สุขทรัพย ์ทวี 15,450.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170296 18/11/2559

123 รอง เท้านิรภัยหัวเหล็ก พืCน PU        1 รายการ 5,250.00     ตกลง ราคา บริษัท ทีมเซฟตีCเซลส์ จํากัด 5,250.00 บาท บริษัท ทีมเซฟตีCเซลส์ จํากัด 5,250.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170297 18/11/2559

124 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 27,562.50     ตกลง ราคา บริษัท เพชรประภา เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 27,562.50 บาท บริษัท เพชรประภา เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 27,562.50 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170298 25/11/2559

125 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 25,700.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด สยามแบตเตอรีD อิเลคทรอนิคส์ 25,700.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด สยามแบตเตอรีD อิเลคทรอนิคส์ 25,700.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170299 18/11/2559

126 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,604.00     ตกลง ราคา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จํากัด 3,604.00 บาท บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชัDน จํากัด 3,604.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170300 18/11/2559

127 จ้าง ทําชุด WEIGHT BALANCE ASSY        1 รายการ 280,000.00 280,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จํากัด 280,000.00 บาท บริษัท เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จํากัด 280,000.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170301 18/11/2559

ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอส วาย เอ 320,000.00 บาท

128 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 6,330.00     ตกลง ราคา บริษัท กิบไทย จํากัด 6,330.00 บาท บริษัท กิบไทย จํากัด 6,330.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170302 18/11/2559

129 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 3,900.00     ตกลง ราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด 3,900.00 บาท บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด 3,900.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170303 18/11/2559

130 จ้าง ออกแบบวาง แผนการผ่าตัด        1 รายการ 20,000.00     ตกลง ราคา บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 20,000.00 บาท บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 20,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170304 18/11/2559

131 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,245.00     ตกลง ราคา บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 2,245.00 บาท บริษัท ซีทีแลบอราตอรีD  จํากัด 2,245.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170305 18/11/2559

132 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 9,480.00     ตกลง ราคา บริษัท คูณพันพิม จํากัด 9,480.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 9,480.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170306 18/11/2559

133 จ้าง วัดข้อมูลทาง กยวิภาคคนไทย        1 รายการ 12,000.00     ตกลง ราคา นาย มนัสชนม์ สุพัชรมง คลกิจ 12,000.00 บาท นาย มนัสชนม์ สุพัชรมง คลกิจ 12,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170307 18/11/2559

134 จ้าง ถอดบานประตูและวง กบ        1 รายการ 5,000.00     ตกลง ราคา นาย พิเชษฐ์ สุดง าม 5,000.00 บาท นาย พิเชษฐ์ สุดง าม 5,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170308 18/11/2559

135 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,200.00     ตกลง ราคา บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลย ี จํากัด 10,200.00 บาท บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลย ี จํากัด 10,200.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170309 18/11/2559

136 ตัวจับย ึดชิCนง านของ เครืD อง  tensile        1 รายการ 33,500.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ค แอนด์ เอส อินสทรูเมนท์ 30,150.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ค แอนด์ เอส อินสทรูเมนท์ 30,150.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170310 21/11/2559

137 ปอ้มมีดและใ บมีดเครืD อง  CNC        1 รายการ 6,453.00     ตกลง ราคา บริษัท อีสคาร์(ไทยแลนด์) จํากัด 6,453.00 บาท บริษัท อีสคาร์(ไทยแลนด์) จํากัด 6,453.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170311 21/11/2559
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ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016

138 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,874.00     ตกลง ราคา บริษัท นิวแวคเกอร์ จํากัด 1,874.00 บาท บริษัท นิวแวคเกอร์ จํากัด 1,874.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170312 21/11/2559

139 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        6 รายการ 3,767.00     ตกลง ราคา บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชัDน จํากัด 3,767.00 บาท บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชัDน จํากัด 3,767.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170313 21/11/2559

140 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 1,350.00     ตกลง ราคา บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จํากัด 1,215.00 บาท บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จํากัด 1,215.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170314 22/11/2559

141 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 8,180.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,180.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 8,180.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170315 21/11/2559

142 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 27,947.00     ตกลง ราคา บริษัท ย ูแอนด์วีโฮลดิCง (ไทยแลนด์) จํากัด 27,947.00 บาท บริษัท ย ูแอนด์วีโฮลดิCง (ไทยแลนด์) จํากัด 27,947.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170316 21/11/2559

