
แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 ถาดบวัหงาย        1 รายการ 5,200.00     ตกลงราคา นาง พาณี หวงัประโยชน์ 5,200.00 บาท นาง พาณี หวงัประโยชน์ 5,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170577 6/01/2560

2 ผงหมึก        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170578 4/01/2560

3 ซ่อมเครื;องสแกน        4 รายการ 4,450.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,450.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 4,450.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170579 4/01/2560

4 ซ่อมเครื;องชั;ง        3 รายการ 20,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แมคคาทรอน 20,700.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แมคคาทรอน 20,700.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170580 4/01/2560

5 อะไหล่ซ่อมเครื;องอดัไฮดรอลิก        5 รายการ 1,860.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,860.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,860.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170581 4/01/2560

6 ซ่อมที;ก ั@น Acrylic ในหอ้งแล็ป M209        1 รายการ 2,500.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,500.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170582 4/01/2560

7 พดัลมถงักลม        3 รายการ 10,320.00     ตกลงราคา บริษทั ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 10,320.00 บาท บริษทั ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 10,320.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170583 4/01/2560

8 จา้งซ่อมเครื;องวดักา๊ซชีวภาพ        1 รายการ 100,800.00 100,800.00     ตกลงราคา บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั;น จาํกดั 100,800.00 บาท บริษทั เบส เทคนิค โซลูชั;น จาํกดั 100,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170584 4/01/2560

9 อะไหล่เครื;องมือ        1 รายการ 278,700.00 278,700.00     ตกลงราคา บริษทั แล็บ เทค เอนจิเนียริ;ง จาํกดั 278,700.00 บาท บริษทั แล็บ เทค เอนจิเนียริ;ง จาํกดั 278,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170585 4/01/2560

10 ติดตั@ง CCTV SYSTEM        2 รายการ 29,500.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม.ซพัพลาย อินเตอร์ จาํกดั 29,500.00 บาท บริษทั เอ็ม.ซพัพลาย อินเตอร์ จาํกดั 29,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170587 5/01/2560

11 กระบอกเทปล่อน        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั แฟนแทสติค ไทรอมั จาํกดั 12,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170588 5/01/2560

12 นํ@ามนั Vacuum pump        1 รายการ 12,600.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลย ีจาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลย ีจาํกดั 12,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170589 5/01/2560

13 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        8 รายการ 15,440.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,440.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170590 5/01/2560

14 Syringe Filter        1 รายการ 18,300.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 18,300.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 18,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170591 5/01/2560

15 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 19,124.00     ตกลงราคา บริษทั วอร์ตั@น ริช (ประเทศไทย) จาํกดั 19,124.00 บาท บริษทั วอร์ตั@น ริช (ประเทศไทย) จาํกดั 19,124.00 บาท ราคาต ํ;าสุด 3041170592 5/01/2560
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กา้วเจริญ 26,600.00 บาท

16 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 120.00                                        ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 120.00              บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 120.00              บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170593 6/01/2560

17 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170594 6/01/2560

18 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 11,280.00     ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จาํกดั 11,280.00 บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จาํกดั 11,280.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170595 6/01/2560

19 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 29,200.00     ตกลงราคา บริษทั สยามการไฟฟ้า-เครื;องเยน็ จาํกดั 29,200.00 บาท บริษทั สยามการไฟฟ้า-เครื;องเยน็ จาํกดั 29,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170596 13/01/2560

20 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 8,360.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 8,360.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 8,360.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170597 9/01/2560

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,920.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,920.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,920.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170598 9/01/2560

22 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,064.00     ตกลงราคา บริษทั เจเคที อิเล็คทริค จาํกดั 5,064.00 บาท บริษทั เจเคที อิเล็คทริค จาํกดั 5,064.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170599 9/01/2560

23 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,240.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,240.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170600 9/01/2560

24 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 2,760.00     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ@ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 2,760.00 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ@ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 2,760.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170601 9/01/2560

25 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        2 รายการ 3,100.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 3,100.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส. ซีนอน 3,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170602 9/01/2560

26 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 23,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส อิฐทนไฟ 23,400.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยเอส.เอส อิฐทนไฟ 23,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170603 9/01/2560

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 46,000.00     ตกลงราคา มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทย 46,000.00 บาท มูลนิธิ อนุรักษแ์ละพฒันาอากาศยานไทย 46,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170604 9/01/2560

