
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

1 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 3,948.30             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,690.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,690.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170295 1/12/2016

2 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน1รายการ 1งวด 16,178.40           ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั15,120.00บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั15,120.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170296 1/12/2016

3 วสัดุความปลอดภยั  จาํนวน4รายการ 1งวด 46,994.40           ตกลงราคา บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล(ประเทศไทย)จาํกดั43,920.00บาท บริษทั บอร์เนียว เทคนิเคิล(ประเทศไทย)จาํกดั43,920.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170297 1/12/2016

4 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 16,050.00           ตกลงราคา บริษทั ฤทธิ: วจิิต จาํกดั15,000.00บาท บริษทั ฤทธิ: วจิิต จาํกดั15,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170299 1/12/2016

5 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน5รายการ 1งวด 28,408.50           ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั26,550.00บาท บริษทั แอ๊ดวานซ์ ซายน์ จาํกดั26,550.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170300 1/12/2016

6 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 6,173.90             ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั5,770.00บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั5,770.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170301 1/12/2016

7

จา้งซ่อมเครื@องกวนสารละลาย  จาํนวน

1งาน 1งวด 3,745.00             ตกลงราคา บริษทั แล็บควปิ(ประเทศไทย)จาํกดั3,500.00บาท บริษทั แล็บควปิ(ประเทศไทย)จาํกดั3,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170302 1/12/2016

8 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 15,194.00           ตกลงราคา บริษทั เอ็ม ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั14,200.00บาท บริษทั เอ็ม ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั14,200.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170303 2/12/2016

9 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 3,740.00             ตกลงราคา ร้าน วโิรฒวทิยาภณัฑ ์โดย นายสุบิน ลีลานุสรณ์3,495.33บาท ร้าน วโิรฒวทิยาภณัฑ ์โดย นายสุบิน ลีลานุสรณ์3,495.33บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170304 2/12/2016

10 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน4รายการ 1งวด 29,425.00           ตกลงราคา บริษทั อีสซี@เทค จาํกดั27,500.00บาท บริษทั อีสซี@เทค จาํกดั27,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170305 2/12/2016

11

ซืDออะไหล่สาํหรับเครื@องDigital Dosing

 Pumpจาํนวน1รายการ 1งวด 7,383.00             ตกลงราคา บริษทั มินเซน แมชีนเนอรี@ จาํกดั6,900.00บาท บริษทั มินเซน แมชีนเนอรี@ จาํกดั6,900.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170306 2/12/2016

12

จา้งสอบเทียบเครื@องตูอ้บสุญญากาศ  

จาํนวน1งาน 1งวด 12,626.00           ตกลงราคา บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั@น เซ็นเตอร์ จาํกดั11,800.00บาท บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั@น เซ็นเตอร์ จาํกดั11,800.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170307 2/12/2016

13

จา้งเปลี@ยนอะไหล่เครื@องFluorescence 

Spectrophotometerจาํนวน1งาน 1งวด 63,237.00           ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั59,100.00บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั59,100.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170308 2/12/2016

14 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน6รายการ 1งวด 44,201.70           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั41,310.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั41,310.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170309 6/12/2016

15 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 1,712.00             ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั1,600.00บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั1,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170310 6/12/2016

16 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน4รายการ 1งวด 4,001.80             ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล3,740.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซคัเซส เคมิคอล3,740.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170311 6/12/2016

17

จา้งสอบเทียบเครื@องมือวทิยาศาสตร์  

จาํนวน1งาน 1งวด 17,334.00           ตกลงราคา บริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั@นแนล เทคโนโลย ีจาํกดั16,200.00บาทบริษทั มิราเคิล อินเตอร์เนชั@นแนล เทคโนโลย ีจาํกดั16,200.00บาทมีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170312 6/12/2016

18

จา้งสอบเทียบเครื@องมือวทิยาศาสตร์  

จาํนวน1งาน 1งวด 9,202.00             ตกลงราคา อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื@อสถาบนัอาหาร8,600.00บาท อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื@อสถาบนัอาหาร8,600.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170313 6/12/2016

