
แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

1 จา้งซอ่มพื�นทางเดนิ MTEC และ Pilot
 Plant

      15 
รายการ

    193,425.00 193,375.00    เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่     193,425.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่    193,425.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

2 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

      19,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกเวนเจอร ์
จํากัด

     19,800.00 บาท บรษิัท โกเวนเจอร ์
จํากัด

     19,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

3 จา้งพมิพส์ตกิเกอร์       1  
รายการ

        3,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร์

       3,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร์

      3,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

4 จา้งเหมาเตรยีมตัวอยา่งชิ�นงาน       1  
รายการ

      20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ
 ทองชืGนตระกลู

     20,000.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ 
ทองชืGนตระกลู

     20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

5 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       6,300.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      6,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

6 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  
รายการ

        4,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ 
แล็บสแกน จํากัด

       4,480.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากัด

      4,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

7 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      68,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลแิคด
 จํากัด

     68,000.00 บาท บรษิัท แอพพลแิคด 
จํากัด

     68,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

8 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       6  
รายการ

      36,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

     36,200.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

     36,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

9 จา้งหลอ่ Hammer TIP       2  
รายการ

      16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นครหลวง
พัฒนาวศิวกจิ จํากัด

     16,000.00 บาท บรษิัท นครหลวง
พัฒนาวศิวกจิ จํากัด

     16,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

10 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       5  
รายการ

        5,320.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

       5,320.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

      5,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 6/03/2561

11 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

        5,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด        5,920.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด       5,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

12 จา้งพมิพโ์ปสเตอรง์าน NAC        4 
รายการ

      37,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร์

     37,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ี
เอส เอท อนิเตอร์

     37,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

13 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        8,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส์
 อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

       8,900.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

      8,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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14 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      16,719.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเฟล็กซิ
เบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจิ
เนยีริGง จํากัด

     16,719.50 บาท บรษิัท ออโตเฟล็กซิ
เบิ�ล แอดวานซ ์เอ็นจิ
เนยีริGง จํากัด

     16,719.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

15 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

        1,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัส ซพั
พลาย จํากัด

       1,650.00 บาท บรษิัท วนีัส ซพัพลาย
 จํากัด

      1,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

16 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

        7,860.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮ
ลดิ�ง(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

       7,860.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮ
ลดิ�ง(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

      7,860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

17 จา้งบํารงุรักษาเครืGองมอืวทิย์        2 
รายการ

      35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ี
อตุสาหกรรม จํากัด

     35,000.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็ม.ซ.ี
อตุสาหกรรม จํากัด

     35,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

18 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

      31,775.70    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน
 จํากัด

     31,775.70 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน 
จํากัด

     31,775.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

19 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 
รายการ

        1,155.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮ
ลดิ�ง(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

       1,155.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮ
ลดิ�ง(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

      1,155.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

20 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครืGองวดัเสยีง)        1 
รายการ

      41,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมควิบ ์
จํากัด

     41,000.00 บาท บรษิัท คอมควิบ ์จํากัด      41,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

21 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        7 
รายการ

      86,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนโลย ี
อนิสตรเูมนท ์จํากัด

     86,300.00 บาท บรษิัท เทคโนโลย ี
อนิสตรเูมนท ์จํากัด

     86,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

22 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      28,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิ
วปิเมนท ์จํากัด

     28,800.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิ
วปิเมนท ์จํากัด

     28,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

23 งานมงุหลังคา metal sheet        1 
รายการ

      18,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม      18,000.00 บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม      18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

24 แฟ้มเสนอ        1 
รายการ

        3,120.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ        3,120.00 บาท รา้น พัฒนากจิ       3,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

25 insulation adaptor dia 0.5        1 
รายการ

        4,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

       4,600.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

      4,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

26 เครืGองพมิพ ์3 มติิ       1  
รายการ

    145,700.93 145,700.93    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน
 จํากัด

    145,700.93 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน 
จํากัด

   145,700.93 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561
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27 เปลีGยนคอนเดนซิGง        5 
รายการ

      64,800.00    เฉพาะเจาะจง รา้น บ ีแอนด ์เอส 
เอ็นจเินยีริGง

     64,800.00 บาท รา้น บ ีแอนด ์เอส 
เอ็นจเินยีริGง

     64,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

28 ตลับลกูปืน        1 
รายการ

        4,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

       4,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

      4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

29 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

    171,000.00 171,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โครดา้ 
(ประเทศไทย) จํากัด

    171,000.00 บาท บรษิัท โครดา้ 
(ประเทศไทย) จํากัด

   171,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

30 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

        1,645.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       1,645.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

      1,645.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

31 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        3,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด        3,200.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด       3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

32 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

        5,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคนนวิ 
อนิเตอรเ์นชัGนแนล 
จํากัด

       5,900.00 บาท บรษิัท แคนนวิ 
อนิเตอรเ์นชัGนแนล 
จํากัด

      5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 7/03/2561

33 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

       7,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

      7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

34 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

        1,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       1,470.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      1,470.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

35 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  
รายการ

        4,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

       4,850.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

      4,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

36 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

        9,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       9,075.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

      9,075.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

37 บรกิารตรวจเชค็เครืGองมอืวทิย์ฯ์       1  
รายการ

      18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอร ์
เอ็กซเ์ปิรต์ จํากัด

     18,000.00 บาท บรษิัท คัลเลอร ์เอ็กซ์
เปิรต์ จํากัด

     18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

38 วเิคราะหท์ดสอบชิ�นงาน       1  
รายการ

      25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซีG ซพั
พลาย จํากัด

     25,000.00 บาท บรษิัท ไพรเมซีG ซพั
พลาย จํากัด

     25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

39 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

      23,810.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

     23,810.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

     23,810.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

40 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

      25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     25,000.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

41 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  
รายการ

        8,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

       8,350.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

      8,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

42 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        8,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

