
แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

1 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคาบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170474 4/01/2560
2 จดัจา้งซ่อม ครุภณัฑ ์จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,560.00     ตกลงราคาบริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั=น จาํกดั 8,000.00 บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชั=น จาํกดั 8,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170475 4/01/2560
3 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 16,157.00     ตกลงราคาบริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั15,100.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั15,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170477 10/01/2560
4 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 27,006.80     ตกลงราคาบริษทั กิบไทย จาํกดั 25,240.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170478 4/01/2560
5  จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 40,660.00     ตกลงราคาบริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 38,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 38,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170479 4/01/2560
6 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 21,956.40     ตกลงราคาบริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 20,520.00 บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 20,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170480 4/01/2560
7 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,490.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 7,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170481 5/01/2560
8 จา้งสอบเทียบเครื=องมือ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 12,305.00     ตกลงราคาบริษทั ควอลิตี�  คาลิเบรชั=น จาํกดั 11,500.00 บาท บริษทั ควอลิตี�  คาลิเบรชั=น จาํกดั 11,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170482 10/01/2560
9 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 7,853.80     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,340.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,340.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170483 5/01/2560

10 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 28,890.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็น เค แลบอราทอรีี (ประเทศไทย27,000.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรีี (ประเทศไทย 27,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170484 5/01/2560
11 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,700.00     ตกลงราคาบริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 10,000.00 บาท บริษทั โกลบอล อาร์แอนด ์ดี จาํกดั 10,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170485 5/01/2560
12 วสัดุวทิยาศาสตร์  จาํนวน  1  รายการ          1 งวด 10,272.00     ตกลงราคาบริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 9,600.00 บาท บริษทั แมกซิแมกซ์ โปร จาํกดั 9,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170486 5/01/2560
13 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ  จาํนวน  1  งาน          1 งวด 1,926.00     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 1,800.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 1,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170487 13/01/2560
14 จา้งสอบเทียบเครื=องตูค้วบคุมอุณหภูมิและ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ จาํนวน           1 งวด 12,412.00     ตกลงราคาบริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั11,600.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั11,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170488 5/01/2560
15 จา้งสอบเทียบเครื=อง Lux Meter  จาํนวน  1 งาน         1 งวด 2,140.00     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เนชั=นแนล เทสติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั2,000.00 บาท บริษทั อินเตอร์เนชั=นแนล เทสติ�ง เซอร์วสิ จาํกดั2,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170489 5/01/2560
16 จา้งเหมาขนยา้ยตูป้ฏิบตัิการปลอดเชื�อ (Biosafety Cabinet         1 งวด 5,350.00     ตกลงราคาบริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 5,000.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 5,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170490 5/01/2560
17 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,252.80     ตกลงราคาบริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย 3,040.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย 3,040.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170491 6/01/2560
18 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 8,667.00     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 8,100.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 8,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170492 6/01/2560
19 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,735.20     ตกลงราคาบริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 5,360.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิ�ง 1992 จาํกดั 5,360.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170493 6/01/2560
20 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 6,687.50     ตกลงราคาบริษทั ฟิลเตอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,250.00 บาท บริษทั ฟิลเตอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170494 17/01/2560
21 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 4,708.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็น เค แลบอราทอรีี (ประเทศไทย 4,400.00 บาท บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรีี (ประเทศไทย 4,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170495 6/01/2560
22 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 45,582.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 42,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 42,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170496 6/01/2560
23 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 9,095.00     ตกลงราคาบริษทั กิบไทย จาํกดั 8,500.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170497 6/01/2560
24 จา้งเหมาเพื=อพฒันาฐานเลื=อนตวัอยา่ง จาํนวน           1 งวด 58,850.00     ตกลงราคาบริษทั คีออส ไทย จาํกดั 55,000.00 บาท บริษทั คีออส ไทย จาํกดั 55,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170498 6/01/2560
25 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 3,424.00     ตกลงราคาบริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170499 9/01/2560
26 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,671.00     ตกลงราคาบริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั5,300.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั5,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170500 9/01/2560
27 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,600.00     ตกลงราคาบริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 8,972.00 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 8,972.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170501 9/01/2560

