
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

1 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ 50,400.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 50,400.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 50,400.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180418 1/12/2560

2 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผา้)       1  รายการ 3,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 3,000.00         บาท บรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 3,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180419 1/12/2560

3 จา้งทําการศกึษาภาพรวมตลาดผลติภัณฑย์าง        1 รายการ 200,000.00               200,000.00                  เฉพาะเจาะจงนาย กติติ+  วเิศษวชิาพร 200,000.00    บาท นาย กติติ+  วเิศษวชิาพร 200,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180421 1/12/2560

4 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 3,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด 3,000.00         บาท บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด 3,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180422 1/12/2560

5 คา่บรกิารจดโดเมน        1 รายการ 1,875.70                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ดอท อะไร จํากัด 1,875.70         บาท บรษิัท ดอท อะไร จํากัด 1,875.70         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180423 1/12/2560

6 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 13,400.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล จํากัด 13,400.00       บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล จํากัด 13,400.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180424 1/12/2560

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 23,250.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 23,250.00       บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 23,250.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180425 1/12/2560

8 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 27,200.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรซีชิั0น จํากัด 27,200.00       บาท บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรซีชิั0น จํากัด 27,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180426 1/12/2560

9 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 70,000.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ แอนด ์ซัพพลาย 70,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ แอนด ์ซัพพลาย 70,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180427 1/12/2560

10 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ 6,540.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท คลาสสโ์ก ้กรุ๊ป จํากัด 6,540.00         บาท บรษิัท คลาสสโ์ก ้กรุ๊ป จํากัด 6,540.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180428 1/12/2560

11 จา้งทํากลอ่งใสอ่ปุกรณ์        3 รายการ 7,075.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์เมตัลเวอรค์ จํากัด 7,075.00         บาท บรษิัท ไทยสวชิบอรด์ แอนด ์เมตัลเวอรค์ จํากัด 7,075.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180429 4/12/2560

12 แมแ่รงไฟฟ้า        1 รายการ 5,600.00                      เฉพาะเจาะจงนาย เสนีย ์เพ็ชรพุ่ม 5,600.00         บาท นาย เสนีย ์เพ็ชรพุ่ม 5,600.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180430 4/12/2560

13 จา้งออกแบบวงจร        1 รายการ 26,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด 26,000.00       บาท บรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด 26,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180431 4/12/2560

14 จา้งสอบเทยีบอปุกรณ์        2 รายการ 2,600.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 2,600.00         บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 2,600.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180432 4/12/2560

15 NI GPIB-USB-HS+        1 รายการ 26,300.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 26,300.00       บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 26,300.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180433 4/12/2560

16 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,600.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1,600.00         บาท บรษิัท ลโีอ 2 โมลด ์พารท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1,600.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180434 4/12/2560

17 สอบเทยีบ Tranferpette        3 รายการ 9,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,000.00         บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180436 4/12/2560

18 ใบเลื0อยสายพาน        2 รายการ 6,750.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสตโบลท์ 6,750.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสตโบลท์ 6,750.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180437 4/12/2560

19 NITRILOTRIACETIC ACID TRISODIUM*SIGMA GR        1 รายการ 4,970.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,970.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,970.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180438 28/12/2560

20 ขวด PP        1 รายการ 1,250.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,250.00         บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,250.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180439 4/12/2560

21 สารเคมสีําหรับเตรยีมทดสอบคา่ Mono di        4 รายการ 32,600.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 32,600.00       บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 32,600.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180440 4/12/2560

22 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 19,750.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด 19,750.00       บาท บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จํากัด 19,750.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180441 4/12/2560

23 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 5,040.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 5,040.00         บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 5,040.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180442 4/12/2560

24 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ 1,150.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 1,150.00         บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 1,150.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180443 4/12/2560

25 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  รายการ 12,075.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 12,075.00       บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 12,075.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180444 4/12/2560

26 Power Supply        2 รายการ 168,800.00               168,800.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 168,800.00    บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 168,800.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180445 4/12/2560

27 Oscilloscope        1 รายการ 245,983.57               245,983.57                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 245,983.57    บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพเน็นส ์จํากัด 245,983.57    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180446 4/12/2560