28 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,271.03     ตกลงราคา ร้าน เซียวเฮงฮวด 3,271.03 บาท ร้าน เซียวเฮงฮวด 3,271.03 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170605 9/01/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560
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ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

29 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 12,500.00     ตกลงราคา บริษทั ซีนเนอร์ยี; เทคโนโลยี; จาํกดั 12,500.00 บาท บริษทั ซีนเนอร์ยี; เทคโนโลยี; จาํกดั 12,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170606 9/01/2560

30 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 7,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170607 9/01/2560

31 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,450.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,450.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,450.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170608 9/01/2560

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 12,400.00     ตกลงราคา บริษทั เคพี ฟอร์มมิ;ง จาํกดั 12,400.00 บาท บริษทั เคพี ฟอร์มมิ;ง จาํกดั 12,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170609 9/01/2560

33 Ink HP        4 รายการ 2,897.00     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 2,897.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 2,897.00 บาท ราคาต ํ;าสุด 3041170610 10/01/2560
บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั 2,902.00 บาท
บริษทั ที.เอ็น.แมค็เน็ท เซอร์วิส จาํกดั 2,940.00 บาท

34 วิเคราะห์ผล XRD        3 รายการ 7,660.00     กรณีพิเศษ ศูนยเ์ครื;องมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 7,660.00 บาท ศูนยเ์ครื;องมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั7,660.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170611 10/01/2560

35 ชุดทาํความร้อน เครื;องพิมพ์        1 รายการ 7,253.60     ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 7,253.60 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 7,253.60 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170613 10/01/2560

36 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 9,525.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั 9,525.00 บาท บริษทั โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จาํกดั 9,525.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170614 10/01/2560

37 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)        1 รายการ 5,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,580.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,580.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170615 10/01/2560

38 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 1,580.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย์ 1,580.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แล็ป วลัเลย์ 1,580.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170616 10/01/2560

39 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 7,000.00     ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170617 10/01/2560

40 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 2,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170618 10/01/2560

41 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(NB)        1 รายการ 45,700.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 45,700.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 45,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170619 10/01/2560

42 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       36 รายการ 88,570.00     ตกลงราคา บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั;น จาํกดั 88,570.00 บาท บริษทั ซิสเตม็ อพัเกรด โซลูชั;น จาํกดั 88,570.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170620 10/01/2560

43 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 6,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอ็นจิเนียริ;ง 6,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีจี เอ็นจิเนียริ;ง 6,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170621 11/01/2560

44 จา้งซ่อมครุภณัฑ์       7  รายการ 10,420.00     ตกลงราคา บริษทั เวิลด์ปัlม (ประเทศไทย) จาํกดั 10,420.00 บาท บริษทั เวิลด์ปัlม (ประเทศไทย) จาํกดั 10,420.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170622 11/01/2560

45 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 25,607.48     ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 25,607.48 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 25,607.48 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170623 11/01/2560

46 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 8,040.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,040.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170624 11/01/2560

47 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       3  รายการ 3,170.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,170.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,170.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170625 11/01/2560

48 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  (Stirrer)        1 รายการ 47,680.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 47,680.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 47,680.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170626 11/01/2560

49 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  (ตูดุ้ดความชื@น)        1 รายการ 31,050.00     ตกลงราคา บริษทั เอฟ.จี.อี. จาํกดั 31,050.00 บาท บริษทั เอฟ.จี.อี. จาํกดั 31,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170627 11/01/2560

50 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 13,460.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,460.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,460.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170628 11/01/2560

51 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,850.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,850.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,850.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170629 11/01/2560

52 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 8,180.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,180.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,180.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170630 11/01/2560

53 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 14,859.81     ตกลงราคา บริษทั เจ.ซี.เฮลธ์ เทค จาํกดั 14,859.81 บาท บริษทั เจ.ซี.เฮลธ์ เทค จาํกดั 14,859.81 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170631 11/01/2560

54 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       4  รายการ 26,677.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 26,677.00 บาท บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 26,677.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170632 11/01/2560

55 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 2,100.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170633 25/01/2560

56 วสัดุสาํนกังาน       11 รายการ 3,885.00     ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 3,885.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 3,885.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170634 12/01/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

57  วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 18,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 18,200.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 18,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170635 12/01/2560