19 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 2,140.00             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั2,000.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั2,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170314 7/12/2016

20 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 16,039.30           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั14,990.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั14,990.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170315 7/12/2016

21 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 3,819.90             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,570.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,570.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170316 7/12/2016

22 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 19,795.00           ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั18,500.00บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั18,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170317 7/12/2016

23 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน6รายการ 1งวด 26,985.40           ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั25,220.00บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั25,220.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170318 7/12/2016

24 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 65,299.99           ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั61,028.03บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั61,028.03บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170319 8/12/2016

25 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 2,996.00             ตกลงราคา บริษทั นีโอ-แอ็กซ์ซ่อน จาํกดั2,800.00บาท บริษทั นีโอ-แอ็กซ์ซ่อน จาํกดั2,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170320 8/12/2016

26 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 7,490.00             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั7,000.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั7,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170321 8/12/2016

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

27 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 2,140.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั2,000.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั2,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170322 8/12/2016

28

อุปกรณ์ควบคุมอตัราการไหลของ

สารละลาย  จาํนวน1ชุด 1งวด 120,000.00         120,000.00 ตกลงราคา บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั112,149.53บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั112,149.53บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170323 8/12/2016

29 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 16,264.00           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั15,200.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั15,200.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170324 8/12/2016

30 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน5รายการ 1งวด 59,973.50           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั56,050.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั56,050.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170325 8/12/2016

31 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 3,210.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั3,000.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั3,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170326 8/12/2016

32 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 14,980.00           ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั14,000.00บาท บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั14,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170327 8/12/2016

33 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 11,021.00           ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั10,300.00บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั10,300.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170328 8/12/2016

34 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 2,996.00             ตกลงราคา บริษทั คีออส ไทย จาํกดั2,800.00บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั2,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170329 8/12/2016

35 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน10รายการ 1งวด 36,133.90           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั33,770.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั33,770.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170330 9/12/2016

36 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 21,400.00           ตกลงราคา บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั20,000.00บาท บริษทั ซีค อินเตอร์ จาํกดั20,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170331 9/12/2016

37 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 4,066.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั3,800.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั3,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170332 9/12/2016

38 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 17,205.60           ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั16,080.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั16,080.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170333 9/12/2016

39 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 17,804.80           ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั16,640.00บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั16,640.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170334 9/12/2016

40 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 18,248.85           ตกลงราคา บริษทั แอคทีฟ ทีม(1999)จาํกดั17,055.00บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม(1999)จาํกดั17,055.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170335 9/12/2016

41

จา้งซ่อมเครื@องตูอ้บความร้อน  จาํนวน

1งาน 1งวด 15,515.00           ตกลงราคา บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั14,500.00บาท บริษทั กรีน ซายน์ เทค จาํกดั14,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170336 9/12/2016

42 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน14รายการ 1งวด 40,820.50           ตกลงราคา บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั38,150.00บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั38,150.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170337 9/12/2016

43 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 4,344.20             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั4,060.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั4,060.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170338 9/12/2016

44 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 36,380.00           ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั34,000.00บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั34,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170339 9/12/2016

45 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 11,459.70           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั10,710.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั10,710.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170340 9/12/2016

46 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 136,521.30         136,521.30 ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั127,590.00บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั127,590.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170341 9/12/2016

47 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 17,976.00           ตกลงราคา บริษทั ลินเด(้ประเทศไทย)จาํกดั16,800.00บาท บริษทั ลินเด(้ประเทศไทย)จาํกดั16,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170342 13/12/2016

48 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน1รายการ 1งวด 25,680.00           ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั24,000.00บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั24,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170343 13/12/2016

49 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 25,637.20           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั23,960.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั23,960.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170344 13/12/2016

50 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 31,425.90           ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั29,370.00บาท บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั29,370.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170345 13/12/2016

51 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 48,150.00           ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั45,000.00บาท บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั45,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170346 13/12/2016

52 สารเคมี  จาํนวน9รายการ 1งวด 44,126.80           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั41,240.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั41,240.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170347 13/12/2016