28 โปรแกรม LabView        1 รายการ 210,600.00               210,600.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 210,600.00    บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 210,600.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180447 4/12/2560

29 พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที010 เต็มยศ        2 รายการ 10,728.00                    เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ8ง 10,728.00       บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ8ง 10,728.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180449 6/12/2560

30 เครื0องแกว้        5 รายการ 4,040.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,040.00         บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 4,040.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180450 6/12/2560

31 ชั 8 8นวางเหล็กรูปเสาตัวท ี4 ชั 8น        1 รายการ 5,265.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,265.00         บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,265.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180451 6/12/2560

32 Transferpette® S ,single channel        2 รายการ 13,910.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 13,910.00       บาท บรษิัท เคมคิอล ฮับ จํากัด 13,910.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180452 6/12/2560

33 Dimond suspension        2 รายการ 19,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ควอลติี8 รพีอรท์ จํากัด 19,000.00       บาท บรษิัท ควอลติี8 รพีอรท์ จํากัด 19,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180453 6/12/2560

34 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 100,000.00               100,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 100,000.00    บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั0นส ์จํากัด (มหาชน) 100,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180454 7/12/2560

35 LabVIEW Full Development System        1 รายการ 152,400.00               152,400.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 132,000.00    บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากัด 132,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180455 7/12/2560

36 จา้งทํา Mobile Application        1 รายการ 250,000.00               250,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท ปลาปิ8ง จํากัด 250,000.00    บาท บรษิัท ปลาปิ8ง จํากัด 250,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180456 7/12/2560

37 จา้งเหมาเตรยีมตัวอยา่งทดสอบ       1  รายการ 20,000.00                    เฉพาะเจาะจงนางสาว เบญจวรรณ ทองชื0นตระกลู 20,000.00       บาท นางสาว เบญจวรรณ ทองชื0นตระกลู 20,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180457 8/12/2560

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 

38 จา้งเหมาสํารวจความคดิเห็นเกษตรกรโคนม       1  รายการ 15,000.00                    เฉพาะเจาะจงนาย นรา  แป้นประหยัด 15,000.00       บาท นาย นรา  แป้นประหยัด 15,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180458 8/12/2560

39 จา้งทําช ิ8นงาน       1  รายการ 10,400.00                    เฉพาะเจาะจงนาย ศักดิ+ดา เกดิการ 10,400.00       บาท นาย ศักดิ+ดา เกดิการ 10,400.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180459 8/12/2560

40 Bottle reagent 500 ml.        2 รายการ 5,400.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 5,400.00         บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 5,400.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180460 8/12/2560

41 Propan-2-ol,        3 รายการ 2,350.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,350.00         บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,350.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180461 8/12/2560

42 Transferpette        7 รายการ 19,330.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 19,330.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 19,330.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180462 8/12/2560

43 เครื0องปรับอากาศ EMINENT#EER33MT/AER33MT       15 รายการ 53,398.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 53,398.00       บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 53,398.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180463 8/12/2560

44 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       5  รายการ 9,780.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 9,780.00         บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด 9,780.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180464 8/12/2560

45 จา้งกันหอ้งMP129a       1  รายการ 73,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แพลเนททารี0 เทคโนโลย ีจํากัด 73,000.00       บาท บรษิัท แพลเนททารี0 เทคโนโลย ีจํากัด 73,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180465 8/12/2560

46 วัสดวุทิยาศาสตร(์แกส๊)       1  รายการ 3,150.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,150.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 3,150.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180466 8/12/2560

47 Alumina crucible,        1 รายการ 3,200.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 3,200.00         บาท บรษิัท กลาสบรดิจ ์จํากัด 3,200.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180467 12/12/2560

48 ถว้ยครูซเิบลิ        1 รายการ 11,500.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท บญุมา อนิดัสทรี8 จํากัด 11,500.00       บาท บรษิัท บญุมา อนิดัสทรี8 จํากัด 11,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180468 12/12/2560

49 วัสดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        4 รายการ 7,120.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 7,120.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 7,120.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180469 12/12/2560

50 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 13,300.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํากัด 13,300.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํากัด 13,300.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180470 12/12/2560

51 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 3,750.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,750.00         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,750.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180471 12/12/2560