       8,700.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

      8,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 8/03/2561

43 จา้งทําตูป้ระกอบอปุกรณ์ควบคมุ        1 
รายการ

      11,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสวชิบ
อรด์ แอนด ์
เมตัลเวอรค์ จํากัด

     11,900.00 บาท บรษิัท ไทยสวชิบอรด์
 แอนด ์เมตัลเวอรค์ 
จํากัด

     11,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

44 จา้งประกอบชิ�นสว่นโครงสรา้งโลหะ        1 
รายการ

      25,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ตงกีGเอ็นจเินยีริGง

     25,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ตง
กีGเอ็นจเินยีริGง

     25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

45 Refrigeratd/Headting circulator        1 
รายการ

    140,000.00 140,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด     140,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด    140,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

46 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       2  
รายการ

      17,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซยุแอนด์
คัมปน ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

     17,150.00 บาท บรษิัท มติซยุแอนด์
คัมปน ี(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

     17,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

47 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      32,484.82    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

     32,484.82 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

     32,484.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

48 อปุกรณ์ทําไสก้รอก       1  
รายการ

        1,580.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วเีจซพัพลาย
 ยโูรเนชัGน จํากัด

       1,580.00 บาท บรษิัท วเีจซพัพลาย 
ยโูรเนชัGน จํากัด

      1,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

49 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  
รายการ

      50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล 
คอนเน็คชัGนส จํากัด

     50,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชัGนส จํากัด

     50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

50 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  
รายการ

        4,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

       4,900.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล
 ซพัพลาย จํากัด

      4,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

51 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

        3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค จํากัด

       3,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิค จํากัด

      3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

52 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       4  
รายการ

      34,940.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด      34,940.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด      34,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

53 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

      23,580.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

     23,580.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

     23,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

54 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        2,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       2,520.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      2,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

55 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  
รายการ

        5,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ 
แล็บสแกน จํากัด

       5,750.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากัด

      5,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 9/03/2561

56 METKON Diamond        4 
รายการ

      16,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรซีชิัGน อคิ
วปิเมนท ์จํากัด

     16,950.00 บาท บรษิัท พรซีชิัGน อคิวปิ
เมนท ์จํากัด

     16,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

57 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

        2,915.89    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วโิรฒวทิยา
ภัณฑ ์จํากัด

       2,915.89 บาท บรษิัท วโิรฒวทิยา
ภัณฑ ์จํากัด

      2,915.89 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

58 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

           607.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วโิรฒวทิยา
ภัณฑ ์จําก

          607.48 บาท บรษิัท วโิรฒวทิยา
ภัณฑ ์จําก

         607.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

59 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        4 
รายการ

      29,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ 
สยาม จํากัด

     29,500.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ 
สยาม จํากัด

     29,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

60 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        8 
รายการ

      54,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออโตเมชัGน 
เซอรว์สิ จํากัด

     54,720.00 บาท บรษิัท ออโตเมชัGน 
เซอรว์สิ จํากัด

     54,720.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

61 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        4 
รายการ

      90,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     90,630.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     90,630.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

62 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

      38,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

     38,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

     38,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

63 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(3D Space 
Mouse)

       1 
รายการ

      37,383.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์ิGง 
จํากัด

     37,383.18 บาท บรษิัท ดไีซน ์โธร 
แมนูแฟคเจอรร์ิGง จํากัด

     37,383.18 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

64 ผา้สกัหลาด        2 
รายการ

      10,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

     10,250.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

     10,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

65 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เวอรเ์นยี
ดจิติอล)

       1 
รายการ

        5,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

       5,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

      5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

66 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 
รายการ

        4,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนโช จํากัด        4,125.00 บาท บรษิัท ไนโช จํากัด       4,125.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

67 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

        2,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

       2,290.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

      2,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

68 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        2,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย องอาจ จลุ
จังหรดี

       2,000.00 บาท นาย องอาจ จลุจังหรดี       2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

69 Ammonia solution 28%        4 
รายการ

        1,940.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย์

       1,940.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย์

      1,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

70 Ethanol        2 
รายการ

        2,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ 
แล็บสแกน จํากัด

       2,700.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากัด

      2,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

71 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 
รายการ

        5,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ 
แล็บสแกน จํากัด

       5,080.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บ
สแกน จํากัด

      5,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

72 วเิคราะหค์ณุสมบัตนิํ�ามัน        3 
รายการ

      92,576.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรเ์ทค 
เทสติ�ง จํากัด

     92,576.00 บาท บรษิัท อนิเตอรเ์ทค 
เทสติ�ง จํากัด

     92,576.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

73 ซองใสเ่ครืGอง Surface        1 
รายการ

           950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          950.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

         950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

74 จา้งบํารงุรักษาเครืGอง Generator        7 
รายการ

      17,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรทมี 
แอนด ์เซลส ์จํากัด

     17,040.00 บาท บรษิัท โปรทมี แอนด ์
เซลส ์จํากัด

     17,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

75 จา้งบํารงุรักษาเครืGอง Generator MP        5 
รายการ

      10,090.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรทมี 
แอนด ์เซลส ์จํากัด

     10,090.00 บาท บรษิัท โปรทมี แอนด ์
เซลส ์จํากัด

     10,090.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 12/03/2561

76 จา้งเหมาทําบธู       1  
รายการ

    463,500.00 463,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิัGน
 จํากัด

    463,500.00 บาท บรษิัท เอ็กซฮ์าบชิัGน 
จํากัด

   463,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

77 filter Unit        1 
รายการ

    160,000.00 160,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก 
(บเีคเค) อนิเตอร์
เนชัGนแนล จํากัด

    160,000.00 บาท บรษิัท บางกอก (บเีค
เค) อนิเตอรเ์นชัGนแนล
 จํากัด

   160,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

78 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(UPS)        1 
รายการ

        2,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ
 จํากัด

       2,300.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ
 จํากัด

      2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 3/04/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

79 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอื        2 
รายการ

        5,100.00    เฉพาะเจาะจง สมาคม สง่เสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-
ญีGปุ่ น)