58 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 28,100.00     ตกลงราคา บริษทั โมโตวาริโอแอนด์สเปกเจียรี;  เกยีร์มอเตอร์ จาํกดั 28,100.00 บาท บริษทั โมโตวาริโอแอนด์สเปกเจียรี;  เกยีร์มอเตอร์ จาํกดั 28,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170636 12/01/2560

59 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.ไอซี ซพัพลาย 3,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส.ซี.ไอซี ซพัพลาย 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170637 12/01/2560

60 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       2  รายการ 1,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,960.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170639 12/01/2560

61  วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)        2 รายการ 2,940.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,940.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,940.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170640 12/01/2560

62  วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)        1 รายการ 2,640.00                                     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170641 13/01/2560

63 จา้งสอบเทียบเครื;องมือ       3  รายการ 6,900.00     ตกลงราคา บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส จาํกดั 6,900.00 บาท บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส จาํกดั 6,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170642 12/01/2560

64 จา้งสอบเทียบเครื;องมือ       1  รายการ 3,980.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล จาํกดั 3,980.00 บาท บริษทั เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล จาํกดั 3,980.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170643 12/01/2560

65 วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)        1 รายการ 2,800.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 2,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170644 12/01/2560

66  วสัดุวิทยาศาสตร์(แกส๊)        2 รายการ 36,000.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 36,000.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 36,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170645 12/01/2560

67 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื;องมือ เครื;องกดั CNC        2 รายการ 13,900.00     ตกลงราคา บริษทั เนิรบส์แฟคเทอร์ จาํกดั 13,900.00 บาท บริษทั เนิรบส์แฟคเทอร์ จาํกดั 13,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170646 13/01/2560

68 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 3,960.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 3,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170647 13/01/2560

69 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 10,420.50     ตกลงราคา บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,420.50 บาท บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,420.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170648 13/01/2560

70 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 8,200.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั;น จาํกดั 8,200.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั;น จาํกดั 8,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170649 13/01/2560

71 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        5 รายการ 19,170.00     ตกลงราคา บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 19,170.00 บาท บริษทั โทนนั อาเชีย ออโตเ้ทค จาํกดั 19,170.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170650 13/01/2560

72 TONER        3 รายการ 22,975.00     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 22,975.00 บาท บริษทั โฟนิกซ์ จาํกดั 22,975.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170651 16/01/2560

73 ซ่อมบาํรุงเครื;องมือ จาํนวน 6 เครื;อง M317        4 รายการ 131,850.00 131,850.00     ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 131,850.00 บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 131,850.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170652 16/01/2560

74 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 2,990.65     ตกลงราคา บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,990.65 บาท บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 2,990.65 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170653 16/01/2560

75 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 32,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตลัเวอร์คจาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตลัเวอร์คจาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170654 16/01/2560

76 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 91,960.00     ตกลงราคา บริษทั พรีซิชั;น อิควิปเมนท์ จาํกดั 91,960.00 บาท บริษทั พรีซิชั;น อิควิปเมนท์ จาํกดั 91,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170655 16/01/2560

77 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 20,639.60     ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิ@ ล อี เทรดดิ@ง จาํกดั 20,639.60 บาท บริษทั ทริปเปิ@ ล อี เทรดดิ@ง จาํกดั 20,639.60 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170656 17/01/2560

78 ค่าบริการตรวจเช็คเครื;องดบัเพลิง        1 รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั เครื;องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เครื;องดบัเพลิง อิมพีเรียล จาํกดั 1,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170657 18/01/2560

79 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        3 รายการ 1,580.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,580.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,580.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170658 18/01/2560

80 กระดาษชาํระ        2 รายการ 37,110.00     ตกลงราคา  พี แอนด์ พี เทรดดิ@ง 37,110.00 บาท  พี แอนด์ พี เทรดดิ@ง 37,110.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170659 18/01/2560

81 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 701.80     ตกลงราคา บริษทั วอร์ตั@น ริช (ประเทศไทย) จาํกดั 701.80 บาท บริษทั วอร์ตั@น ริช (ประเทศไทย) จาํกดั 701.80 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170660 18/01/2560

82 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื;องมือ Conductivity        1 รายการ 1,500.00     ตกลงราคา บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 1,500.00 บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 1,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170661 18/01/2560

83 ซ่อมบาํรุงเครื;องมือ Autoclave,Humidity        4 รายการ 15,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชชั;น เซนเตอร์ จาํกดั 15,650.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชชั;น เซนเตอร์ จาํกดั 15,650.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170662 18/01/2560