52 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 370.00                         เฉพาะเจาะจงบรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 370.00            บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 370.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180472 12/12/2560

53 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,155.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,155.00         บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 1,155.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180473 12/12/2560

54 จา้งซอ่มตูเ้ย็น        2 รายการ 4,350.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินียริ0ง จํากัด 4,350.00         บาท บรษิัท พเีอสเอ แอนด ์ไซเบอร ์เอ็นจเินียริ0ง จํากัด 4,350.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180474 12/12/2560

55 Backdrop On PP Board        3 รายการ 21,400.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอ์ 21,400.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอ์ 21,400.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180475 12/12/2560

56 สติ<กเกอร์        9 รายการ 7,825.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 7,825.00         บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 7,825.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180476 12/12/2560

57 งานเดนิทอ่ถังนํ8ามัน        8 รายการ 22,322.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ธันเดอร ์อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 22,322.00       บาท บรษิัท ธันเดอร ์อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 22,322.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180477 12/12/2560

58 Syncovery Pro Single User for Windows        1 รายการ 2,794.39                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 2,794.39         บาท บรษิัท ซ ีเอ เอ็น เอส จํากัด 2,794.39         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180478 12/12/2560

59 สตกิเกอร ์Labellon สาหรับเครื0องพมิพ์        2 รายการ 8,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์จํากัด 8,000.00         บาท บรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์จํากัด 8,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180479 12/12/2560

60 จา้งทําแมพ่มิพ์        1 รายการ 80,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์พารท์ จํากัด 80,000.00       บาท บรษิัท เอส-เทค โมลด ์แอนด ์พารท์ จํากัด 80,000.00       บาท ราคาตํ0าสดุ 3041180480 12/12/2560

บรษิัท ยนู-ิเทค โมล ์แอนด ์ดาย จํากัด 95,000.00       บาท

61 จอทัชสกรนีสําหรับสั0งงานเตาเผา        1 รายการ 23,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท คอนเน็ค ววิ อนิสตรูเมน้ท ์จกัด 23,000.00       บาท บรษิัท คอนเน็ค ววิ อนิสตรูเมน้ท ์จกัด 23,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180481 13/12/2560

62 ขนยา้ยและตดิตั 8งช ้นัวางหนังสอืหอ้งสมดุ        1 รายการ 18,500.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ จํากัด 18,500.00       บาท บรษิัท กานตร์ว ีแลนดส์เคป แอนด ์ดไีซน์ จํากัด 18,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180483 13/12/2560

63 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       22 รายการ 5,038.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 5,038.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 5,038.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180484 28/12/2560

64 เครื0องแกว้       17 รายการ 25,150.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 25,150.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 25,150.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180485 13/12/2560

65 Label Tape        3 รายการ 1,925.22                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,925.22         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,925.22         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180486 13/12/2560

66 ลิ8นแฟ้ม        1 รายการ 1,920.00                      เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ 1,920.00         บาท รา้น พัฒนากจิ 1,920.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180487 13/12/2560

67 ปนูปลาสเตอร์        1 รายการ 2,450.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์อรป์อเรชั0น จํากัด 2,450.00         บาท บรษิัท อัมรนิทรเ์ซรามคิสค์อรป์อเรชั0น จํากัด 2,450.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180488 13/12/2560

68 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 12,300.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท จติตรงเคมภีัณฑ ์จํากัด 12,300.00       บาท บรษิัท จติตรงเคมภีัณฑ ์จํากัด 12,300.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180489 13/12/2560

69 Freezing tube        1 รายการ 1,020.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ย.ูพ.ีมารเ์ก็ตติ8ง จํากัด 1,020.00         บาท บรษิัท ย.ูพ.ีมารเ์ก็ตติ8ง จํากัด 1,020.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180490 13/12/2560

70 เวอรเ์นียดจิติอล       1  รายการ 4,590.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากัด 4,590.00         บาท บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากัด 4,590.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180491 13/12/2560

71 วัสดวุทิยาศาสตร(์ส)ี       2  รายการ 19,500.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท สาลี0 คัลเลอ่ร ์จํากัด 19,500.00       บาท บรษิัท สาลี0 คัลเลอ่ร ์จํากัด 19,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180492 13/12/2560