       5,100.00 บาท สมาคม สง่เสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-
ญีGปุ่ น)

      5,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

80 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 
รายการ

      22,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ 
จํากัด

     22,700.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด      22,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

81 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 
รายการ

        2,670.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน

       2,670.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.
ซ.ีเอส.ซนีอน

      2,670.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

82 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ตูส้วทิชบ์อรด์)        1 
รายการ

        5,625.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทเลพารท์ 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

       5,625.00 บาท บรษิัท เทเลพารท์ 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

      5,625.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

83 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      16,915.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

     16,915.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

     16,915.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

84 จา้งปรับปรงุการเชืGอมตอ่เครืGองทดสอบ        1 
รายการ

      20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ไกรวลัย ์แกว้
ชมภู

     20,000.00 บาท นาย ไกรวลัย ์แกว้ชมภู      20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

85 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  
รายการ

        4,870.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์
ซนิดเิคท จํากัด

       4,870.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดิ
เคท จํากัด

      4,870.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

86 วสัดสุํานักงาน       1  
รายการ

        3,364.49    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
จํากัด

       3,364.49 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน) จํากัด

      3,364.49 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

87 จา้งซอ่มเครืGองตัดยาง       2  
รายการ

      11,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยง ฟง แม
ชชนิเนอรีG จํากัด

     11,500.00 บาท บรษิัท ยง ฟง แมชชนิ
เนอรีG จํากัด

     11,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

88 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  
รายการ

        1,875.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวา่ 
พลาส จํากัด

       1,875.00 บาท บรษิัท อนิโนวา่ 
พลาส จํากัด

      1,875.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

89 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  
รายการ

        9,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ ออโตเม
ชนั จํากัด

       9,000.00 บาท บรษิัท เอ ออโตเมชนั
 จํากัด

      9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

90 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  
รายการ

        1,086.30    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

       1,086.30 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

      1,086.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561

91 จา้งเหมาผสมยาง       4  
รายการ

      16,560.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล      16,560.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล      16,560.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 13/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

92 RICOH Prnit Cartridge SP 204 SN        1 
รายการ

      23,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จกัด

     23,400.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จกัด

     23,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

93 ตดิตั �งระบบทอ่ระบายอากาศ หอ้ง 
M534

       6 
รายการ

      60,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กติ ฟังกช์ัGน 
ออลล ์จํากัด

     60,240.00 บาท บรษิัท กติ ฟังกช์ัGน 
ออลล ์จํากัด

     60,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

94 PM ไสก้รองนํ�า       12 
รายการ

      16,788.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกล
โบล จํากัด

     16,788.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกล
โบล จํากัด

     16,788.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

95 เปลีGยนชดุคอนโทรลเครืGองกําเนดิไฟฟ้า        1 
รายการ

      35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรทมี 
แอนด ์เซลส ์จํากัด

     35,000.00 บาท บรษิัท โปรทมี แอนด ์
เซลส ์จํากัด

     35,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

96 แบตเตอรีG 3K 12v 150A        1 
รายการ

        6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด        6,000.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด       6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

97 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครืGองชัGงไฟฟ้า)        1 
รายการ

      94,299.07    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     94,299.07 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     94,299.07 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

98 สลัก+บชูยางสดีํา        1 
รายการ

        3,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด        3,000.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด       3,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

99 วเิคราะหท์ดสอบชิ�นงาน       4  
รายการ

        1,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท 
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

       1,500.00 บาท บรษิัท 
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

      1,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

100 จา้งเหมาวเิคราะหช์ ิ�นงาน       1  
รายการ

        4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท 
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

       4,000.00 บาท บรษิัท 
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

      4,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

101 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        8,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       8,600.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      8,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

102 วเิคราะหท์ดสอบ       1  
รายการ

        1,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารพ์า เท็ค
เซ็นเตอร ์จํากัด

       1,700.00 บาท บรษิัท จารพ์า เท็ค
เซ็นเตอร ์จํากัด

      1,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

103 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       18 
รายการ

      85,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      85,250.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      85,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561
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104 วเิคราะหท์ดสอบชิ�นงาน       1  

รายการ
      48,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท 

หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

     48,000.00 บาท บรษิัท 
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

     48,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

105 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       6  
รายการ

      31,780.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

     31,780.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

     31,780.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

106 จา้งเหมาบรกิาร       1  
รายการ

      18,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ที
ยซู ีโพลเิมอร ์ แอนด์
 เอ็นจเินยีริGง

     18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ที
ยซู ีโพลเิมอร ์ แอนด ์
เอ็นจเินยีริGง

     18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 14/03/2561

107 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        2 
รายการ

        1,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนเ์ทค  
จํากัด

       1,300.00 บาท บรษิัท ซายนเ์ทค  
จํากัด

      1,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

108 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 
รายการ

        8,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลีลิGง ซพั
พลาย จํากัด

       8,290.00 บาท บรษิัท ซลีลิGง ซพั
พลาย จํากัด

      8,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

109 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        1 
รายการ

      25,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

     25,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด

     25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

110 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        1 
รายการ

        4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

       4,500.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

      4,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

111 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        2 
รายการ

      17,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี 
แวคคัGม เซอรว์สิ 
จํากัด

     17,200.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี 
แวคคัGม เซอรว์สิ จํากัด

     17,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

112 ตอ่อายซุอฟทแ์วร์        1 
รายการ

      18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มโฟกัส 
จํากัด

     18,000.00 บาท บรษิัท เอ็มโฟกัส 
จํากัด

     18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 15/03/2561

113 Sumsung Microwave Oven ME711        2 
รายการ

        4,093.46    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
เดยี คลนี

       4,093.46 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
เดยี คลนี

      4,093.46 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

114 ไสก้รอง        2 
รายการ

      10,204.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ี
เอ็ม พ ีเซอรว์สิ

     10,204.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ี
เอ็ม พ ีเซอรว์สิ

     10,204.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

115 Hot air fan        1 
รายการ

      29,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อบีเีอ็ม-
พาพสท์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     29,200.00 บาท บรษิัท อบีเีอ็ม-
พาพสท์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     29,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