143 จ้าง อบฆ่าเชืCอห้อง ปฏิบัติการ        1 รายการ 23,364.49     ตกลง ราคา บริษัท ซิมม์ จํากัด 23,364.49 บาท บริษัท ซิมม์ จํากัด 23,364.49 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170317 21/11/2559

144 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(NB)        2 รายการ 24,299.07     ตกลง ราคา บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด 24,299.07 บาท บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จํากัด 24,299.07 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170318 21/11/2559

145 วัสดุสํานักง าน        7 รายการ 1,650.00     ตกลง ราคา ร้าน พัฒนากิจ 1,650.00 บาท ร้าน พัฒนากิจ 1,650.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170319 21/11/2559

146 Power supply "Meanwell "        2 รายการ 14,250.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ็น แอนด์ พี 14,250.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ็น แอนด์ พี 14,250.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170320 21/11/2559

147 เครืD อง  Seclective Laser Sintering        1 รายการ 7,936,000.00 7,936,000.00       พิเศษ บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 7,936,000.00 บาท บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 7,936,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170321 22/11/2559

148 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 172,900.00 172,900.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 172,900.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 167,000.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170323 23/11/2559

ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน 167,000.00 บาท

149 Toner HP รุ่น CE255 A        1 รายการ 12,888.00     ตกลง ราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 12,888.00 บาท บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 12,888.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170324 24/11/2559

150 สันห่วง กระดูกงู        5 รายการ 2,224.00     ตกลง ราคา ร้าน พัฒนากิจ 2,224.00 บาท ร้าน พัฒนากิจ 2,224.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170325 24/11/2559

151 Part Support       21 รายการ 18,260.00     ตกลง ราคา บริษัท ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท จํากัด 18,260.00 บาท บริษัท ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท จํากัด 18,260.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170326 24/11/2559

152 สายทนความร้อนสูง        1 รายการ 8,750.00     ตกลง ราคา บริษัท สกาย-ไฮ เทคโนโลย ี จํากัด 8,750.00 บาท บริษัท สกาย-ไฮ เทคโนโลย ี จํากัด 8,750.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170327 24/11/2559

153 แผ่นอะคริลิคใ ส หน้า 4 .76 มิล ขนาด 4x8ฟุต        1 รายการ 2,411.00     ตกลง ราคา บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 2,411.00 บาท บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 2,411.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170328 24/11/2559

154 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 5,040.00     ตกลง ราคา บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 5,040.00 บาท บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 5,040.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170329 24/11/2559

155 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 2,100.00     ตกลง ราคา บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,100.00 บาท บริษัท บาง กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด 2,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170330 24/11/2559

156 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 32,930.00     ตกลง ราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 32,930.00 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 32,930.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170331 24/11/2559

157 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 2,360.00     ตกลง ราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,360.00 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,360.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170332 24/11/2559

158 วัสดุสํานักง าน (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,500.00     ตกลง ราคา บริษัท กรุง เทพไวท์บอร์ด จํากัด 8,500.00 บาท บริษัท กรุง เทพไวท์บอร์ด จํากัด 8,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170333 24/11/2559

159 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 32,236.45     ตกลง ราคา บริษัท แอปโซลูท เว ิลด์วายด์ จํากัด 32,236.45 บาท บริษัท แอปโซลูท เว ิลด์วายด์ จํากัด 32,236.45 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170334 24/11/2559

160 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 8,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 8,000.00 บาท บริษัท แอ็ด โปร เทค จํากัด 8,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170335 25/11/2559

161 ฟิล์มซันการ์ตรีเฟคทีฟ        1 รายการ 14,100.00     ตกลง ราคา บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส จํากัด 14,100.00 บาท บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส จํากัด 14,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170336 25/11/2559

162 หลอดไฟ UVA 4watt        1 รายการ 1,800.00     ตกลง ราคา ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิCง 1,800.00 บาท ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิCง 1,800.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170337 25/11/2559

163 Digital Room        1 รายการ 22,750.00     ตกลง ราคา บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ จํากัด 22,750.00 บาท บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ จํากัด 22,750.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170338 25/11/2559

164 ปรับปรุง ราง นํCาฝน ชัCน 6 อาคาร MTEC        6 รายการ 5,534.40     ตกลง ราคา บริษัท เมริทแมน เอนจิเนียริD ง  จํากัด 5,534.40 บาท บริษัท เมริทแมน เอนจิเนียริD ง  จํากัด 5,534.40 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170339 25/11/2559