72 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 1,640.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,640.00         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,640.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180493 13/12/2560

73 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  รายการ 22,915.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 22,915.00       บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 22,915.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180494 13/12/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 

74 จา้งทําโปรสเตอร์       1  รายการ 2,250.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,250.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 2,250.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180495 13/12/2560

75 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       2  รายการ 43,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด 43,000.00       บาท บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด 43,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180496 14/12/2560

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        5 รายการ 42,800.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 42,800.00       บาท บรษิัท รังสติสตลี แอนด ์เมทอล จํากัด 42,800.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180497 14/12/2560

77 วัสดคุอมพวิเตอร ์(ผงหมกึ)        1 รายการ 17,875.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 17,875.00       บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 17,875.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180498 14/12/2560

78 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        3 รายการ 14,960.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 14,960.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 14,960.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180499 14/12/2560

79 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ 3,890.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,890.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,890.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180500 14/12/2560

80 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ 8,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,000.00         บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 8,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180501 14/12/2560

81 เครื0องกัดช ิ8นงานขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ        1 รายการ 176,635.51               176,635.51                  เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด กลุวัฒน์ ไทยอนิดัสตรี0 176,635.51    บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กลุวัฒน์ ไทยอนิดัสตรี0 176,635.51    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180502 18/12/2560

82 วัสดอุปุกรณ์ใชใ้นงานวจิัยระบบเชื8อเพลงิ        5 รายการ 2,310.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,310.00         บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 2,310.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180503 18/12/2560

83 silver paintและ Al specimen mount        2 รายการ 10,660.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 9,962.62         บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 9,962.62         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180504 25/12/2560

84 ผา้ขัดและกระดาษทราย10"        5 รายการ 22,100.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ จํากัด 22,100.00       บาท บรษิัท เจบ๊เซน่ แอนด ์เจส๊เซน่ จํากัด 22,100.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180505 18/12/2560

85 ผงขัดเพชรและกระดาษทราย250มม        7 รายการ 25,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พรซีชิั0น อคิวปิเมนท ์จํากัด 25,000.00       บาท บรษิัท พรซีชิั0น อคิวปิเมนท ์จํากัด 25,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180506 18/12/2560

86 Black bakelite hot mounting        1 รายการ 4,748.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เทสติ8ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 4,748.00         บาท บรษิัท เทสติ8ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 4,748.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180507 18/12/2560

87 Cutting wheel        1 รายการ 7,900.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 7,900.00         บาท บรษิัท เอสทพี ีแอ็ดวานซ ์โพรดักส ์จํากัด 7,900.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180508 18/12/2560

88 ซื8ออะไหลล่ฟิต-์ชดุควบคมุการขับเคลื0อน        2 รายการ 73,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ0ง จํากัด 73,000.00       บาท บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ0ง จํากัด 73,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180509 18/12/2560

89 จา้งซอ่มพื8นทางเดนิดา้นทศิเหนืออาคารMTEC        5 รายการ 97,650.00                    เฉพาะเจาะจงนาย สทุัศน์ โตใหญ่ 97,650.00       บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 97,650.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180510 18/12/2560

90 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 3,400.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 3,400.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 3,400.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180511 18/12/2560

91 วัสดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        4 รายการ 17,150.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 17,150.00       บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 17,150.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180512 18/12/2560

92 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 รายการ 12,450.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั0น จํากัด 12,450.00       บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อนิโนเวชั0น จํากัด 12,450.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180513 18/12/2560

93 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        6 รายการ 5,900.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 5,900.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์ 5,900.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180514 18/12/2560

94 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        4 รายการ 58,200.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 58,200.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 58,200.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180515 18/12/2560

95 ออกแบบ จัดทํา และตกแตง่สถานที        1 รายการ 15,450.00                    เฉพาะเจาะจงนางสาว พดิา วังทอง 15,450.00       บาท นางสาว พดิา วังทอง 15,450.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180516 18/12/2560

96 ครุภัณฑอ์ปุกรณ์ลดไฟฟ้าสถติ       1  รายการ 56,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ0ง จํากัด 56,000.00       บาท บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ0ง จํากัด 56,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180517 18/12/2560

97 จา้งวเิคราะหช์ ิ8นงาน       1  รายการ 5,400.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,400.00         บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 5,400.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180518 18/12/2560