53 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน4รายการ 1งวด 5,002.25             ตกลงราคา บริษทั ซายน์เทค  จาํกดั4,675.00บาท บริษทั ซายน์เทค  จาํกดั4,675.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170348 13/12/2016

54 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 52,000.00           ตกลงราคา นาย สมบตัิ ไชยปัญญา52,000.00บาท นาย สมบตัิ ไชยปัญญา52,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170349 13/12/2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

55

จา้งเหมาศึกษากระบวนการบาํบดั

ขัDนตน้ของกากชานออ้ยดว้ยวธิีการทาํ

ใหเ้ปียกชุ่มดว้ยสารละลายเบสร่วมกบั

การแตกออกดว้ยไอนํD า  จาํนวน1งาน 1งวด 25,000.00           ตกลงราคา นางสาว จารุวรรณ ดาํอุไร25,000.00บาท นางสาว จารุวรรณ ดาํอุไร25,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170350 14/12/2016

56 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 2,503.80             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั2,340.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั2,340.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170351 14/12/2016

57 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน2งาน 1งวด 67,474.20           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก วอร์ด เมดิก63,060.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก วอร์ด เมดิก63,060.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170352 14/12/2016

58 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 52,430.00           ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั49,000.00บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั49,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170353 14/12/2016

59 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 51,638.20           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั48,260.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั48,260.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170354 14/12/2016

60 ผลิตภณัฑผ์า้ไหม  จาํนวน5รายการ 1งวด 8,440.00             ตกลงราคา นาย ทว ี สุขโข8,440.00บาท นาย ทว ี สุขโข8,440.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170355 14/12/2016

61 วสัดุคอมพวิเตอร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 4,269.30             ตกลงราคา บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติDง จาํกดั3,990.00บาท บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์คอนซลัติDง จาํกดั3,990.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170356 14/12/2016

62

จา้งจดัเตรียมเนืDอเยื@อกระพุง้แกม้หมู 

ภายใตโ้ครงการการพฒันาอนุภาคนา

โนไขมนัจากกากไขออ้ยที@ตอบสนอง

ต่อแสงเพื@อเป็นอนุภาคนาํส่งสารทาง

ผวิหนงั  จาํนวน1งาน 1งวด 50,000.00           ตกลงราคา นางสาว อญัชลี จินตพฒันากิจ50,000.00บาท นางสาว อญัชลี จินตพฒันากิจ50,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170357 14/12/2016

63 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 22,256.00           ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั20,800.00บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั20,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170358 14/12/2016

64 สารเคมี  จาํนวน4รายการ 1งวด 46,652.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั43,600.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั43,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170359 14/12/2016

65 สารเคมี  จาํนวน3รายการ 1งวด 28,890.00           ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั27,000.00บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั27,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170360 14/12/2016

66 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 14,359.40           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั13,420.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั13,420.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170361 14/12/2016

67 วสัดุงานอาคาร  จาํนวน9รายการ 1งวด 20,174.85           ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั18,855.00บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั18,855.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170362 14/12/2016

68 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 34,464.70           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั32,210.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั32,210.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170363 14/12/2016

69 จา้งจดัทาํป้ายและTagจาํนวน1งาน 1งวด 49,755.00           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย46,500.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํก วาย.ซีเอช.มีเดีย46,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170364 16/12/2016

70 วสัดุสาํนกังาน  จาํนวน64รายการ 1งวด 31,147.15           ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั(มหาชน)       29,109.49บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั(มหาชน)       29,109.49บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170365 16/12/2016

71 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 10,667.90           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั9,970.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั9,970.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170366 16/12/2016

72 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 3,852.00             ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั3,600.00บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั3,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170367 16/12/2016

73 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 6,206.00             ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั5,800.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั5,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170368 16/12/2016

74 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 11,770.00           ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั11,000.00บาท บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั11,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170369 16/12/2016

75 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 6,138.16             ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์(ประเทศไทย)จาํกดั5,736.60บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์(ประเทศไทย)จาํกดั5,736.60บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170370 16/12/2016