116 Asus Router        2 
รายการ

        3,337.38    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ.ไอ.บ.ี
คอมพวิเตอร ์จํากัด

       3,337.38 บาท บรษิัท เจ.ไอ.บ.ี
คอมพวิเตอร ์จํากัด

      3,337.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561
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117 วสัดไุฟฟ้า(สํานักงาน)        8 
รายการ

      28,689.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อครอสซ ี
จํากัด

     28,689.00 บาท บรษิัท อครอสซ ีจํากัด      28,689.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

118 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(บันได
อลมูเินยีม)

       1 
รายการ

        7,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ กู๊ดวลิล์
 จํากัด

       7,900.00 บาท บรษิัท เดอะ กู๊ดวลิล ์
จํากัด

      7,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

119 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 
รายการ

      23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามเครืGอง
ชัGงและวศิวกรรม 
จํากัด

     23,000.00 บาท บรษิัท สยามเครืGอง
ชัGงและวศิวกรรม จํากัด

     23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

120 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์อปุกรณ์ควบคมุ)        4 
รายการ

      57,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคทเีค 
เทคโนโลย ีแอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

     57,150.00 บาท บรษิัท เคทเีค 
เทคโนโลย ีแอนด ์
เซอรว์สิ จํากัด

     57,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

121 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 
รายการ

      35,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค 
เคมคีัล จํากัด

     35,200.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค 
เคมคีัล จํากัด

     35,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

122 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(Micro Pipette)        2 
รายการ

      34,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ 
จํากัด

     34,500.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ 
จํากัด

     34,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

123 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอืวทิย์        7 
รายการ

      32,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ี
แคลลเิบรชัGน จํากัด

     32,100.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ี
แคลลเิบรชัGน จํากัด

     32,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

124 จา้งพัฒนา Software        1 
รายการ

      93,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม
 จํากัด

     93,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม 
จํากัด

     93,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

125 จา้งซอ่มเครืGองมอืวทิย์        4 
รายการ

      31,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แอดวานซ ์ซายน์
แอนตฟิิค

     31,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แอดวานซ ์ซายน์
แอนตฟิิค

     31,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

126 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(NB)        1 
รายการ

    116,800.00 116,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี� 
จํากัด

    116,728.97 บาท บรษิัท อเีทอรน์ติี� 
จํากัด

   116,728.97 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 16/03/2561

127 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        8 
รายการ

      14,570.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      14,570.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      14,570.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

128 นปิเปิ�ลเกลยีว       14 
รายการ

        2,735.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

       2,735.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
พานทองรังสติโบลท์

      2,735.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

129 ประแจ        3 
รายการ

        4,507.10    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ.ทองเจรญิ 
ซพัพลาย จํากัด

       4,507.10 บาท บรษิัท อ.ทองเจรญิ 
ซพัพลาย จํากัด

      4,507.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561
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130 Cal เครืGองวดัคา่ความเรยีบผวิ SV-3000        3 
รายการ

      34,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติโูตโย 
(ประเทศไทย) จํากัด

     34,000.00 บาท บรษิัท มติโูตโย 
(ประเทศไทย) จํากัด

     34,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

131 เครืGอง Ultrasonic       1  
รายการ

      62,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

     62,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

     62,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

132 เครืGองเหลาดนิสอ        6 
รายการ

        1,944.86    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน) 
จํากัด

       1,944.86 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน) จํากัด

      1,944.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

133 แผน่ STL        4 
รายการ

      14,914.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      14,914.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      14,914.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

134 ซอ่ม Fax หอ้ง605        2 
รายการ

        2,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
คงิส ์วชิัGน เทคโนโลยี

       2,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
คงิส ์วชิัGน เทคโนโลยี

      2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

135 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี       5  
รายการ

      28,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอบ ีซาย
เอกซ ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

     28,800.00 บาท บรษิัท เอบ ีซายเอกซ์
 (ประเทศไทย) จํากัด

     28,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

136 ขาตั �ง Projector        3 
รายการ

        5,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู 
เวลิดว์ายด ์จํากัด

       5,100.00 บาท บรษิัท แอปโซลทู 
เวลิดว์ายด ์จํากัด

      5,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

137 โต๊ะวางของ       1  
รายการ

        5,015.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ 
จํากัด

       5,015.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ 
จํากัด

      5,015.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

138 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 
รายการ

      18,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด      18,150.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด      18,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

139 ถังขยะ        1 
รายการ

        8,878.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน)

       8,878.50 บาท บรษิัท ซโีอแอล 
จํากัด (มหาชน)

      8,878.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

140 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       1  
รายการ

      24,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

     24,000.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

     24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

141 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        1 
รายการ

      12,210.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง 
จํากัด

     12,210.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง 
จํากัด

     12,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

142 สบูเ่หลว        3 
รายการ

        5,532.70    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
เดยี คลนี

       5,532.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอ
เดยี คลนี

      5,532.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561
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สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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143 วสัดวุทิยาศาสตร(์แก๊ส)       1  
รายการ

      26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

     26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดัสเท
รยีลแก๊ส จํากัด

     26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

144 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        8 
รายการ

      38,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวิแม็ก จํากัด      38,000.00 บาท บรษิัท นวิแม็ก จํากัด      38,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 19/03/2561

145 Nickel Sulphate low        2 
รายการ

      10,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     10,360.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     10,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

146 วสัดสุํานักงาน       16 
รายการ

      17,402.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ      17,402.00 บาท รา้น พัฒนากจิ      17,402.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

147 TONER        2 
รายการ

      25,480.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      25,480.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด      25,480.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