98 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 12,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00       บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 12,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180519 18/12/2560

99 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 6,600.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,600.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,600.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180520 18/12/2560

100 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 13,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,000.00       บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180521 18/12/2560

101 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 17,500.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 17,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180522 19/12/2560

102 จา้งทําชดุ Heat Flux        1 รายการ 150,050.00               150,050.00                  เฉพาะเจาะจงนางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 150,050.00    บาท นางสาว เรณู อนิทรจ์ันทร์ 150,050.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180523 20/12/2560

103 จา้งทําแมพ่มิพ์       7  รายการ 20,850.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอสด-ีเทค เอ็นจเินียริ0ง จํากัด 20,850.00       บาท บรษิัท เอสด-ีเทค เอ็นจเินียริ0ง จํากัด 20,850.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180524 19/12/2560

104 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       1  รายการ 5,000.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินียริ0ง 5,000.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ซจี ีเอ็นจเินียริ0ง 5,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180525 19/12/2560

105 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ        2 รายการ 74,000.00                    เฉพาะเจาะจงมหาวทิยาลัย มหดิล 74,000.00       บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 74,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180526 20/12/2560

106 วัสดวุทิยาศาสตร ์(วัสด)ุ       2  รายการ 33,660.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท รุ่งเรอืง อนิสตรูเมนท ์จํากัด 33,660.00       บาท บรษิัท รุ่งเรอืง อนิสตรูเมนท ์จํากัด 33,660.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180527 19/12/2560

107 Servo Moter        2 รายการ 466,280.00               466,280.00                  เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เอ็นจเินียริ0ง 466,280.00    บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีท ูเจ เอ็นจเินียริ0ง 466,280.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180528 20/12/2560

108 DATA LOGGER.        3 รายการ 27,063.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท สเกลส ์อนิเตอรเ์นชนั จํากัด 27,063.00       บาท บรษิัท สเกลส ์อนิเตอรเ์นชนั จํากัด 27,063.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180529 21/12/2560

109 SAMPLKUP        3 รายการ 10,350.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แซมเพรพ จํากัด 10,350.00       บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด 10,350.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180530 21/12/2560

110 แผ่นขัด MD-Largo        1 รายการ 4,529.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เทสติ8ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 4,529.00         บาท บรษิัท เทสติ8ง อนิสทรูเมนท ์จํากัด 4,529.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180531 21/12/2560
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ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 

111 วัสดชุา่ง       14 รายการ 9,680.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 9,680.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 9,680.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180532 21/12/2560

112 นํ8ายาหลอ่เย็น Metalina houghton 20LT        1 รายการ 9,400.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 9,400.00         บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 9,400.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180533 21/12/2560

113 ซื8อหนังสอื        2 รายการ 8,330.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด 8,330.00         บาท บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากัด 8,330.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180534 21/12/2560

114 จา้งทดสอบ       4  รายการ 8,100.00                      เฉพาะเจาะจงมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 8,100.00         บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 8,100.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180535 26/12/2560

115 Upgrade software for FT-IR        1 รายการ 266,390.00               266,390.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 266,390.00    บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 266,390.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180536 22/12/2560

116 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ 9,650.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 9,650.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 9,650.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180537 22/12/2560

117 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,700.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 2,700.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท ราคาตํ0าสดุ 3041180538 22/12/2560

บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท

118 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,700.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180539 22/12/2560

119 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ 9,790.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,790.00         บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 9,790.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180540 22/12/2560

120 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,000.00         บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180541 22/12/2560

121 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ 2,200.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,200.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,200.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180542 22/12/2560

122 จา้งทําช ิ8นงาน        1 รายการ 9,500.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 9,500.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ท ีรวมชา่ง 9,500.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180543 22/12/2560

123 จา้งซอ่มเครื0องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ 31,500.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 31,500.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 31,500.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180544 22/12/2560

124 จา้งซอ่มเครื0องมอืวทิยาศาสตร์        2 รายการ 92,250.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 92,250.00       บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 92,250.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180545 22/12/2560