84 วสัดุสิ@นเปลืองงานบริการเครื;องมือกล       54 รายการ 17,287.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 17,287.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พานทองรังสิต โบลท์ 17,287.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170663 18/01/2560

85 Cable Part, Hardware Connecting Part,       12 รายการ 50,000.00     ตกลงราคา บริษทั สเทเบิ@ล เน็ตเวิร์ค จาํกดั 50,000.00 บาท บริษทั สเทเบิ@ล เน็ตเวิร์ค จาํกดั 50,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170664 18/01/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

86 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170665 18/01/2560

87 จา้งตดัอะคริลิค        2 รายการ 2,850.00     ตกลงราคา บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,850.00 บาท บริษทั นวนครพลาสติก จาํกดั 2,850.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170666 18/01/2560

88 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170667 18/01/2560

89 จา้งออกแบบวางแผนผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170668 18/01/2560

90 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(NB)        1 รายการ 75,400.00     ตกลงราคา บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 73,000.00 บาท บริษทั คอนเน็ตแมนเน็จเมน้ท จาํกดั 73,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170669 18/01/2560

91 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        8 รายการ 9,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั;น จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั ไอ.อี. พรีซิชั;น จาํกดั 9,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170670 19/01/2560

92 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั อีซี;โคซี; จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั อีซี;โคซี; จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170671 19/01/2560

93 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 17,300.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 17,300.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 17,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170672 19/01/2560

94 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 16,822.43     ตกลงราคา บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 16,822.43 บาท บริษทั พีดบับลิวเอสอี จาํกดั 16,822.43 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170673 19/01/2560

95 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 19,750.00     ตกลงราคา บริษทั เพทราไลติกส์ จาํกดั 19,750.00 บาท บริษทั เพทราไลติกส์ จาํกดั 19,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170674 19/01/2560

96 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 1,800.00     ตกลงราคา บริษทั ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170675 19/01/2560

97 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170676 19/01/2560

98 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 12,800.00     ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 12,800.00 บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 12,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170677 19/01/2560

99 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170678 19/01/2560

100 ตูเ้ยน็,ไมโครเวฟ        2 รายการ 22,139.00     ตกลงราคา บริษทั สินสยาม พลสั จาํกดั 22,139.00 บาท บริษทั สินสยาม พลสั จาํกดั 22,139.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170679 20/01/2560

101 วสัดุวิทยาศาสตร์ (เมด็พลาสติก)       1  รายการ 53,000.00     ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั;นส จาํกดั 53,000.00 บาท บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั;นส จาํกดั 53,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170680 20/01/2560

102 วิเคราะห์ทดสอบ       1  รายการ 80,000.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 80,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 80,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170681 23/01/2560

103 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 2,420.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 2,420.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 2,420.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170682 20/01/2560

104 จา้งทาํชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงกด        4 รายการ 15,600.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 15,600.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 15,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170683 20/01/2560

105 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 7,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส พี อะครีลิค 7,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส พี อะครีลิค 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170684 20/01/2560

106 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 900.00                                        ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 900.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 900.00              บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170685 20/01/2560

107 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 6,000.00     ตกลงราคา บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 6,000.00 บาท บริษทั ชนิตา 54 เทคโนโลย ีจาํกดั 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170686 20/01/2560

108 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 17,640.00     ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 17,640.00 บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 17,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170687 20/01/2560

109 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 4,700.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,700.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170688 20/01/2560

110 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 15,500.00     ตกลงราคา บริษทั เคมิสทรูเมน้ท์ จาํกดั 15,500.00 บาท บริษทั เคมิสทรูเมน้ท์ จาํกดั 15,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170689 20/01/2560

111 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 22,400.00     ตกลงราคา บริษทั วีเจซพัพลาย ยโูรเนชั;น จาํกดั 22,400.00 บาท บริษทั วีเจซพัพลาย ยโูรเนชั;น จาํกดั 22,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170690 20/01/2560

112 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       2  รายการ 35,500.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 35,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170691 20/01/2560

113 วสัดดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       2  รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170692 20/01/2560

114 จา้งวิเคราะห์ทดสอบ       6  รายการ 8,982.00     กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 8,982.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 8,982.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170693 23/01/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