76 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 89,880.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั84,000.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั84,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170371 16/12/2016

77

จา้งซ่อมเครื@องวเิคราะห์หาความชืDน 

จาํนวน1งาน 1งวด 13,931.40           ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย)จาํกดั13,020.00บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย)จาํกดั13,020.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170372 16/12/2016

78 จา้งซ่อมตูเ้ยน็Toshibaจาํนวน1งาน 1งวด 4,815.00             ตกลงราคา ร้าน ใหม่การไฟฟ้าโดย นางแสงศรี บุญอทึก4,500.00บาท ร้าน ใหม่การไฟฟ้าโดย นางแสงศรี บุญอทึก4,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170373 16/12/2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

79

จา้งเหมาตกแต่งสถานที@สาํหรับงาน

NANOVATIONจาํนวน1งาน 1งวด 99,510.00           ตกลงราคา บริษทั เอ็กซ์ฮาบิชั@น จาํกดั93,000.00บาท บริษทั เอ็กซ์ฮาบิชั@น จาํกดั93,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170374 16/12/2016

80

จา้งจดันิทรรรศการNanotech 2017ณ 

ประเทศญี@ปุ่น จาํนวน1งาน 1งวด        1,300,000.00   1,300,000.00 ประกวดราคา บริษทั เอ็ม วนั เน็ตเวริ์ค จาํกดั1,214,950.00บาท บริษทั เอ็ม วนั เน็ตเวริ์ค จาํกดั1,214,950.00บาท

มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตาม

ขอ้กาํหนด 6041170375 20/12/2016

81 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 5,778.00             ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์(ประเทศไทย)จาํกดั5,400.00บาทบริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์(ประเทศไทย)จาํกดั5,400.00บาทมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170376 19/12/2016

82 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 15,996.50           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั14,950.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั14,950.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170377 19/12/2016

83 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน5รายการ 1งวด 20,447.70           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั19,110.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั19,110.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170378 19/12/2016

84 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน5รายการ 1งวด 15,322.40           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั14,320.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั14,320.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170379 19/12/2016

85

จา้งสอบเทียบเครื@องไทเทรตหา

ปริมาณนํD า(Karl Fischer)จาํนวน1งาน 1งวด 11,770.00           ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั11,000.00บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั11,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170380 19/12/2016

86 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 7,543.50             ตกลงราคา บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั7,050.00บาท บริษทั ไซน์แองเกิล จาํกดั7,050.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170381 19/12/2016

87 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 21,079.00           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั19,700.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั19,700.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170382 19/12/2016

88 สารเคมี  จาํนวน1รายการ 1งวด 14,980.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั14,000.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั14,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170383 19/12/2016

89 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 6,420.00             ตกลงราคา บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั6,000.00บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั6,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170384 19/12/2016

90

ค่าจา้งเหมาบริการติดตัDงและอบรมการ

ใชเ้ครื@องมือ จาํนวน2เครื@อง 1งวด 6,420.00             ตกลงราคา บริษทั ชาญอินเตอร์เทค จาํกดั6,000.00บาท บริษทั ชาญอินเตอร์เทค จาํกดั6,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170385 19/12/2016

91 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 3,745.00             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั3,500.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั3,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170386 19/12/2016

92

จา้งแปรรูปมะพร้าวผงระดบัไมครอน

จากมะพร้าวอบกรอบ  จาํนวน1งาน 1งวด 49,500.00           ตกลงราคา นาย ยงยทุธ วรรณา49,500.00บาท นาย ยงยทุธ วรรณา49,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170387 19/12/2016

93 จา้งซ่อมเครื@องGCMSจาํนวน1งาน 1งวด 87,995.82           ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์(ประเทศไทย)จาํกดั82,239.08บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์(ประเทศไทย)จาํกดั82,239.08บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170388 19/12/2016

94 ค่าวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน5รายการ 1งวด 3,638.00             ตกลงราคา บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี@ จาํกดั3,400.00บาท บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี@ จาํกดั3,400.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170389 19/12/2016