125 จา้งตอ่เตมิพื8นที0งานวจิัย        1 รายการ 458,000.00               458,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอส พ ีแอ็ดวานซ ์คอรป์อเรชั0น จํากัด 458,000.00    บาท บรษิัท เอส พ ีแอ็ดวานซ ์คอรป์อเรชั0น จํากัด 458,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180546 22/12/2560

126 LCD Projector Panasonic รุ่น PT-EW650A        1 รายการ 175,000.00               175,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด 175,000.00    บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด 175,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180547 25/12/2560

127 REACTOR TANK        1 รายการ 93,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจดับบวิ พารท์ แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 93,000.00       บาท บรษิัท เจดับบวิ พารท์ แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 93,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180548 25/12/2560

128 Preventive Maintenance        2 รายการ 72,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00       บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 72,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180549 25/12/2560

129 อปุกรณ์สําหรับเครื0องวเิคราะห์        2 รายการ 226,500.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท พรซีชิั0น อคิวปิเมนต ์จํากัด 226,500.00    บาท บรษิัท พรซีชิั0น อคิวปิเมนต ์จํากัด 226,500.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180550 25/12/2560

130 เครื0องสแกนเนอร ์3มติ ิ        1 รายการ 208,000.00               208,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั0น จํากัด 194,392.52    บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั0น จํากัด 194,392.52    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180551 25/12/2560

131 ขอ้ตอ่fitting และสายลม        4 รายการ 4,842.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั0น จํากัด 4,842.00         บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั0น จํากัด 4,842.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180552 25/12/2560

132 เครื0องมอือปุกรณ์ปฏบิัตงิาน       16 รายการ 18,697.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 18,697.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 18,697.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180553 25/12/2560

133 ซอ่มตูอ้บเพาะเชื8อ        1 รายการ 8,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอทส ์จํากัด 8,000.00         บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอทส ์จํากัด 8,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180554 25/12/2560

134 Gas Washing Bottle และหัว join        4 รายการ 18,750.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 18,750.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นําดี 18,750.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180555 25/12/2560

135 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์(NB)        1 รายการ 55,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 55,000.00       บาท บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด 55,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180556 25/12/2560

136 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,040.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,040.00         บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด 2,040.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180557 25/12/2560

137 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ 5,512.15                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,512.15         บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,512.15         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180558 25/12/2560

138 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื0องวัดระยะ)        1 รายการ 22,479.87                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ยโูรป้า ฮารด์แวร ์กรุ๊ป จํากัด 22,479.87       บาท บรษิัท ยโูรป้า ฮารด์แวร ์กรุ๊ป จํากัด 22,479.87       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180559 25/12/2560

139 รองเทา้นริภัย       11 รายการ 26,840.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 26,840.00       บาท บรษิัท เจแทคโก ้(ประเทศไทย) จํากัด 26,840.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180560 25/12/2560

140 คา่บรกิารตรวจเชค็เครื0องดับเพลงิ        1 รายการ 1,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เครื0องดับเพลงิ อมิพอรต์ จํากัด 1,000.00         บาท บรษิัท เครื0องดับเพลงิ อมิพอรต์ จํากัด 1,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180561 25/12/2560

141 Timer เครื0อง EBONORM        1 รายการ 7,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 7,000.00         บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 7,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180562 25/12/2560

142 Mobile Computer        1 รายการ 187,550.00               187,550.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 187,550.00    บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 187,550.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180563 25/12/2560

143 ซอ่มเครื0ออัดไฮดรอลกิส ์หอ้ง MP116        1 รายการ 22,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00       บาท บรษิัท ทอีารเ์ค (ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180564 25/12/2560

144 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 1,204.92                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,204.92         บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 1,204.92         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180565 25/12/2560

145 คา่วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 35,100.00                    เฉพาะเจาะจงมหาวทิยาลัย มหดิล 35,100.00       บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 35,100.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180566 26/12/2560

146 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 14,500.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,500.00       บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 14,500.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180567 26/12/2560

147 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 13,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 13,000.00       บาท บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ จํากัด 13,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180568 26/12/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 

148 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 4,650.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 4,650.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 4,600.00         บาท ราคาตํ0าสดุ 3041180569 26/12/2560

บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 4,600.00         บาท

149 วัสดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        4 รายการ 5,805.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,805.00         บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์ จํากัด 5,805.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180570 26/12/2560