148 เตรยีมตัวอยา่งฐานรากหอ้งนํ�า        1 
รายการ

      20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ
 ทองชืGนตระกลู

     20,000.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ 
ทองชืGนตระกลู

     20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

149 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 
รายการ

      15,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     15,900.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     15,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

150 Microcloth 12"        1 
รายการ

        6,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

       6,850.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

      6,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

151 PM เครืGองพมิพ ์Ricoh201       1  
รายการ

      65,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้
(ประเทศไทย) จํากัด

     65,520.00 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศ
ไทย) จํากัด

     65,520.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 23/03/2561

152 เครืGองผลตินํ�าบรสิทุธิzสงู        1 
รายการ

    199,000.00 199,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดไ์วด ์เท
รด ไทย จํากัด

    199,000.00 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เท
รด ไทย จํากัด

   199,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

153 บํารงุรักษาเครืGองมอืวทิยาศาสตร์        5 
รายการ

    160,800.00 160,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

    160,800.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

   160,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

154 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        7 
รายการ

      15,796.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

     15,796.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

     15,796.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 21/03/2561

155 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 
รายการ

      12,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สวนหลวง เอ็นจิ
เนยีริGง

     12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สวนหลวง เอ็นจเินยีริGง

     12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561
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156 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 
รายการ

      14,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรี
ซชิัGน จํากัด

     14,500.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัGน
 จํากัด

     14,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

157 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 
รายการ

        4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊กโซ เคมิ
คอลส ์แอนด ์
เซอรว์สิเซส จํากัด

       4,000.00 บาท บรษิัท แอ๊กโซ เคมิ
คอลส ์แอนด ์เซอรว์สิ
เซส จํากัด

      4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

158 จา้งเปลีGยนอะไหลเ่ครืGองมอืวทิย์        1 
รายการ

        3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส์
 แอนด ์แล็บ อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

       3,500.00 บาท บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์
แอนด ์แล็บ อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

      3,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

159 จา้งทดสอบชิ�นงาน       4  
รายการ

        7,200.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล        7,200.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล       7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

160 กลอ่ง       1  
รายการ

        5,588.80    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิ
วิGงมอล ์จํากัด

       5,588.80 บาท บรษิัท อนิเด็กซ ์ลฟิ
วิGงมอล ์จํากัด

      5,588.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

161 จา้งวดัขอ้มลูกระดกูตน้ขาสว่นปลาย       1  
รายการ

      16,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พงศนรนิทร ์ 
เจยีมวฒันชยั

     16,000.00 บาท นาย พงศนรนิทร ์ 
เจยีมวฒันชยั

     16,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

162 จา้งเหมาคา่ตัดเย็บ       5  
รายการ

        6,700.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
เอส พ ีเอ็น. อยู่
ธนสาร

       6,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส
 พ ีเอ็น. อยูธ่นสาร

      6,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

163 วสัดวุทิยาศาสตร(์เม็ดพลาสตกิ)       1  
รายการ

      50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล 
คอนเน็คชัGนส จํากัด

     50,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชัGนส จํากัด

     50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

164 จา้งบํารงุรักษาเครืGองชัGง       1  
รายการ

      14,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     14,400.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

     14,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

165 Boric acid  AR grade "Qrec"        1 
รายการ

           420.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

          420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

         420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

166  DiaPro Allegro        1 
รายการ

        4,759.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ�ง 
อนิสทรเูมนท ์จํากัด

       4,759.00 บาท บรษิัท เทสติ�ง อนิสท
รเูมนท ์จํากัด

      4,759.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

167 ตน้ไม ้        2 
รายการ

        5,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กานตร์ว ี
แลนดส์เคป แอนด ์
ดไีซน ์จํากัด

       5,300.00 บาท บรษิัท กานตร์ว ี
แลนดส์เคป แอนด ์
ดไีซน ์จํากัด

      5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

168 จา้งสอบเทยีบเครืGองมอื       26 
รายการ

      71,370.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

     71,370.00 บาท  มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

     71,370.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561
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169 แบตเตอรีG        2 
รายการ

      23,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สยามแบตเตอรีG
อเิลคทรอนคิส์

     23,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
สยามแบตเตอรีG
อเิลคทรอนคิส์

     23,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

170 คา่บรกิารบําบัดและกําจัดกาก
อตุสาหกรรม

       1 
รายการ

      42,900.65    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอสท ีเอน
ไวรอนเมนท ์จํากัด

     42,990.65 บาท บรษิัท พเีอสท ีเอนไว
รอนเมนท ์จํากัด

     42,990.65 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

171 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 
รายการ

        2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรี
ซชิัGน จํากัด

       2,000.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิัGน
 จํากัด

      2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

172 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        9,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

       9,250.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลชูัGน 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

      9,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

173 จา้งซอ่ม PH Meter        1 
รายการ

        3,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส์
 อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

       3,400.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

      3,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

174 จา้งทํา PM & Cal เครืGองมอื        1 
รายการ

        7,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       7,920.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์
โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

      7,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 22/03/2561

175 จา้งประกอบแผงวงจรควบคมุการ
ทํางาน

       1 
รายการ

    271,000.00 271,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

    271,000.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

   271,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 23/03/2561

176 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(Power Supply)        1 
รายการ

        3,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมโทรโปร
เฟสชัGนแนลโปรดักส์
 จํากัด

       3,750.00 บาท บรษิัท เมโทรโปร
เฟสชัGนแนลโปรดักส ์
จํากัด

      3,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

177 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 
รายการ

        3,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

       3,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
แล็ป วลัเลย่์

      3,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

178 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

      17,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซ
แอนตฟิิค จํากัด

     17,800.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซ
แอนตฟิิค จํากัด

     17,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

179 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        6,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

       6,850.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

      6,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

180 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        5,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

       5,900.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

      5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

181 เครืGองสํารองไฟฟ้า       1  
รายการ

        8,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ
 จํากัด

       8,500.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ
 จํากัด

      8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561
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182 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