95 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 27,627.40           ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั25,820.00บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั25,820.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170390 19/12/2016

96 สารเคมี  จาํนวน2รายการ 1งวด 8,667.00             ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั8,100.00บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั8,100.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170391 19/12/2016

97 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 8,132.00             ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั7,600.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั7,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170392 19/12/2016

98 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์1รายการ 1งวด 11,880.00           ตกลงราคา บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั11,880.00บาท บริษทั เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จาํกดั11,880.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170393 19/12/2016

99 สารเคมี  จาํนวน2รายการ 1งวด 13,385.70           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั12,510.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั12,510.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170394 19/12/2016

100 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 10,807.00           ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั10,100.00บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั10,100.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170395 19/12/2016

101 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 13,375.00           ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั12,500.00บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั12,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170396 19/12/2016

102 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 10,700.00           ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั10,000.00บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั10,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170397 20/12/2016

103

จา้งซ่อมและเปลี@ยนอะไหล่เครื@องผลิต

นํD าบริสุทธิ:   จาํนวน1งาน 1งวด 47,422.40           ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิDง1992จาํกดั44,320.00บาท บริษทั แบงเทรดดิDง1992จาํกดั44,320.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170398 19/12/2016Page 4 of 8
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ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน
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ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*
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สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

104

จา้งซ่อมCoolingสาํหรับเครื@องReactive

 Plasma Sputteringจาํนวน1งาน 1งวด 21,400.00           ตกลงราคา บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั20,000.00บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั20,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170399 20/12/2016

105 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 4,237.20             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั3,960.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั3,960.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170400 20/12/2016

106 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 7,490.00             ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั7,000.00บาท บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จาํกดั7,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170402 20/12/2016

107

จา้งบริการทาํแหง้สมุนไพรดว้ยเครื@อง

สเปรย์ 1งวด 15,000.00           ตกลงราคา กองยาแผนไทยและสมุนไพร15,000.00บาท กองยาแผนไทยและสมุนไพร15,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170403 20/12/2016

108 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 2,920.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั2,920.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั2,920.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170404 20/12/2016

109 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 16,692.00           ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั15,600.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั15,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170405 20/12/2016

110 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน2รายการ 1งวด 10,207.80           ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั9,540.00บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั9,540.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170406 20/12/2016

111 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน4รายการ 1งวด 40,125.00           ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั37,500.00บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั37,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170407 20/12/2016

112

งานจา้งขนยา้ยเครื@องDynamic 

Scanning Calorimeterจาํนวน1งาน 1งวด 18,725.00           ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย)จาํกดั17,500.00บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด(ประเทศไทย)จาํกดั17,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170408 21/12/2016

113

จา้งซ่อมเครื@องทาํความร้อนและกวน

สารละลาย จาํนวน1งาน 1งวด 2,140.00             ตกลงราคา บริษทั แล็บควปิ(ประเทศไทย)จาํกดั2,000.00บาท บริษทั แล็บควปิ(ประเทศไทย)จาํกดั2,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170409 20/12/2016

114 วสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน3รายการ 1งวด 4,146.25             ตกลงราคา บริษทั ซนั ควอลิตีD  อินดสัทรีส์ จาํกดั3,875.00บาท บริษทั ซนั ควอลิตีD  อินดสัทรีส์ จาํกดั3,875.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170410 20/12/2016

115 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 1,712.00             ตกลงราคา บริษทั ศิรา ซฟตีDแอนดท์ูล จาํกดั1,600.00บาท บริษทั ศิรา ซฟตีDแอนดท์ูล จาํกดั1,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170411 20/12/2016

116 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 16,820.40           ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั15,720.00บาท บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั15,720.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170412 21/12/2016

117 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 32,356.80           ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั30,240.00บาท บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั30,240.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170413 21/12/2016

118 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 9,191.30             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั8,590.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั8,590.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170414 21/12/2016

119 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 12,305.00           ตกลงราคา บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั11,500.00บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั11,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170415 21/12/2016