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560
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28 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 13,600.00     ตกลงราคาบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั 12,710.40 บาท บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั 12,710.40 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170502 23/01/2560
29 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 34,240.00     ตกลงราคาบริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดท์ูล จาํกดั 32,000.00 บาท บริษทั ศิรา เซฟตี�แอนดท์ูล จาํกดั 32,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170503 10/01/2560
30 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 7,954.00     ตกลงราคาบริษทั อิงคโ์ปร จาํกดั 7,433.64 บาท บริษทั อิงคโ์ปร จาํกดั 7,433.64 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170504 11/01/2560
31 จดัซื�อวสัดุเพื=อความปลอดภยั จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 1,926.00     ตกลงราคาบริษทั เอเซีย แอมโร อินดสัตรี�  จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั เอเซีย แอมโร อินดสัตรี�  จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170505 10/01/2560
32 จดัซื�อวสัดุความปลอดภยั จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 41,997.50     ตกลงราคาบริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 39,250.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 39,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170506 10/01/2560
33 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคาบริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170507 11/01/2560
34 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,993.80     ตกลงราคาบริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 9,340.00 บาท บริษทั คอมพลีท ซายน์ จาํกดั 9,340.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170508 11/01/2560
35 จา้งสอบเทียบเครื=องดูดจ่ายสารละลาย จาํนวน           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคาบริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 1,800.00 บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 1,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170509 11/01/2560
36 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 28,997.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 27,100.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 27,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170510 11/01/2560
37 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 72,760.00     ตกลงราคาบริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 68,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170511 11/01/2560
38 จดัซื�อครุภณัฑวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 66,340.00     ตกลงราคาบริษทั เหยี=ยวเฮง จาํกดั 62,000.00 บาท บริษทั เหยี=ยวเฮง จาํกดั 62,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170512 11/01/2560
39 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 23,818.20     ตกลงราคาบริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั22,260.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั22,260.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170513 12/01/2560
40 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 49,000.00     ตกลงราคาบริษทั เครส นาโนโซลูชั=น (ประเทศไทย 45,794.39 บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั=น (ประเทศไทย 45,794.39 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170514 24/01/2560
41 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,976.00     ตกลงราคาบริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,800.00 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั 16,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170515 12/01/2560
42 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 11,470.40     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,720.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170516 12/01/2560
43 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,294.70     ตกลงราคาบริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 1,210.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 1,210.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170517 13/01/2560
44 จดัจา้งวเิคราะห์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคาบริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั4,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั4,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170518 13/01/2560
45 จดัจา้งวเิคราะห์ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 1,605.00     ตกลงราคาบริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย 1,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย 1,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170519 13/01/2560
46 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 64,200.00     ตกลงราคาบริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 60,000.00 บาท บริษทั แอพพลิแคด จาํกดั 60,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170520 13/01/2560
47 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,514.50     ตกลงราคาบริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ=ง จาํกดั 2,350.00 บาท บริษทั บุญนาํพา เอ็นจิเนียริ=ง จาํกดั 2,350.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170521 13/01/2560
48 จดัซื�อครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 21,186.00     ตกลงราคาบริษทั สยาม ทรอลี= โปรเกรสชั=น จาํกดั 19,800.00 บาท บริษทั สยาม ทรอลี= โปรเกรสชั=น จาํกดั 19,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170522 13/01/2560
49 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,237.20     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,960.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,960.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170523 13/01/2560
50 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 7,597.00     ตกลงราคาบริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 7,100.00 บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 7,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170524 16/01/2560
51 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 44,137.50     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,250.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 41,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170525 16/01/2560
52 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,478.40     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,120.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170526 16/01/2560
53 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคาศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต180,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต180,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170527 17/01/2560
54 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคาบริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั12,500.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั12,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170528 16/01/2560