     60,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

     60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

183 จา้งเหมาซอ่มเครืGอง Hydraulic       2  
รายการ

      51,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เทค 
เอนจเินยีริGง จํากัด

     51,700.00 บาท บรษิัท แล็บ เทค เอน
จเินยีริGง จํากัด

     51,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

184 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  
รายการ

      36,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

     36,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัGน จํากัด

     36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

185 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(Power Supply)        2 
รายการ

      22,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลสูโตน  
จํากัด

     22,600.00 บาท บรษิัท บลสูโตน  
จํากัด

     22,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

186 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      19,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล-
ไทยซอน พรซีชิัGน 
จํากัด

     19,000.00 บาท บรษิัท โกลบอล-
ไทยซอน พรซีชิัGน 
จํากัด

     19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

187 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

    197,600.00 197,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค 
เคมคีัล จํากัด

    197,600.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค 
เคมคีัล จํากัด

   197,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

188 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

      19,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

     19,080.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

     19,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 26/03/2561

189 D-Bracket พรอ้ม NutและBolt        4 
รายการ

           800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี
 ออโตเ้ทค จํากัด

          800.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี 
ออโตเ้ทค จํากัด

         800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

190 แผน่ขัดและผงเพชร        3 
รายการ

      24,276.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ�ง 
อนิสทรเูมนท ์จํากัด

     24,276.00 บาท บรษิัท เทสติ�ง อนิสท
รเูมนท ์จํากัด

     24,276.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

191 วสัดสุ ิ�นเปลอืงเพืGอใชใ้นแผนกวศิวกรรม        2 
รายการ

      26,790.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ไทย ทอีาร ์เอ็นจิ
เนยีริGง แอนด ์ซพั
พลาย

     26,790.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ไทย ทอีาร ์เอ็นจิ
เนยีริGง แอนด ์ซพั
พลาย

     26,790.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

192 ตรายาง        2 
รายการ

           250.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ           250.00 บาท รา้น พัฒนากจิ          250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

193 เบา้หลอม        1 
รายการ

        9,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิก บสิ
ซเินส เซอรว์สิ จํากัด

       9,900.00 บาท บรษิัท แปซฟิิก บสิ
ซเินส เซอรว์สิ จํากัด

      9,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
194 อปุกรณ์ชดุขัดและเตรยีมผวิช ิ�นงาน        4 

รายการ
      19,632.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทสติ�ง 

อนิสทรเูมนท ์จํากัด
     19,632.00 บาท บรษิัท เทสติ�ง อนิสท

รเูมนท ์จํากัด
     19,632.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

195 จา้งทําชิ�นงานทดสอบ        1 
รายการ

        3,750.00    เฉพาะเจาะจง นาย สมยศ แยม้เครอื        3,750.00 บาท นาย สมยศ แยม้เครอื       3,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

196 Amperit 716.001        1 
รายการ

      42,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วาย.อ.ีสเป
เชยีลทสิ ์จํากัด

     42,750.00 บาท บรษิัท วาย.อ.ีสเป
เชยีลทสิ ์จํากัด

     42,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

197 KERNIK CLEANER SPARY        1 
รายการ

        8,640.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็คมีG 
อนิเตอรเ์นชัGนแนล 
จํากัด

       8,640.00 บาท บรษิัท แอ็คมีG อนิเตอร์
เนชัGนแนล จํากัด

      8,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

198 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 
รายการ

        4,430.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ไดแอก
นอสตกิ แมททเีรยีล
 จํากัด

       4,430.00 บาท บรษิัท ไซน ์ไดแอก
นอสตกิ แมททเีรยีล 
จํากัด

      4,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

199 จา้งซอ่มเครืGองแกว้งานวจิัย        1 
รายการ

        2,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนเิทค อคิ
วปิเมนท ์จํากัด

       2,500.00 บาท บรษิัท โตนเิทค อคิ
วปิเมนท ์จํากัด

      2,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

200 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์
(DENSITOMETER)

       1 
รายการ

      23,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด      23,100.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด      23,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

201 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ถังนํ�าสแตนเลส)        3 
รายการ

        7,993.68    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด        7,993.68 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด       7,993.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 27/03/2561

202 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        7,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

       7,500.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

      7,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

203 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

        1,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

       1,350.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้
(ประเทศไทย) จํากัด

      1,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

204 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       2  
รายการ

        3,440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       3,440.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      3,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

205 วสัดวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  
รายการ

      19,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนาเคม 
(กรงุเทพฯ) จํากัด

     19,750.00 บาท บรษิัท ธนาเคม 
(กรงุเทพฯ) จํากัด

     19,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

206 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       1  
รายการ

      21,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     21,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
207 เครืGองวดัแอมโมเนยี       1  

รายการ
      29,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอบ ีซาย

เอกซ ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

     29,000.00 บาท บรษิัท เอบ ีซายเอกซ์
 (ประเทศไทย) จํากัด

     29,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

208 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

        4,626.17    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน
 จํากัด

       4,626.17 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน 
จํากัด

      4,626.17 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

209 วสัดวทิยาศาสตร ์(แก๊ส)       3  
รายการ

        2,380.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก
อนิดัสเทรยีลแก๊ส 
จํากัด

       2,380.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัส
เทรยีลแก๊ส จํากัด

      2,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

210 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(ครภุัณฑ์
ตน้แบบ)

       3 
รายการ

      20,751.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พายโอหม์ 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

     20,751.50 บาท บรษิัท พายโอหม์ 
คอรป์อเรชัGน จํากัด

     20,751.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

211 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เวอรเ์นยี
ดจิติอล)

       1 
รายการ

        9,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจเอสอาร ์
เอ็นเทค จํากัด

       9,360.00 บาท บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็น
เทค จํากัด

      9,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

212 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์ตน้แบบ)        3 
รายการ