115 วิเคราะห์ทดสอบ       2  รายการ 15,580.00     ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 15,580.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 15,580.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170694 23/01/2560

116 โตะ๊หอ้งทดลอง       2  รายการ 61,650.00     ตกลงราคา บริษทั มั;นยนื เซอร์วิส แอนด์ วิศวกรรม จาํกดั 61,650.00 บาท บริษทั มั;นยนื เซอร์วิส แอนด์ วิศวกรรม จาํกดั 61,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170695 23/01/2560

117 data logger       4  รายการ 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170696 23/01/2560

118 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 13,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 13,000.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จาํกดั 13,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170697 23/01/2560

119 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 9,148.62     ตกลงราคา บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 9,148.62 บาท บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 9,148.62 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170698 23/01/2560

120 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 12,100.00     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 12,100.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ@ง 1992 จาํกดั 12,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170699 23/01/2560

121 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        3 รายการ 25,500.00     ตกลงราคา บริษทั แอ็ด โปร เทค จาํกดั 25,500.00 บาท บริษทั แอ็ด โปร เทค จาํกดั 25,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170700 23/01/2560

122 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 2,970.00     ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,970.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,970.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170701 23/01/2560

123 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        4 รายการ 33,570.00     ตกลงราคา บริษทั กบิไทย จาํกดั 33,570.00 บาท บริษทั กบิไทย จาํกดั 33,570.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170702 23/01/2560

124 จา้งทาํหนงัสือรายงาน MTEC 2559        1 รายการ 247,500.00 247,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 247,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 247,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170703 23/01/2560

125 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 8,400.00     ตกลงราคา บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,400.00 บาท บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊ จาํกดั 8,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170704 23/01/2560

126 วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี)       1  รายการ 1,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170705 23/01/2560

127 วสัดุวิทยาศาสตร์ (แกส๊)       1  รายการ 1,785.00     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,785.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 1,785.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170706 23/01/2560

128 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        4 รายการ 156,175.00 156,175.00     ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 156,175.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 156,175.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170707 23/01/2560

129 เครื;องดูดฝุ่ น       1  รายการ 9,345.79     ตกลงราคา บริษทั โปรไลน์ ซิสเตม็ จาํกดั 9,345.79 บาท บริษทั โปรไลน์ ซิสเตม็ จาํกดั 9,345.79 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170708 23/01/2560

130 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั โรโบซีlด จาํกดั 30,000.00 บาท บริษทั โรโบซีlด จาํกดั 30,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170709 23/01/2560

131 จา้งซ่อมเครื;อง TEM        1 รายการ 415,800.00 415,800.00       พิเศษ บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 415,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 415,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170710 23/01/2560

132 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 5,900.00     ตกลงราคา บริษทั เคสนา อินเตอร์เนชั;น จาํกดั 5,900.00 บาท บริษทั เคสนา อินเตอร์เนชั;น จาํกดั 5,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170711 23/01/2560

133 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 17,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 17,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 17,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170712 23/01/2560

134 ซองจดหมาย        1 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 9,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แคนนา กราฟฟิค 9,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170713 24/01/2560

135 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 25,200.00     ตกลงราคา บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 25,200.00 บาท บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 25,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170714 24/01/2560

136 กลอ้งวงจรปิด        1 รายการ 57,800.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเด็นติตี คอนฟิเดน้ซ์ 57,800.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเด็นติตี คอนฟิเดน้ซ์ 57,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170715 24/01/2560

137 บาํรุงรักษาเครื;องมือ Biological Carbinet        2 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 12,000.00 บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอทส์ จาํกดั 12,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170716 24/01/2560

138 ซื@อคอมเพรสเซอร์ 32000 BTU        4 รายการ 11,640.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,640.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 11,640.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170717 24/01/2560

139 ทาํแม่พิมพข์ึ@นรูปชิ@นงาน        2 รายการ 27,600.00     ตกลงราคา บริษทั ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 27,600.00 บาท บริษทั ลีโอ 2 โมลด์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 27,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170718 24/01/2560

140 ซื@อคียบ์อร์ดไมส้ีบีชและโตะ๊ประชุมกลม        2 รายการ 12,400.00     ตกลงราคา บริษทั อินฟินิตี@  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 12,400.00 บาท บริษทั อินฟินิตี@  ออฟฟิต ซพัพลาย จาํกดั 12,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170719 24/01/2560