Page 2 of 7



แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

55 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,942.50     ตกลงราคาบริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั=น จาํกดั 2,750.00 บาท บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั=น จาํกดั 2,750.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170529 16/01/2560
56 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 16,563.60     ตกลงราคาบริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,480.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 15,480.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170530 16/01/2560
57 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,173.50     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,050.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,050.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170531 16/01/2560
58 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 26,439.70     ตกลงราคาบริษทั เมอร์ค จาํกดั 24,710.00 บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 24,710.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170532 16/01/2560
59 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,926.00     ตกลงราคาบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170533 17/01/2560
60 จา้งบริการทาํแหง้สมุนไพร จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 15,000.00     ตกลงราคา เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร15,000.00 บาท  เงินบาํรุงศูนยพ์ฒันายาไทยและสมุนไพร 15,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170534 17/01/2560
61 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 15 รายการ           1 งวด 39,622.10     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 37,030.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 37,030.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170535 17/01/2560
62 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 6,762.40     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,320.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,320.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170536 17/01/2560
63 จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 29 รายการ           1 งวด 15,154.12     ตกลงราคาบริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,162.73 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 14,162.73 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170537 17/01/2560
64 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 14,659.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170538 17/01/2560
65 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 16,478.00     ตกลงราคาบริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั15,400.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 15,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170539 17/01/2560
66 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 24,331.80     ตกลงราคาบริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 22,740.00 บาท บริษทั แอคทีฟ ทีม (1999) จาํกดั 22,740.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170540 17/01/2560
67 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 33,919.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 31,700.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 31,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170541 17/01/2560
68 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,457.00     ตกลงราคาบริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 5,100.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 5,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170542 17/01/2560
69 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,400.40     ตกลงราคาบริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 9,720.00 บาท บริษทั ธีระเทรดดิ�ง จาํกดั 9,720.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170543 17/01/2560
70 จดัจา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 8,089.20     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 7,560.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 7,560.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170544 17/01/2560
71 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 13,375.00     ตกลงราคาบริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั12,500.00 บาท บริษทั เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั12,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170545 17/01/2560
72 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 23,540.00     ตกลงราคาบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170546 17/01/2560
73 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170547 17/01/2560
74 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 120,000.50 120,000.50     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 112,150.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 112,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170548 19/01/2560
75 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 2,728.50     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งทรัพยเ์คมีคอล 2,550.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั รุ่งทรัพยเ์คมีคอล 2,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170549 19/01/2560
76 จดัจา้งวเิคราะห์และทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 14,445.00     ตกลงราคาบริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั13,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั13,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170550 19/01/2560
77 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 8 รายการ           1 งวด 20,175.00     ตกลงราคาบริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั=ม เทคโนโลย ีจาํกดั18,855.20 บาท บริษทั โปรดคัทีฟ แวคคั=ม เทคโนโลย ีจาํกดั18,855.20 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170551 20/01/2560
78 จา้งเหมาผลิตและประกอบอุปกรณ์ จาํนวน           1 งวด 60,000.00     ตกลงราคานาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 60,000.00 บาท นาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 60,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170553 20/01/2560
79 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคาบริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั4,800.00 บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170555 19/01/2560
80 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 9 รายการ           1 งวด 21,341.15     ตกลงราคาบริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด ์สเกล จาํกดั 19,945.00 บาท บริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด ์สเกล จาํกดั 19,945.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170556 19/01/2560
81 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,247.00     ตกลงราคาบริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,100.00 บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 2,100.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170557 19/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

82 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 20,000.44     ตกลงราคาบริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั18,692.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั18,692.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170558 19/01/2560
83 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,593.00     ตกลงราคาบริษทั แกรนด ์โฟร์ซี จาํกดั 9,900.00 บาท บริษทั แกรนด ์โฟร์ซี จาํกดั 9,900.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170559 19/01/2560
84 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 10 รายการ           1 งวด 61,525.00     ตกลงราคาบริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ 57,500.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ 57,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170560 19/01/2560
85 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 16 รายการ           1 งวด 41,515.00     ตกลงราคาบริษทั เคเคเค พรีซิชั=น จาํกดั 38,800.00 บาท บริษทั เคเคเค พรีซิชั=น จาํกดั 38,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170561 20/01/2560
86 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 15,311.70     ตกลงราคาบริษทั กิบไทย จาํกดั 14,310.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,310.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170562 20/01/2560
87 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 24,214.10     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,630.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,630.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170563 20/01/2560
88 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 11,652.30     ตกลงราคาบริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั10,890.00 บาท บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั10,890.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170564 20/01/2560
89 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 2,461.00     ตกลงราคาบริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 2,300.00 บาท บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จาํกดั 2,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170565 20/01/2560
90 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 98,440.00     ตกลงราคาบริษทั บี.พ.ีที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 92,000.00 บาท บริษทั บี.พ.ีที.กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 92,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170566 20/01/2560
91 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170567 20/01/2560
92 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 13,482.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 12,600.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 12,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170568 20/01/2560
93 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 14,445.00     ตกลงราคาบริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั13,500.00 บาท บริษทั ศูนยห์อ้งปฏิบตัิการและวจิยัทางการแพทยแ์ละการเกษตรแห่งเอเซีย จาํกดั13,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170569 20/01/2560
94 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 22,684.00     ตกลงราคาบริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ 21,200.00 บาท บริษทั ยแูอนดว์โีฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ 21,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170570 23/01/2560
95 จา้งสอบเทียบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 21,400.00     ตกลงราคาบริษทั ไบโอ แคลลิเบรชั=น จาํกดั 20,000.00 บาท บริษทั ไบโอ แคลลิเบรชั=น จาํกดั 20,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170571 23/01/2560
96 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 29,960.00     ตกลงราคาบริษทั ไทยซุปเปอร์อลัลอย จาํกดั 28,000.00 บาท บริษทั ไทยซุปเปอร์อลัลอย จาํกดั 28,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170572 23/01/2560
97 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 11 รายการ           1 งวด 97,019.04     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น.อา.เค. นารากรณ์ 90,672.00 บาท  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ็น.อา.เค. นารากรณ์ 90,672.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170573 23/01/2560
98 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 1,326.80     ตกลงราคาบริษทั ยนูิทีวเีวล จาํกดั 1,240.00 บาท บริษทั ยนูิทีวเีวล จาํกดั 1,240.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170574 23/01/2560
99 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 10,272.00     ตกลงราคาบริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย 9,600.00 บาท บริษทั ลีโก ้อินสตรูเมนทส์ (ประเทศไทย 9,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170575 23/01/2560