120 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 21,400.00           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรือนไหม-ใบหม่อน20,000.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรือนไหม-ใบหม่อน20,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170416 21/12/2016

121 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 28,890.00           ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั27,000.00บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั27,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170417 21/12/2016

122 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 27,392.00           ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั25,600.00บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั25,600.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170419 21/12/2016

123 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 9,630.00             ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั9,000.00บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั9,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170420 21/12/2016

124

จดัซืDอเครื@องดื@มรับรองสาํหรับในหอ้ง

ประชุมของ ศน.จาํนวน5รายการ 1งวด 21,637.54           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร20,222.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุภยัพร20,222.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170421 21/12/2016

125 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 27,900.00           ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย)จาํกดั26,074.77บาท บริษทั ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย)จาํกดั26,074.77บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170422 21/12/2016

126 จดัซืDอวสัดุวทิย ์จาํนวน1รายการ 1งวด 5,392.80             ตกลงราคา บริษทั อินโนวาแพค จาํกดั5,040.00บาท บริษทั อินโนวาแพค จาํกดั5,040.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170423 22/12/2016

127 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 19,131.60           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั17,880.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั17,880.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170424 22/12/2016

128 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 3,595.20             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,360.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั3,360.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170425 22/12/2016

129 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 12,283.60           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน11,480.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน11,480.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170426 22/12/2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

130 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน9รายการ 1งวด 19.784.30 ตกลงราคา บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั18,490.00บาท บริษทั วนีสั ซพัพลาย จาํกดั18,490.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170427 22/12/2016

131 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 588.50                ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั@น จาํกดั550.00บาท บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั@น จาํกดั550.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170428 22/12/2016

132 จดัซืDอสารเคมีจาํนวน1รายการ 1งวด 1,284.00             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั1,200.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั1,200.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170429 22/12/2016

133 จดัซืDอสารเคมีจาํนวน6รายการ 1งวด 28,997.00           ตกลงราคา บริษทั อุตสาหกรรมเครื@องหอมไทย-จีน จาํกดั27,100.00บาท บริษทั อุตสาหกรรมเครื@องหอมไทย-จีน จาํกดั27,100.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170430 22/12/2016

134 จดัซืDอสารเคมีจาํนวน1รายการ 1งวด 4,815.00             ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั4,500.00บาท บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จาํกดั4,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170431 22/12/2016

135 จดัซืDอสารเคมีจาํนวน1รายการ 1งวด 2,717.80             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั2,540.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั2,540.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170432 22/12/2016

136 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน2รายการ 1งวด 17,976.00           ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั@น จาํกดั16,800.00บาท บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั@น จาํกดั16,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170433 22/12/2016

137 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน1งาน 1งวด 285,000.00         285,000.00 ตกลงราคา ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต285,000.00บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต285,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170434 22/12/2016

138 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 29,425.00           ตกลงราคา บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั27,500.00บาท บริษทั เมอร์แคนไทล ์ไฮเทค จาํกดั27,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170435 22/12/2016

139

โลหะเงินในอนุภาคนาโนไทเทเนียม

ไดออกไซดโ์ดยวธิีการโซลาเจล และ

การพฒันาเทคนิคในการเตรียม

ตวัอยา่งและวเิคราะห์ตวัอยา่ง 1งวด 54,000.00           ตกลงราคา นางสาว ศิริพร พรหมมา54,000.00บาท นางสาว ศิริพร พรหมมา54,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170436 23/12/2016

140 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน5รายการ 1งวด 2,800.00             ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์มาร์ท จาํกดั2,616.82บาท บริษทั ฟิลเตอร์มาร์ท จาํกดั2,616.82บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170437 23/12/2016

141 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน5รายการ 1งวด 23,647.00           ตกลงราคา บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั22,100.00บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติDง จาํกดั22,100.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170438 23/12/2016

142 ซืDอสารเคมี จาํนวน4รายการ 1งวด 19,506.10           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั18,230.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั18,230.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170439 26/12/2016

143 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน3รายการ 1งวด 29,082.60           ตกลงราคา บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั27,180.00บาท บริษทั เวลิดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั27,180.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170440 26/12/2016