      12,299.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมโพแม็ก 
จํากัด

     12,299.00 บาท บรษิัท คอมโพแม็ก 
จํากัด

     12,299.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

213 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  
รายการ

        2,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนติา 54 
เทคโนโลย ีจํากัด

       2,800.00 บาท บรษิัท ชนติา 54 
เทคโนโลย ีจํากัด

      2,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

214 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       15 
รายการ

    242,300.00 242,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอส.พ.ี
พรอสเปอร ์เอ็นจิ
เนยีริGง จํากัด

    242,300.00 บาท บรษิัท ท.ีเอส.พ.ี
พรอสเปอร ์เอ็นจิ
เนยีริGง จํากัด

   242,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

215 จา้งพัฒนาแอพพลเิคชัGน        1 
รายการ

    370,000.00 370,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซอฟตท์เูซริฟ์
 จํากัด

    370,000.00 บาท บรษิัท ซอฟตท์เูซริฟ์
 จํากัด

   370,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

216 ซื�ออะไหลส่ําหรับเครืGอง GC        3 
รายการ

    161,986.00 161,986.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอล
เมอร ์จํากัด

    161,986.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอล
เมอร ์จํากัด

   161,986.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 28/03/2561

217 RAM DDR4(2400) 8GB.Corsair 
VALUESELECT

      14 
รายการ

      42,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ 
จํากัด

     42,200.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ 
จํากัด

     42,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

218 แทง่หลอม        2 
รายการ

        5,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารบ์อน คงิส์
 จํากัด

       5,700.00 บาท บรษิัท คารบ์อน คงิส ์
จํากัด

      5,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

219  MALE CONNECTOR        8 
รายการ

      12,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบไลน ์ซสิ
เท็ม จํากัด

     12,600.00 บาท บรษิัท แลบไลน ์ซสิ
เท็ม จํากัด

     12,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
220 ภาชนะสําหรับทดสอบคา่ cloud/pour

 point
       2 
รายการ

        9,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส์
 แอนด ์แล็บ อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

       9,330.00 บาท บรษิัท เคมเีคลิเฮา้ส ์
แอนด ์แล็บ อนิสทรู
เมน้ท ์จํากัด

      9,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

221 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      17,846.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม 
อัพเกรด โซลชูัGน 
จํากัด

     17,846.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม 
อัพเกรด โซลชูัGน 
จํากัด

     17,846.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

222 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        2,705.89    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

       2,705.89 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

      2,705.89 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

223 วสัดฉุนวนความรอ้น        2 
รายการ

        9,780.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
คมิเทค เทคโนโลยี

       9,780.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คมิ
เทค เทคโนโลยี

      9,780.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

224 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

      30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

     30,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

     30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

225 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      37,383.18    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โมเดริน์เซฟ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

     37,383.18 บาท บรษิัท โมเดริน์เซฟ 
อนิเตอรเ์ทรด จํากัด

     37,383.18 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

226 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 
รายการ

      53,730.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

     53,730.00 บาท บรษิัท พาราไซแอน
ตฟิิค จํากัด

     53,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

227 จา้งเหมาบรกิาร       1  
รายการ

      10,300.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

     10,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

     10,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

228 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  
รายการ

      11,810.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ 
เอ็กซเ์พรส จํากัด

     11,810.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซ์
เพรส จํากัด

     11,810.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

229 นางกตัญชล ี ไมง้าม       1  
รายการ

        1,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

       1,550.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมี
คอล ซพัพลาย จํากัด

      1,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

230 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  
รายการ

      17,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด      17,400.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด      17,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

231 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  
รายการ

      36,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     36,900.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     36,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

232 วสัดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  
รายการ

      10,705.06    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

     10,705.06 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทย
แลนด)์ จํากัด

     10,705.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
233  column สําหรับวเิคราะหส์าร        4 

รายการ
      43,692.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ี

เครืGองมอืวทิย ์จํากัด
     43,692.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครืGองมอื

วทิย ์จํากัด
     43,692.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

234 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 
รายการ

        9,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอร์
ปอเรชัGน จํากัด

       9,840.00 บาท บรษิัท อมาน ีคอร์
ปอเรชัGน จํากัด

      9,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

235 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

        8,099.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทร
นคิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

       8,099.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทร
นคิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากัด

      8,099.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

236 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

     12,000.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ 
จํากัด

     12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

237 จา้งบํารงุรักษาเครืGองมอื        2 
รายการ

      10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากัด

     10,000.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอส
โซซเิอส จํากัด

     10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

238 CPU Intel Core i5-7500 (3.4G, 6M 
cache)

       2 
รายการ

      54,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด      54,200.00 บาท บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด      54,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

239 Imaging pcvision dalsa pcvision        1 
รายการ

      11,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นดที ีอนิ
สตรเูมน้ท ์จํากัด

     11,900.00 บาท บรษิัท เอ็นดที ีอนิสต
รเูมน้ท ์จํากัด

     11,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

240 Imaging pcvision dalsa pcvision        1 
รายการ

      13,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลู
อดิ คอนโทรล จํากัด

     13,600.00 บาท บรษิัท ไอแลป ฟลอูดิ
 คอนโทรล จํากัด

     13,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

241 แผน่วงจรควบคมุการทํางานของ
แบตเตอรีG

       2 
รายการ

      19,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

     19,400.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

     19,400.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํGาสดุ 3.041E+09 29/03/2561

242 เกจวดัความแข็ง       1  
รายการ

      13,869.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจเอสอาร ์
เอ็นเทค จํากัด

     13,869.00 บาท บรษิัท เจเอสอาร ์เอ็น
เทค จํากัด

     13,869.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 29/03/2561

243 วสัดสุํานักงาน        3 
รายการ

      12,320.00    เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง      12,320.00 บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิ�ง      12,320.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

244 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 
รายการ

      39,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส 
อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด

     39,800.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส 
อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด

     39,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

245 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 
รายการ

      15,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      15,600.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด      15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
246 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 

รายการ
        6,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด        6,200.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด       6,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

247 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       10 
รายการ

        8,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด        8,980.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด       8,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