100 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,140.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 2,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170576 23/01/2560
101 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคาบริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย 7,500.00 บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย 7,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170577 23/01/2560
102 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,136.00     ตกลงราคาบริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,800.00 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170578 23/01/2560
103 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 17,762.00     ตกลงราคาบริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 16,600.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 16,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170579 23/01/2560
104 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 34,668.00     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 32,400.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 32,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170580 23/01/2560
105 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 20,190.90     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,870.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,870.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170581 23/01/2560
106 จา้งผลิตและประกอบโครงสร้าง จาํนวน 1 งาน          1 งวด 35,000.00     ตกลงราคานาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 35,000.00 บาท นาย ปรเมศวร์ อุบลหอม 35,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170582 24/01/2560
107 จา้งตรวจเช็คสภาพเครื=อง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 11,770.00     ตกลงราคาบริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี=ส์ จาํกดั 11,000.00 บาท บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี=ส์ จาํกดั 11,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170583 24/01/2560
108 จา้งซ่อมเครื=องตูอ้บลมร้อน จาํนวน 1 รายการ          1 งวด 13,054.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 12,200.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 12,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170584 24/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

109 จา้งสอบเทียบเครื=อง จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคาบริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั=น เซ็นเตอร์ จาํกดั5,000.00 บาท บริษทั เอส พ ีซี แคลลิเบรชั=น เซ็นเตอร์ จาํกดั5,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170585 24/01/2560
110 จา้งตรวจเช็คสภาพเครื=อง จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 5,350.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุเมธ แล็บเทสต์ 5,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สุเมธ แล็บเทสต์ 5,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170586 24/01/2560
111 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 8 รายการ           1 งวด 17,441.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 16,300.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 16,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170587 24/01/2560
112 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,889.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,700.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170588 24/01/2560
113 จา้งสอบเทียบ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 23,540.00     ตกลงราคาบริษทั เซสท-์เมด จาํกดั 22,000.00 บาท บริษทั เซสท-์เมด จาํกดั 22,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170589 24/01/2560
114 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 2,996.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี= จาํกดั2,800.00 บาท บริษทั เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด ์แลบอราตอรี= จาํกดั2,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170590 24/01/2560
115 จดัซื�อวสัดุความปลอดภยั จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,904.88     ตกลงราคาบริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติ[  จาํกดั 4,584.00 บาท บริษทั เอส.พ.ี บวรกิตติ[  จาํกดั 4,584.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170591 24/01/2560
116 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 75,114.00     ตกลงราคาบริษทั จีเนียส ไซเอนซ์ จาํกดั 70,200.00 บาท บริษทั จีเนียส ไซเอนซ์ จาํกดั 70,200.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170592 25/01/2560
117 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,206.00     ตกลงราคาบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,800.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,800.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170593 25/01/2560
118 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 5,992.00     ตกลงราคาบริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170594 25/01/2560
119 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 8,656.30     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,090.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 8,090.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170595 25/01/2560
120 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 37,450.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 35,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170596 25/01/2560
121 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 25,680.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,000.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 24,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170597 25/01/2560
122 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 27,900.00     ตกลงราคาบริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 26,074.77 บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 26,074.77 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170598 25/01/2560
123 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 2,782.00     ตกลงราคาบริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด ์สเกล จาํกดั 2,600.00 บาท บริษทั รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด ์สเกล จาํกดั 2,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170599 25/01/2560
124 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 2,696.40     ตกลงราคาบริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,520.00 บาท บริษทั ควอเซนส์ จาํกดั 2,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170600 25/01/2560
125 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170601 25/01/2560
126 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 7 รายการ           1 งวด 14,498.50     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 13,550.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 13,550.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170602 25/01/2560
127 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 46,652.00     ตกลงราคาบริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 43,600.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 43,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170603 26/01/2560
128 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 4,750.80     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,440.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,440.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170604 26/01/2560
129 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 3,370.50     ตกลงราคาบริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170605 26/01/2560
130 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 9,918.90     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,270.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,270.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170606 27/01/2560
131 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 13,161.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,300.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,300.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170607 27/01/2560
132 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 2,696.40     ตกลงราคาบริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 2,520.00 บาท บริษทั อินเตอร์เทค เทสติ�ง เซอร์วสิเซส 2,520.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170608 27/01/2560
133 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 23,711.20     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,160.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,160.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170609 27/01/2560
134 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 4,440.50     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,150.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 4,150.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170610 27/01/2560
135 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 1,498.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,400.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 1,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170611 27/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