165 จ้าง เหมาติดตัCง ตู้เมน และเดินสายไฟ        1 รายการ 116,820.00 116,820.00     ตกลง ราคา บริษัท อิตาเลีDยนไทย เซรามิค จํากัด 116,820.00 บาท บริษัท อิตาเลีDยนไทย เซรามิค จํากัด 116,820.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170340 25/11/2559
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166 LCD projector + LECTV        4 รายการ 98,626.45     ตกลง ราคา บริษัท ไนน์เทค คอร์ปอเรชัDน จํากัด 107,990.00 บาท บริษัท แอปโซลูท เว ิลด์วายด์ จํากัด 98,626.45 บาท ราคาตํDาสุด 3041170341 25/11/2559

บริษัท แอ็คชัDน แพลน อินทิเกรด จํากัด 107,500.00 บาท

บริษัท แอปโซลูท เว ิลด์วายด์ จํากัด 98,626.45 บาท

167 โต๊ะทําง าน        4 รายการ 25,680.00     ตกลง ราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จํากัด 25,680.00 บาท บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จํากัด 25,680.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170342 25/11/2559

168 เครืD อง รีดร้อน       1  รายการ 34,900.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอส.เค.สี แอนด์เคมี 34,900.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด เอส.เค.สี แอนด์เคมี 34,900.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170343 25/11/2559

169 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์       2  รายการ 22,100.00     ตกลง ราคา บริษัท ย ู.พี.มาร์เก็ตติCง  จํากัด 22,100.00 บาท บริษัท ย ู.พี.มาร์เก็ตติCง  จํากัด 22,100.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170344 25/11/2559

170 Compressor        2 รายการ 5,745.00     ตกลง ราคา บริษัท แสง ชัยอีควิพเม้นท์(1985 ) จํากัด 5,745.00 บาท บริษัท แสง ชัยอีควิพเม้นท์(1985 ) จํากัด 5,745.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170345 25/11/2559

171 เพลาทอง แดง กลมตัน        1 รายการ 5,840.00     ตกลง ราคา บริษัท รัง สิตสตีล แอนด์ เมทอล จํากัด 5,840.00 บาท บริษัท รัง สิตสตีล แอนด์ เมทอล จํากัด 5,840.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170346 25/11/2559

172 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       3  รายการ 7,660.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,660.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 7,660.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170348 25/11/2559

173 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 70,000.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัย มหิดล 70,000.00 บาท มหาวิทยาลัย มหิดล 70,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170349 25/11/2559

174 มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด       1  รายการ 23,300.00     ตกลง ราคา บริษัท เคเคเค พรีซิชัDน จํากัด 23,300.00 บาท บริษัท เคเคเค พรีซิชัDน จํากัด 23,300.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170350 25/11/2559

175 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00     ตกลง ราคา บริษัท คอนเน็ตแมนเน็จเม้นท จํากัด 16,440.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 12,000.00 บาท ราคาตํDาสุด 3041170352 28/11/2559

บริษัท คูณพันพิม จํากัด 12,000.00 บาท

176 วิเคราะห์ทดสอบ       4  รายการ 4,050.00     ตกลง ราคา บริษัท ห้อง ปฏิบัติการกลาง  (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00 บาท บริษัท ห้อง ปฏิบัติการกลาง  (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170353 29/11/2559

177 วิเคราะห์ทดสอบ       4  รายการ 4,050.00     ตกลง ราคา บริษัท ห้อง ปฏิบัติการกลาง  (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00 บาท บริษัท ห้อง ปฏิบัติการกลาง  (ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170354 29/11/2559

178 วัสดุว ืทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       6  รายการ 12,930.00     ตกลง ราคา บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 12,930.00 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 12,930.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170355 29/11/2559

179 วัสดุว ืทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 2,620.00     ตกลง ราคา บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,620.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 2,620.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170356 29/11/2559

180 จ้าง ออกแบบวัสดุฝัง ใ นเฉพาะบุคคล        1 รายการ 32,710.28     ตกลง ราคา บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 32,710.28 บาท บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลย ี จํากัด 32,710.28 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170357 29/11/2559

181 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,600.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ที.ซี. สถาพร 2,600.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ที.ซี. สถาพร 2,600.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170358 29/11/2559