150 จา้งประกอบแผงวงจร        1 รายการ 18,668.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด 18,668.00       บาท บรษิัท ไอยราฟันส ์จํากัด 18,668.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180571 26/12/2560

151 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ 2,670.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 2,670.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180572 26/12/2560

152 วัสดวุทิยาศาสตร ์(หมกึ)       6  รายการ 2,394.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท อนิเตอรเ์นชั0นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด 2,394.00         บาท บรษิัท อนิเตอรเ์นชั0นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด 2,394.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180573 26/12/2560

153 จา้งทําแมพ่มิพ์       1  รายการ 57,000.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ท ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 57,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ท ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 57,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180574 26/12/2560

154 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ผา้)        4 รายการ 38,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 38,000.00       บาท บรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 38,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180575 26/12/2560

155 Bottle PP        1 รายการ 1,250.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,250.00         บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 1,250.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180576 26/12/2560

156 Micro Syringe 10 ul.SGE        1 รายการ 7,600.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 7,600.00         บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด 7,600.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180577 26/12/2560

157 วัสดสุ ิ8นเปลอืง       14 รายการ 15,055.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 15,055.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทองรังสติโบลท์ 15,055.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180578 26/12/2560

158 นํ8ายาทําความเย็น        1 รายการ 6,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 6,000.00         บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด 6,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180579 26/12/2560

159 จา้งซอ่มแมพ่มิพ์       1  รายการ 14,000.00                    เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ท ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 14,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเต็ท ดไีซน์ แอนด ์แมชชนี 14,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180580 26/12/2560

160 จา้งทําแมพ่มิพ์       1  รายการ 3,800.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินียริ0ง เซอรว์สิ 3,800.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เคแอนดเ์ค เอ็นจเินียริ0ง เซอรว์สิ 3,800.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180581 26/12/2560

161 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       8  รายการ 19,526.50                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 19,526.50       บาท บรษิัท อเีลคทรอนคิส ์ซอรซ์ จํากัด 19,526.50       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180582 26/12/2560

162 คา่บรกิารดา้นการตกแตง่ผา้       2  รายการ 21,500.00                    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ0งทอ 21,500.00       บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิ0งทอ 21,500.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180583 26/12/2560

163 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ 2,400.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,400.00         บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,400.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180584 26/12/2560

164 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 21,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00       บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 21,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180585 26/12/2560

165 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 3,200.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,200.00         บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,200.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180586 27/12/2560

166 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ 25,940.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 25,940.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค จํากัด 25,940.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180587 27/12/2560

167 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 1,890.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,890.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 1,890.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180588 27/12/2560

168 วัสดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       1  รายการ 5,500.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,500.00         บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,500.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180589 27/12/2560

169 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ 4,050.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,050.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180590 28/12/2560

170 จา้งเตมิฮเีลี0ยม       1  รายการ 78,000.00                    เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 78,000.00       บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 78,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180591 28/12/2560

171 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ 850.00                         เฉพาะเจาะจงบรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 850.00            บาท บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์จํากัด 850.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180592 28/12/2560

172 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล)่       2  รายการ 17,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด 17,000.00       บาท บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากัด 17,000.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180593 28/12/2560

173 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 8,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,000.00         บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 8,000.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180594 28/12/2560

174 จา้งตัดเย็บถุงปลกู       1  รายการ 36,250.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 36,250.00       บาท บรษิัท นารูลา นันวเูวน่ จํากัด 36,250.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180595 28/12/2560

175 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ 10,300.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ยนูติี8 คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 10,300.00       บาท บรษิัท ยนูติี8 คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 10,300.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180596 28/12/2560

176 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        5 รายการ 70,100.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี0คอนเซอรเ์วชั0น จํากัด 70,100.00       บาท บรษิัท ไทยเอ็นเนอรย์ี0คอนเซอรเ์วชั0น จํากัด 70,100.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180597 28/12/2560

177 จา้งซอ่มเครื0องมอืฯ (Overhead Stirrer)        2 รายการ 57,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 57,000.00       บาท บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 57,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180598 28/12/2560