141 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        3 รายการ 10,460.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,460.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,460.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170720 24/01/2560

142 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        5 รายการ 8,170.00     ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 8,170.00 บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 8,170.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170721 24/01/2560

143 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 27,900.00     ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จดั 27,900.00 บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จดั 27,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170722 24/01/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

144 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        4 รายการ 2,240.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170723 24/01/2560

145 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 22,430.00     ตกลงราคา บริษทั วนัรัต(หนํ;าเซียน)จาํกดั 22,430.00 บาท บริษทั วนัรัต(หนํ;าเซียน)จาํกดั 22,430.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170724 24/01/2560

146 พาร์ดิชั;น        1 รายการ 175,480.00 175,480.00     ตกลงราคา บริษทั ไทยไทโย จาํกดั 175,480.00 บาท บริษทั ไทยไทโย จาํกดั 175,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170725 26/01/2560

147 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(พริ@นเตอร์)        1 รายการ 17,800.00     ตกลงราคา บริษทั เดอะ 64 พีอาร์ พลสัส์ จาํกดั 17,800.00 บาท บริษทั เดอะ 64 พีอาร์ พลสัส์ จาํกดั 17,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170726 26/01/2560

148 จา้งทาํชิ@นงาน Lower Damper        1 รายการ 26,400.00     ตกลงราคา บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 26,400.00 บาท บริษทั ไอ ดี เอ็ม คอร์ปอเรชั;น จาํกดั 26,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170727 26/01/2560

149 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์(รถเขน็สแตนเลส)        1 รายการ 5,000.00     ตกลงราคา บริษทั เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170728 26/01/2560

150 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       10 รายการ 22,600.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตงกี;เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 22,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตงกี;เอ็นจิเนียริ;ง จาํกดั 22,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170729 26/01/2560

151 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        5 รายการ 5,350.00     ตกลงราคา บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,350.00 บาท บริษทั เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จาํกดั 5,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170730 26/01/2560

152 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)       1  รายการ 28,900.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซายน์ออน แอสโซซิเอท 28,900.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซายน์ออน แอสโซซิเอท 28,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170731 26/01/2560

153 เครื;องพิมพ ์ขาว-ดาํ จาํนวน 2 ตวั        2 รายการ 11,600.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 11,600.00 บาท บริษทั ที.เอ็น.แมค็เน็ท เซ็นเตอร์ จาํกดั 11,600.00 บาท ราคาต ํ;าสุด 3041170732 30/01/2560
บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 12,400.00 บาท
บริษทั ไอทีโซลูชั;น แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 12,660.00 บาท

154 มว้นเทปสติlกเกอร์        1 รายการ 3,000.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,000.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 3,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170733 30/01/2560

155 วสัดุสื@นเปลืองเครื;อง Wirecut        2 รายการ 33,700.00     ตกลงราคา บริษทั สยามอีเคดะ จาํกดั 33,700.00 บาท บริษทั สยามอีเคดะ จาํกดั 33,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170734 30/01/2560

156 ติดตั@งจอรับภาพแบบแขวนมือดึง        2 รายการ 5,700.00     ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลด์วายด์ จาํกดั 5,700.00 บาท บริษทั แอปโซลูท เวิลด์วายด์ จาํกดั 5,700.00 บาท ราคาต ํ;าสุด 3041170735 30/01/2560
บริษทั ไวส์ไลฟ์ จาํกดั 6,720.00 บาท

157 ซ่อม Torque Sensor        1 รายการ 35,000.00     ตกลงราคา บริษทั คิสท์เลอร์ อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั คิสท์เลอร์ อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170736 30/01/2560

158 จา้งทาํภูมิทศัน์ ชั@นดาดฟ้า MTEC        1 รายการ 90,300.00     ตกลงราคา นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 90,300.00 บาท นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 90,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170737 30/01/2560

159 จา้งเหมาตรวจสอบบญัชี        1 รายการ 99,900.00     ตกลงราคา บริษทั วิณณ์ อลัลิแอนส์ จาํกดั 93,364.49 บาท บริษทั วิณณ์ อลัลิแอนส์ จาํกดั 93,364.49 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170738 31/01/2560

160 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 20,800.00     ตกลงราคา บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ@ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 20,800.00 บาท บริษทั ยแูอนด์วีโฮลดิ@ง(ไทยแลนด์) จาํกดั 20,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170739 30/01/2560