136 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 6,484.20     ตกลงราคาบริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,060.00 บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 6,060.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170612 27/01/2560
137 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 23,112.00     ตกลงราคาหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 21,600.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 21,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170613 27/01/2560
138 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 16 รายการ           1 งวด 38,787.50     ตกลงราคาบริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 36,250.00 บาท บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกดั 36,250.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170614 30/01/2560
139 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 14,348.70     ตกลงราคาบริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,410.00 บาท บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 13,410.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170615 30/01/2560
140 จดัซื�อสารเคมี จาํนวน 5 รายการ           1 งวด 16,724.10     ตกลงราคาบริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,630.00 บาท บริษทั เอ็นพ ีเคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,630.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170616 30/01/2560
141 จดัจา้งพน่อบหอ้งฆ่าเชื�อ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 23,000.00     ตกลงราคาบริษทั ซิมม ์จาํกดั 21,495.33 บาท บริษทั ซิมม ์จาํกดั 21,495.33 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170617 31/01/2560
142 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 37,878.00     ตกลงราคาบริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั35,400.00 บาท บริษทั โตนิเทค อิควปิเมนท ์แอนด ์เคมิคลั จาํกดั35,400.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170618 31/01/2560
143 จดัจา้งวเิคราะห์และทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 180,000.00 180,000.00     ตกลงราคาศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต180,000.00 บาท ศูนย ์บริการทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต180,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170619 31/01/2560
144 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           1 งวด 5,885.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จาํกดั 5,500.00 บาท บริษทั เอส.พ.ีซี พรีเชียส เมททอล จาํกดั 5,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด6041170620 31/01/2560
145 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 6 รายการ           1 งวด 19,902.00     ตกลงราคาบริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 18,600.00 บาท บริษทั เอ็นที เคมิคอล จาํกดั 18,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170623 31/01/2560
146 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 2 รายการ           1 งวด 13,910.00     ตกลงราคาบริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั13,000.00 บาท บริษทั พ.ีอินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 13,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170624 31/01/2560
147 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 6,955.00     ตกลงราคาบริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี= จาํกดั 6,500.00 บาท บริษทั เดลตา แล็บบอราตอรี= จาํกดั 6,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170625 31/01/2560
148 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รายการ           1 งวด 4,815.00     ตกลงราคาบริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,500.00 บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170626 31/01/2560
149 จดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 รายการ           1 งวด 8,025.00     ตกลงราคาบริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั=น จาํกดั 7,500.00 บาท บริษทั ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรชั=น จาํกดั 7,500.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6041170627 31/01/2560
150 Material 19 item           1 งวด 21,924.00     ตกลงราคา ProSciTech Pty Ltd 756.00 AUD  ProSciTech Pty Ltd 756.00 AUDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6042170015 9/01/2560
151 CHIP HUA EQUIPMENT           1 งวด 16,282.50     ตกลงราคา CHIP HUA EQUIPMENT & TOOL 417.50 USD  CHIP HUA EQUIPMENT & TOOL 417.50 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6042170016 12/01/2560
152 Material 1 item          1 งวด 4,290.00     ตกลงราคา Addgene,Inc. 110.00 USD  Addgene,Inc. 110.00 USDราคาตํ=าสุด 6042170017 13/01/2560
153 Material 3 item           1 งวด 26,531.22     ตกลงราคา Polysciences Asia Pacific 698.19 USD  Polysciences Asia Pacific 698.19 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6042170018 23/01/2560
154 Material 4 item           1 งวด 50,160.00     ตกลงราคา ANOGEN-A Division of YES 1,320.00 USD  ANOGEN-A Division of YES 1,320.00 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6042170019 25/01/2560
155 Material 1 item           1 งวด 19,684.00     ตกลงราคา MILLICE PRIVATE LIMITED 518.00 USD  MILLICE PRIVATE LIMITED 518.00 USDมีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด6042170020 27/01/2560