182 วัสดุว ืทยาศาสตร์ (แก๊ส)        1 รายการ 3,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170359 29/11/2559

183 วัสดุว ิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 15,500.00     ตกลง ราคา ห้าง หุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิคอล 15,500.00 บาท ห้าง หุ้นส่วนจํากัด วอร์ด เมดิคอล 15,500.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170360 29/11/2559

184 วัสดุว ิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        9 รายการ 7,455.00     ตกลง ราคา บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 7,455.00 บาท บริษัท นวนครพลาสติก จํากัด 7,455.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170361 29/11/2559

185 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 4,000.00     ตกลง ราคา บริษัท คูณพันพิม จํากัด 4,000.00 บาท บริษัท คูณพันพิม จํากัด 4,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170362 29/11/2559

186 ค่าซ่อมครุภํณฑ์       1  รายการ 60,000.00     ตกลง ราคา บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จํากัด 60,000.00 บาท บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จํากัด 60,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3041170363 29/11/2559

187 ถัง ขยะ  เท้าเหย ียบ        2 รายการ 11,820.00     ตกลง ราคา ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิCง  11,820.00 บาท ร้าน พี แอนด์ พี เทรดดิCง  11,820.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170364 30/11/2559

188 วัสดุว ืทยาศาสตร์ (แก๊ส)       1  รายการ 10,080.00     ตกลง ราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 10,080.00 บาท บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด 10,080.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3041170366 30/11/2559

189 วัสดุว ิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ              USD484.00     ตกลง ราคา  Skysprint nanomaerials, INC 484.00                 USD  Skysprint nanomaerials, INC 484.00                 USD มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3042170005 15/11/2559

190 วัสดุว ิทยาศาสตร์        5 รายการ              USD832.50     ตกลง ราคา  Kurt J. Lesker Company 832.50 USD  Kurt J. Lesker Company 832.50 USD มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3042170006 28/11/2559

191 เครืD อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย        2 รายการ 1,550,000.00 1,550,000.00 สอบราคา บริษัท เฟิรส์ว ัน ซิสเต็มส์ 1,587,850.47 บาท บริษัท คอม เทรดดิCง  จํากัด 1,448,598.13 บาท ราคาตํDาสุด 3051170002 23/11/2559

บริษัท คอม เทรดดิCง  จํากัด 1,448,598.13 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที#คัดเลือก เลขที#เอกสาร วันที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที# 01 /11 /2016 ถึง  30 /11 /2016

192 PM เครืD อง พิมพ์ รายปี        1 รายการ 65,000.00     ตกลง ราคา บริษัท โทโทล โซลูชัDน เซอร์วิส จํากัด 65,000.00 บาท บริษัท โทโทล โซลูชัDน เซอร์วิส จํากัด 65,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3052170001 8/11/2559

193 จ้าง วิเคราะห์ทดสอบ Biocompatibility        2 รายการ           1,640.000.00           1,640.000.00     พิเศษ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 1,640,000.00 บาท บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 1,640,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3052170002 9/11/2559

194 ตรวจสอบบํารุง รักษา Chiller รายปี        1 รายการ 120,000.00 120,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชัDน จํากัด 120,000.00 บาท บริษัท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชัDน จํากัด 120,000.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3052170003 10/11/2559

195 จ้าง บํารุง รักษาลิฟท์ FUJI        1 รายการ 17,000.00     ตกลง ราคา บริษัท สยาม แอล.พี. เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 17,000.00 บาท บริษัท สยาม แอล.พี. เอ็นจิเนียริD ง  จํากัด 17,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3052170004 18/11/2559

196 ค่าบริการกําจัดปลวก แมลง        1 รายการ 44,000.00     ตกลง ราคา บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชัDน จํากัด 43,999.98 บาท บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชัDน จํากัด 43,999.98 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3052170005 22/11/2559

197 ง านวาง ไม้ภายใ นอาคาร        4 รายการ 96,048.00     ตกลง ราคา นาง  เกศรา  ปิจะย ัง 96,048.00 บาท นาง  เกศรา  ปิจะย ัง 96,048.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตรง ตามข้อกําหนด 3052170006 23/11/2559

198 จ้าง  out source it support        1 รายการ 240,000.00 240,000.00     ตกลง ราคา บริษัท แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด 240,000.00 บาท บริษัท แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติและรายละเอียดตรง ตามข้อกําหนด 3052170007 24/11/2559
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