144 ซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 33,073.70           ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั30,910.00บาท บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั30,910.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170441 26/12/2016

145 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน3รายการ 1งวด 8,239.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั7,700.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั7,700.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170442 26/12/2016

146 จา้งวเิคราะห์ จาํนวน1งาน 1งวด 4,815.00             ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั4,500บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั4,500มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170443 26/12/2016

147 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 9,769.10             ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั9,130.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั9,130.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170444 26/12/2016

148 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 7,693.30             ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั7,190.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั7,190.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170445 27/12/2016

149 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 17,120.00           ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั16,000.00บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั16,000.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170446 27/12/2016

150 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 1,337.50             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั1,250.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั1,250.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170447 27/12/2016

151

จา้งเหมCoringพืDนพร้อมเดินระบบ

ระบายนํD าทิDงของแอร์ จาํนวน1งาน 1งวด 130,005.00         130,005.00 ตกลงราคา บริษทั กลอรี@ เมคเกอร์ จาํกดั121,500.00บาท บริษทั กลอรี@ เมคเกอร์ จาํกดั121,500.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170448 27/12/2016

152 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน3รายการ 1งวด 5,660.30             ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั5,290.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั5,290.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170449 27/12/2016

153 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน1รายการ 1งวด 51,895.00           ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั48,500.00บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั48,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170450 27/12/2016

154 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน2รายการ 1งวด 75,649.00           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั70,700.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั70,700.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170451 27/12/2016

155 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน3รายการ 1งวด 31,276.10           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั29,230.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั29,230.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170452 27/12/2016

156 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 26,161.50           ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั24,450.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั24,450.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170453 27/12/2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

157 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน1งาน 1งวด 14,445.00           ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั13,500บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั13,500มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170454 27/12/2016

158 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน1งาน 1งวด 24,075.00           ตกลงราคา บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั22,500บริษทั อินเตอร์เทค เทสติDง เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย)จาํกดั22,500มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 6041170455 27/12/2016

159 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน6รายการ 1งวด 12,123.10           ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั11,330.00บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั11,330.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170456 27/12/2016

160 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน3รายการ 1งวด 27,071.00           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั25,300.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั25,300.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170457 27/12/2016

161 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน3รายการ 1งวด 7,436.50             ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั6,950.00บาท บริษทั อิตลัมาร์(ประเทศไทย)จาํกดั6,950.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170458 27/12/2016

162 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน6รายการ 1งวด 2,974.60             ตกลงราคา บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั2,780.00บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย)จาํกดั2,780.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170459 27/12/2016

163 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน4รายการ 1งวด 14,659.00           ตกลงราคา บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ@ง จาํกดั13,700.00บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ@ง จาํกดั13,700.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170460 28/12/2016

164 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 37,824.50           ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั35,350.00บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั35,350.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170461 28/12/2016

165 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน2รายการ 1งวด 4,868.50             ตกลงราคา บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั4,550.00บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั4,550.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170462 28/12/2016

166 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน3รายการ 1งวด 7,254.60             ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั6,780.00บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั6,780.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170463 28/12/2016

167 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 6,955.00             ตกลงราคา หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล6,500.00บาท หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล6,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170464 28/12/2016

168 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 10,165.00           ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั9,500.00บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั9,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170465 28/12/2016

169 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน2รายการ 1งวด 42,265.00           ตกลงราคา หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล39,500.00บาท หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมีคอล39,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170466 28/12/2016

170 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 5,136.00             ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั4,800.00บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั4,800.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170467 28/12/2016

171 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน4รายการ 1งวด 21,977.80           ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั20,540.00บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั20,540.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170468 28/12/2016

172 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน1รายการ 1งวด 34,047.40           ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั31,820.00บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั31,820.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170469 28/12/2016

173 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 4,670.55             ตกลงราคา บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั4,365.00บาท บริษทั พรพล อินสตรูเมน้ท ์จาํกดั4,365.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170470 28/12/2016