161 บาํรุงรักษาเครื;องมือ Bio Safety Cabinet        2 รายการ 9,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั;น จาํกดั 9,650.00 บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั;น จาํกดั 9,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170740 30/01/2560

162 จา้งออกแบบวางแผนการผ่าตดั        1 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั คสัตอมไมซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170741 30/01/2560

163 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        2 รายการ 3,224.30     ตกลงราคา บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชนั จาํกดั 3,224.30 บาท บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชนั จาํกดั 3,224.30 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170742 30/01/2560

164 จา้งซ่อม Vacuum Pump        2 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลย ีจาํกดั 17,000.00 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั;ม เทคโนโลย ีจาํกดั 17,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170743 30/01/2560

165 จา้งบาํรุงรักษาเครื;องมือวิทย์        1 รายการ 11,600.00     ตกลงราคา บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 11,600.00 บาท บริษทั แอลเอ็มเอส อินสทรูเมน้ท์ จาํกดั 11,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170744 30/01/2560

166 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 18,000.00     ตกลงราคา บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 18,000.00 บาท บริษทั นิวแมก็ จาํกดั 18,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170745 30/01/2560

167 แผ่นตดัไฟเบอร์        6 รายการ 6,265.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,265.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 6,265.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170746 30/01/2560

168 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 2,800.00                                     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 2,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170747 30/01/2560

169 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        2 รายการ 6,000.00                                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอ็ม พี เซอร์วิส 6,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี เอ็ม พี เซอร์วิส 6,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170748 30/01/2560

170 วสัดุสาํนกังาน         3รายการ 4,800.00                                     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,880.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 4,880.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170749 30/01/2560

171 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 5,420.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,420.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 5,420.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170750 30/01/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

172 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 5,321.94     ตกลงราคา บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,321.94 บาท บริษทั อาร์เอส คอมโพเน็นส์ จาํกดั 5,321.94 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170751 30/01/2560

173 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 10,186.92     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 10,186.92 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 10,186.92 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170752 30/01/2560

174 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 700.00                                        ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 700.00              บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 700.00              บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170753 30/01/2560

175 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 10,400.00     ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิ@ ล อี เทรดดิ@ง จาํกดั 10,400.00 บาท บริษทั ทริปเปิ@ ล อี เทรดดิ@ง จาํกดั 10,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170754 30/01/2560

176 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 15,650.00     ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,650.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,650.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170755 30/01/2560

177 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 76,200.00     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอดวานซ์ ซายน์แอนติฟิค 76,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอดวานซ์ ซายน์แอนติฟิค 76,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170756 30/01/2560

178 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 3,150.00     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170757 30/01/2560

179 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 1,560.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,560.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 1,560.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170758 30/01/2560

180 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        6 รายการ 23,670.00     ตกลงราคา บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,670.00 บาท บริษทั เอ.ทูลส์ จาํกดั 23,670.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170759 30/01/2560

181 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 16,745.00     ตกลงราคา บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จาํกดั 16,745.00 บาท บริษทั ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จาํกดั 16,745.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170760 31/01/2560

182 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        2 รายการ 11,160.50     ตกลงราคา บริษทั อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 11,160.50 บาท บริษทั อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จาํกดั 11,160.50 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170761 30/01/2560

183 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 6,350.00     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 6,350.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 6,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170762 30/01/2560

184 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 41,200.00     ตกลงราคา บริษทั เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 41,200.00 บาท บริษทั เอ็ม บี แมชชีนบราวร์ จาํกดั 41,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170763 30/01/2560

185 วสัดุสาํนกังาน        13รายการ 14,744.00                                   ตกลงราคา ร้าน พฒันากจิ 14,744.00 บาท ร้าน พฒันากจิ 14,744.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170764 31/01/2560

186 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)         1รายการ 6,500.00                                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 6,500.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดี ทู เจ เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170765 31/01/2560

187 หลอด LED LUMAX # ECOBULB 8 W/DAYLIGHT        1 รายการ 4,000.00     ตกลงราคา บริษทั ไลท์ติ@ง แอนด์ อีควิปเมน้ท์ จาํกดั 4,000.00 บาท บริษทั ไลท์ติ@ง แอนด์ อีควิปเมน้ท์ จาํกดั 4,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170766 31/01/2560