248 Access Control Card        1 
รายการ

      12,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จอหน์สนั 
คอนโทรลส ์จํากัด

     12,500.00 บาท บรษิัท จอหน์สนั 
คอนโทรลส ์จํากัด

     12,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

249 จา้งพัฒนาแอปพลเิคชัGน MONICA        1 
รายการ

    127,000.00 127,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล 
ปิกนกิ จํากัด

    127,000.00 บาท บรษิัท ดจิติอล ปิกนกิ
 จํากัด

   127,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

250 ภาชนะสําหรับใสส่ารเคมี        4 
รายการ

        6,630.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซ
แอนตฟิิค จํากัด

       6,630.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซ
แอนตฟิิค จํากัด

      6,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

251 จา้งปรับปรงุพื�นหอ้งเตรยีมอาหารชั �น 6        3 
รายการ

      24,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก 
ประพันธ ์อลมูเินยีม
กรุ๊ฟ

     24,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก 
ประพันธ ์อลมูเินยีม
กรุ๊ฟ

     24,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

252 โคมลอย LED        2 
รายการ

      19,692.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลทต์ิ�ง 
แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์
จํากัด

     19,692.00 บาท บรษิัท ไลทต์ิ�ง แอนด์
 อคีวปิเมน้ท ์จํากัด

     19,692.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

253 กระดานไวทบ์อรด์ตดิแมเ่หล็กของญีGปุ่ น        2 
รายการ

      11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรงุเทพไวท์
บอรด์ จํากัด

     11,000.00 บาท บรษิัท กรงุเทพไวท์
บอรด์ จํากัด

     11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

254 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครืGองชัGงแขวน)        1 
รายการ

      27,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทามาดะ 
สเกล จํากัด

     27,000.00 บาท บรษิัท ทามาดะ สเกล
 จํากัด

     27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

255 จา้งพัฒนาระบบสง่สญัญาณ        1 
รายการ

      23,364.49    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล 
ปิกนกิ จํากัด

     23,364.49 บาท บรษิัท ดจิติอล ปิกนกิ
 จํากัด

     23,364.49 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

256 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(FUME 
EXTRACTION)

       1 
รายการ

      24,605.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหรุง่โรจน ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     24,605.00 บาท บรษิัท สหรุง่โรจน ์
(ประเทศไทย) จํากัด

     24,605.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

257 Magnetic hotplate stirrer        2 
รายการ

      60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์เคม
ภัณฑ ์จํากัด

     60,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย 
กรงุเทพอปุกรณ์เคม
ภัณฑ ์จํากัด

     60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

258 แผงวงจรรับคําสัGงเบื�องตน้        3 
รายการ

        9,020.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

       9,020.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย 
(ไทยแลนด)์ จํากัด

      9,020.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561
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แบบ สขร.1

ลาํดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           เหตผุลที#คดัเลอืกเลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-31 มนีาคม 2561

          ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
259 อปุกรณ์สํารองขอ้มลูงานวจิัย        1 

รายการ
        2,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด        2,500.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด       2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.041E+09 30/03/2561

260 แบตเตอรีGปราศจากอเิล็กโทรไลต์        2 
รายการ

            
USD5,000.00 

           
USD5,000.00

   เฉพาะเจาะจง  Li-Fun Technology 
Co., Ltd

       5,000.00 USD  Li-Fun Technology 
Co., Ltd

      5,000.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 7/03/2561

261 คลปิหนบีแบตเตอรีG        1 
รายการ

              
USD312.00 

   เฉพาะเจาะจง  XIAMEN TOB 
NEW ENERGY  

          312.00 USD  XIAMEN TOB NEW 
ENERGY  

         312.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 7/03/2561

262 ซื�อ Ceramic bond        1 
รายการ

              
USD237.00 

   เฉพาะเจาะจง  AREMCO           237.00 USD  AREMCO          237.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 2/04/2561

263 ผงแสตนเลส        1 
รายการ

              
GBP546.10 

   เฉพาะเจาะจง  SANDVIK OSPREY 
LIMITED

          546.10 GBP  SANDVIK OSPREY 
LIMITED

         546.10 GBP มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 13/03/2561

264 จา้งซอ่มบํารงุและสอบเทยีบเครืGองมอื        1 
รายการ

            
USD9,040.00 

           
USD9,040.00

   เฉพาะเจาะจง  MACCOR INC.        9,040.00 USD  MACCOR INC.       9,040.00 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 13/03/2561

265 เตาทอ่ 1600C        1 
รายการ

           
USD11,838.50 

          
USD11,838.50

   เฉพาะเจาะจง  Alser Teknik AS      11,838.50 USD  Alser Teknik AS      11,838.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 15/03/2561

266 อะไหลส่ําหรับเครืGอง EPS        1 
รายการ

        
JPY5,780,000.
00 

       
JPY5,780,000.
00

   เฉพาะเจาะจง  NHV Corporation  5,780,000.00 JPY  NHV Corporation ######## JPY มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 28/03/2561

267 ชดุหัวพมิพเ์ครืGองพมิพ ์3 มติิ        6 
รายการ

               
EUR630.01 

   เฉพาะเจาะจง  I3D INNOVATION 
SARL

          630.01 EUR  I3D INNOVATION 
SARL

         630.01 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.042E+09 28/03/2561

268 เครืGอง Metal Dispersion Rate 
Measuremen

       1 
รายการ

  2,616,822.43 2,616,822.43    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส 
อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด

 2,616,822.43 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส 
อนิสทรเูมน้ท ์จํากัด

######## บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3.043E+09 7/03/2561

269 จา้งเจา้หนา้ทีGชา่ง        1 
รายการ

    354,000.00 354,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทดีับบลวิ 
ฟาซลิติี� จํากัด

    354,000.00 บาท บรษิัท ทดีับบลวิ ฟา
ซลิติี� จํากัด

   354,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3.043E+09 16/03/2561
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