178 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื0องพมิพ3์มติ)ิ        2 รายการ 87,289.72                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 87,289.72       บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด 87,289.72       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180599 28/12/2560

179 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ 9,920.00                      เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,920.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,920.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180600 28/12/2560

180 จา้งทําความสะอาด       1  รายการ 7,000.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ0ง จํากัด 7,000.00         บาท บรษิัท แล็บ เทค เอนจเินียริ0ง จํากัด 7,000.00         บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3041180601 28/12/2560

181 วัสดวุทิยาศาสตร ์(หมกึพมิพ)์       1  รายการ 5,100.00                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 5,100.00         บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด 5,100.00         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180602 28/12/2560

182 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ 34,620.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท อมานี คอรป์อเรชั0น จํากัด 34,620.00       บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั0น จํากัด 34,620.00       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180603 29/12/2560

183 ซื8อวัสดสุํานักงาน       1  รายการ 3,551.40                      เฉพาะเจาะจงบรษิัท พาราโบลา่ จํากัด 3,551.40         บาท บรษิัท พาราโบลา่ จํากัด 3,551.40         บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3041180604 29/12/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที!เสนอ         ผูท้ ี!ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที!คดัเลอืก เลขที!เอกสาร วนัที!

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2560
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ
วนัที! 1-31 ธนัวาคม 2560 

184 OriginPro Ver 9.4        1 รายการ            USD2,450.00    เฉพาะเจาะจง  Solution 4U Sdn Bhd 2,450.00         USD  Solution 4U Sdn Bhd 2,450.00         USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042180014 7/12/2560

185 ซื8อ Database        1 รายการ            USD5,762.00            USD5,762.80    เฉพาะเจาะจง  International Centre for Diffraction Data 5,726.00         USD  International Centre for Diffraction Data 5,726.00         USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042180015 25/12/2560

186 สารเคมี        1 รายการ            USD1,111.73    เฉพาะเจาะจง  Galaxy Resource International 1,111.73         USD  Galaxy Resource International 1,111.73         USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3042180016 25/12/2560

187 PM EPS        4 รายการ        JPY1,261,000.00        JPY1,261,000.00    เฉพาะเจาะจง  NHV Corporation 1,261,000.00 JPY  NHV Corporation 1,261,000.00 JPY มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3042180017 26/12/2560

188 คา่บรกิารดแูลรักษาลฟิตต์อ่ปียี0หอ้ FUJI        2 รายการ 17,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ0ง จํากัด 17,000.00       บาท บรษิัท สยาม แอล.พ.ีเอ็นจเินียริ0ง จํากัด 17,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180016 6/12/2560

189 จา้งตรวจประเมนิ ISO        2 รายการ 186,500.00               186,500.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 186,500.00    บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 186,500.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180017 13/12/2560

190 คา่บรกิารกําจัดแมลง รายปี           6 งวด 44,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เคมอนิ อนิคอรโ์ปเรชั0น จํากัด 44,000.00       บาท บรษิัท เคมอนิ อนิคอรโ์ปเรชั0น จํากัด 44,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180019 13/12/2560

191 ตรวจเชค็บํารุงรักษาเครื0อง UPS        3 รายการ 39,000.00                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 39,000.00       บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 39,000.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180020 13/12/2560

192 จา้งทําแผ่นรองฝ่าเทา้และประกอบรองเทา้        2 รายการ 373,000.00               373,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท แมสโมลด ์จํากัด 410,000.00    บาท บรษิัท สแกนเนอรส์ สามมติ ิ 373,000.00    บาท ราคาตํ0าสดุ 3043180021 28/12/2560

บรษิัท สแกนเนอรส์ สามมติ ิ 373,000.00    บาท

193 เชา่เครื0อง Notebook        1 รายการ 37,117.80                    เฉพาะเจาะจงบรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 37,117.80       บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด 37,117.80       บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด3043180022 22/12/2560

194 จา้งพัฒนาเวปไซด ์MTEC        1 รายการ 420,000.00               420,000.00                  เฉพาะเจาะจงบรษิัท เมาเทน (ไทยแลนด)์ จํากัด 420,000.00    บาท บรษิัท เมาเทน (ไทยแลนด)์ จํากัด 420,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 3043180023 27/12/2560

Page 6 of 6