156 จา้งเหมาบริการดูแลบาํรุงรักษาเครื=องมือ จาํนวน           6 งวด 111,000.00 111,000.00     ตกลงราคานาย พรเหมนัต ์ยอดปัญญา 111,000.00 บาท นาย พรเหมนัต ์ยอดปัญญา 111,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170019 

(6052170014) 20/01/2560

157 จา้งวเิคราะห์ทดสอบ จาํนวน 1 งาน           6 งวด 108,000.00 108,000.00     ตกลงราคานางสาว ชชัชวาลา เทพศรี 108,000.00 บาท นางสาว ชชัชวาลา เทพศรี 108,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170020 

(6052170015) 22/12/2559

158 จา้งเหมาประสานงานโรงงาน จาํนวน 1 งาน          3 งวด 79,500.00     ตกลงราคานางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิ 79,500.00 บาท นางสาว พณิศวรากรณ์  ประวงิ 79,500.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170021 

(6052170016) 16/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ รายละเอียดจัดซื�อ/จัดจ้าง จํานวน

งบประมาณ  

(รวม vat 7%)

ราคากลาง 

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

ราคาที*เสนอ (ไม่รวม

 vat 7%)

ราคา (ไม่รวม vat 

7%)

สรุปผลการดาํเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัที* 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

159 จา้งเหมาบริการตรวจสอบบาํรุงรักษา  เครื=องดูดควนัไอกรดสารเคมี          1 งวด 215,070.00 215,070.00     ตกลงราคาบริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 201,000.00 บาท บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จาํกดั 201,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170023 

(6052170017) 20/01/2560

160 จา้งที=ปรึกษาสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ Nanoscale Simulation Laboratory          11 งวด 418,000.00 418,000.00 ที=ปรึกษา/ผูเ้ชี=มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 342,000.00 บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 342,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170024 

(6053170002) 27/12/2559

161 เครื=องพมิพไ์มโครฟลูอิดิคชิป (Microfluidic Chip Printer          1 งวด 1,590,000.00 1,590,000.00      สอบราคาบริษทั สุจิปุลิ เทคโนโลย ีจาํกดั 1,485,981.31 บาท บริษทั สุจิปุลิ เทคโนโลย ีจาํกดั 1,485,981.31 บาท ราคาตํ=าสุด

6043170025 

(6051170006) 12/01/2560
บริษทั ยเูนียน เคมีเกิล อินดสัทรี จาํกดั1,542,056.07 บาท 1,542,056.07 บาท

162 จา้งบริการงานวจิยัการทดสอบความปลอดภยัต่อผวิหนงัของผลิตภณัฑเ์ครื=องสาํอางผสมเซริซินจากรังไหม  จาํนวน           1 งวด 132,870.00 132,870.00     ตกลงราคา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 132,870.00 บาท  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 132,870.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170026 

(6052170018) 26/01/2560

163 จา้งบริการงานวจิยัการทดสอบประสิทธิศกัยข์องผลิตภณัฑเ์ครื=องสาํอางผสมเซริซินจากรังไหม  จาํนวน           1 งวด 537,070.00 537,070.00     กรณีพเิศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 537,070.00 บาท  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 537,070.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด

6043170027 

(6052170019) 12/01/2560

164 กระดาษใชใ้นสาํนกังาน จาํนวน 4 รายการ           1 งวด 129,673.93 129,673.93      สอบราคาบริษทั พคีอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั121,190.60 บาท บริษทั พคีอค ฟอร์มส์ แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั121,190.60 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด

6043170028 

(6052170020) 12/01/2560
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