188 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)       8  รายการ 10,590.00     ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 10,590.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 10,590.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170767 31/01/2560

189 วสัดุวิทยาศาสตร์(อุปกรณ์)        1 รายการ 800.00                                        ตกลงราคา บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 800.00              บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 800.00              บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170768 31/01/2560

190 วิเคราะทดสอบ        2 รายการ 18,000.00                                   กรณีพิเศษ มหาวิทยาลยั มหิดล 18,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 18,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170769 31/01/2560

191 วิเคราะห์ทดสอบ        3 รายการ 9,000.00     ตกลงราคา บริษทั สาลี; คลัเล่อร์ จาํกดั 9,000.00 บาท บริษทั สาลี; คลัเล่อร์ จาํกดั 9,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170770 31/01/2560

192 วิเคราะห์ทดสอบ        1 รายการ 80,560.00                                   ตกลงราคา บริษทั วิสและบุตร จาํกดั 80,560.00 บาท บริษทั วิสและบุตร จาํกดั 80,560.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3041170771 31/01/2560

193 วสัดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)        1 รายการ 550.00                                        ตกลงราคา บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 550.00              บาท บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 550.00              บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170772 31/01/2560

194 วสัดุสาํนกังาน        1 รายการ 3,900.00                                     ตกลงราคา บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 3,900.00 บาท บริษทั คูณพนัพิม จาํกดั 3,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170773 31/01/2560

195 วิทยาศาสตร์(สารเคมี)         1รายการ 28,500.00                                   ตกลงราคา บริษทั โกเวนเจอร์ จาํกดั 28,500.00 บาท บริษทั โกเวนเจอร์ จาํกดั 28,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะขอพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3041170774 31/01/2560

196 MA Mimics Software 1 year        1 รายการ            USD4,462.50            USD4,462.50     ตกลงราคา  Materialise Sdn. Bhd. 4,462.50 USD  Materialise Sdn. Bhd. 4,462.50 USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3042170012 4/01/2560

197 Chemdoodle 31 LC        1 รายการ            USD3,999.00            USD3,999.00     ตกลงราคา  FastSpring 3,999.00 USD  FastSpring 3,999.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170013 4/01/2560

198 Activated conductive carbon        1 รายการ              USD471.00     ตกลงราคา  Shanghai Loso Composite 471.00              USD  Shanghai Loso Composite 471.00              USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170014 16/01/2560

199 PM Oxford EDS X-act        1 รายการ            USD1,500.00     ตกลงราคา  Oxford Instruments nano 1,500.00 USD  Oxford Instruments nanoAn 1,500.00 USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170015 17/01/2560

200 สารเคมี        1 รายการ              USD220.00     ตกลงราคา  Cambridge Chemicals 220.00              USD  Cambridge Chemicals 220.00              USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170016 23/01/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดับ         รายละเอยีดจัดซื�อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที#เสนอ         ผู้ที#ได้รับการคดัเลือกและราคา           เหตุผลที#คดัเลือก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ
วนัที# 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

201 วสัดุวิทยาศาสตร์ (อุปกรณ์)        1 รายการ 58,756.55     ตกลงราคา  National Instruments Sing 58,756.55 บาท  National Instruments Sing 58,756.55 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170017 23/01/2560

202 สารเคมี        1 รายการ              USD500.00     ตกลงราคา  ZEOLYST INTERNATIONAL 500.00              USD  ZEOLYST INTERNATIONAL 500.00              USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด 3042170018 24/01/2560

203 PM Instron 5943 รายปี        1 รายการ 110,000.00 110,000.00 บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 110,000.00 บาท บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั 110,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170012 11/01/2560

204 งานบาํรุงรักษาตรวจเช็คระบบรอกและเครน        4 รายการ 107,500.00 107,500.00 บริษทั ภูเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 107,500.00 บาท บริษทั ภูเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 107,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170013 11/01/2560

205 PM เครื;องมือวิทยาศาสตร์ รายปี        6 รายการ 159,530.00 159,530.00 บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 159,530.00 บาท บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จาํกดั 159,530.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170014 16/01/2560

206 จา้งวิเคราห์ทดสอบ       2  รายการ 72,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170015 20/01/2560

207 ซ่อมบาํรุงรักษาเครื;อง Ion Cromatography        2 รายการ 64,300.00 บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 64,300.00 บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 64,300.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 3052170016 27/01/2560
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