174 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 79,799.99           ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั74,766.35บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั74,766.35บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170471 28/12/2016

175 จดัซืDอสารเคมี จาํนวน2รายการ 1งวด 80,000.00           ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั74,766.36บาท บริษทั ธีระเทรดดิDง จาํกดั74,766.36บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170472 30/12/2016

176 จดัซืDอวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน1รายการ 1งวด 16,585.00           ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี@ส์ จาํกดั15,500.00บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี@ส์ จาํกดั15,500.00บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6041170473 30/12/2016

177 Material 1 item 1งวด 50,700.00           ตกลงราคา Youchemicals Limited               300.00 USD Youchemicals Limited               300.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170007 13/12/2016

178 Material 6 items 1งวด 70,902.00           ตกลงราคา Meridian Life Science,Inc        1,818.00 USD Meridian Life Science,Inc        1,818.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170008 13/12/2016

179 Material 1 item 1งวด 31,136.00           ตกลงราคา ACHEMA PTE LTD                   1,112.00 SGD ACHEMA PTE LTD                   1,112.00 SGD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170009 15/12/2016

180 Material 1 item 1งวด 30,030.00           ตกลงราคา PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD          770.00 USD PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD          770.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170010 27/12/2016

181 Material 1 item 1งวด 6,415.50             ตกลงราคา YingKou OPV Tech New Energy Co.,Ltd          164.50 USD YingKou OPV Tech New Energy Co.,Ltd          164.50 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170011 16/12/2016

182 Material 1 item 1งวด 35,745.29           ตกลงราคา Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.          989.90 USDShanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd.          989.90 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170012 21/12/2016

183 Material 2 item 1งวด 84,942.00           ตกลงราคา Semiconductor Wafer, Inc.        2,178.00 USD Semiconductor Wafer, Inc.        2,178.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 6042170013 27/12/2016

184

จา้งเหมาเตรียมตวัอยา่ง  ขึDนรูปและ

ทดสอบวสัดุ  จาํนวน1งาน 6งวด 132,000.00         132,000.00 ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ ประมวล132,000.00บาท นางสาว เกวรินทร์ ประมวล132,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170012 

(6052170008) 14/12/2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ

(รวมvat 7%)

ราคากลาง

(รวมvat 7%) วิธีการ ผู้เสนอราคา และราคาที*เสนอ(ไม่รวมvat 7%) ผู้ที*ได้รับการคดัเลือกและราคา(ไม่รวมvat 7%) เหตุผลที*คดัเลือก เลขที*เอกสาร วันที*

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2559

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 ธันวาคม 2559 -  31 ธันวาคม 2559

185

จา้งบาํรุงรักษาเครื@องฟลูเรียทราน

ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตร จาํนวน1งาน 1งวด 26,750.00           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั25,000.00บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั25,000.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170013 

(6052170009) 30/11/2016

186

จา้งที@ปรึกษาโรงงานตน้แบบ

เครื@องสาํอางCosmetic Production 

Plantจาํนวน1งาน 3งวด 120,000.00         120,000.00

ที@ปรึกษา/

ผูเ้ชี@ยวชาญ นาย สมศกัดิ:  สินสุวรรณรักษ1์20,000.00บาท นาย สมศกัดิ:  สินสุวรรณรักษ1์20,000.00บาท มีความชาํนาญเฉพาะ

6043170016 

(6053170001) 14/12/2016

187

จา้งศึกษาและพฒันาสารเคลือบ

อนุภาคนาโน จาํนวน1งาน 4งวด 1,700,000.00      1,700,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลยั มหิดล1,150,002.00บาท มหาวทิยาลยั มหิดล1,150,002.00บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170017 

(6052170012) 20/12/2016

188

จา้งเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ

ของตูดู้ดควนัไอกรดสารเคมี

หอ้งปฏิบตัิการINSจาํนวน1งาน 1งวด 488,776.00         488,776.00 พเิศษ บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั456,800.00บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั456,800.00บาท เป็นงานที@ตอ้งจา้งผูม้ีฝีมือโดยเฉพาะ

6043170018 

(6052170013) 21/12/2016
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