
แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ                    1,502.11    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             1,502.11 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             1,502.11 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181374 02.04.2018

2 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ                    6,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            6,100.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            6,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181375 02.04.2018

3 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ                  14,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            14,350.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            14,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181376 02.04.2018

4 วัสดคุอมพวิเตอร(์อปุกรณ์)        2 รายการ                  23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมมโมรี7ทเูดย ์จํากัด            23,000.00 บาท บรษิัท เมมโมรี7ทเูดย ์จํากัด            23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181377 02.04.2018

5 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร(์Router)        1 รายการ                  19,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินิ
เคชั7น จํากัด

           19,000.00 บาท บรษิัท ซวีายเอ็น คอมมวินิ
เคชั7น จํากัด

           19,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181378 02.04.2018

6 วัสดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                  21,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

           21,000.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

           21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181379 02.04.2018

7 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                    1,028.76    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             1,028.76 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             1,028.76 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181380 02.04.2018

8 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ                    2,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซ
แอนทฟิิค จํากัด

            2,500.00 บาท บรษิัท ไบโอเทค แอนด ์ไซ
แอนทฟิิค จํากัด

            2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181381 02.04.2018

9 วัสดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                  80,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมมโมรี7ทเูดย ์จํากัด            80,000.00 บาท บรษิัท เมมโมรี7ทเูดย ์จํากัด            80,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181382 02.04.2018

10 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์
(Magnetic Stirrer)

       2 รายการ                  34,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           34,000.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           34,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181383 02.04.2018

11 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                  30,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลย ี
จํากัด

           30,600.00 บาท บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลย ี
จํากัด

           30,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181384 02.04.2018

12 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ                  54,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           54,130.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           54,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181385 02.04.2018

13 จา้งซอ่มเครื7องมอวทิย์        6 รายการ                  31,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิคิอน เทคโนโลย ี
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

           31,300.00 บาท บรษิัท ซลิคิอน เทคโนโลย ี
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

           31,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181386 02.04.2018

14 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ                  86,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั7น จํากัด            86,400.00 บาท บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั7น จํากัด            86,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181387 02.04.2018

15 จา้งสอบเทยีบเครื7องมอื        2 รายการ                  40,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสแอนดเ์อส ซัพพอรต์
 จํากัด

           40,500.00 บาท บรษิัท เอสแอนดเ์อส ซัพพอรต์
 จํากัด

           40,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181388 02.04.2018

16 วัสดสุํานักงาน        4 รายการ                    3,928.99    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,928.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,928.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181389 02.04.2018

17 คา่เปลี7ยน Catalyst glovebox        1 รายการ                    6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์
จํากัด

            6,000.00 บาท บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์
จํากัด

            6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181390 03.04.2018

18 Wide-Mouth Plastic Bottle        9 รายการ                  13,460.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์            13,460.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์            13,460.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181391 03.04.2018

19 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ                    5,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            5,300.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181392 04.04.2018

20 คา่ทดสอบการสกึหรอแบบเชงิ
เสน้

       3 รายการ                  11,825.00    เฉพาะเจาะจง มลูนธิ ิศกึษาวจิัยและพัฒนา
เพื7อสังคมวทิยา

           11,825.00 บาท มลูนธิ ิศกึษาวจิัยและพัฒนา
เพื7อสังคมวทิยา

           11,825.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181393 04.04.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561
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21 เครื7องพมิพม์ัลตฟิังกช์ั7น        1 รายการ                  78,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

           78,000.00 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

           78,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181394 04.04.2018

22 Single Stage / Pressure 
Reducing Regulat

       4 รายการ                  46,918.04    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั7น จํากัด            46,918.04 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลชูั7น จํากัด            46,918.04 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181395 04.04.2018

23 จา้งเหมาบรกิาร (PM+CAL)        2 รายการ                  15,120.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           15,120.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           15,120.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181396 04.04.2018

24 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ                    7,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             7,840.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             7,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181397 05.04.2018

25 จา้งสอบเทยีบเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       3 รายการ                  40,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท 
จํากัด

           40,650.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท 
จํากัด

           40,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181398 05.04.2018

26 จา้งสอบเทยีบเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       4 รายการ                  26,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

           26,650.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

           26,650.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181399 05.04.2018

27 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  16,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซเ์คลน จํากัด            16,200.00 บาท บรษิัท แมกซเ์คลน จํากัด            16,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181400 05.04.2018

28 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  32,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            32,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181401 05.04.2018

29 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                    1,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

            1,800.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

            1,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181402 05.04.2018

30 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  24,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           23,000.00 บาท บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           23,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181403 09.04.2018

31 วัสดวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ                  40,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด            40,000.00 บาท บรษิัท แปซฟิิคคัลเลอร ์จํากัด            40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181404 09.04.2018

32 วัสดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ                    3,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            3,330.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            3,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181405 09.04.2018

33 วัสดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    2,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,900.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181406 09.04.2018

34 วัสดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                    3,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด             3,360.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท จํากัด             3,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181407 09.04.2018

35 วัสดวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ                  18,975.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั7นส 
จํากัด

           18,975.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั7นส 
จํากัด

           18,975.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181408 09.04.2018

36 จา้งเหมาบรกิาร (PM+CAL)        1 รายการ                    6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิbง จํากัด             6,000.00 บาท บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดิbง จํากัด             6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181409 10.04.2018

37 จา้งเหมาบรกิาร (PM+CAL)        1 รายการ                    3,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และ
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และ
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181410 10.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

38 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื7อง 
UPS)

       3 รายการ                  34,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

           34,950.00 บาท บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

           34,950.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181411 10.04.2018

39 MCB 3P        1 รายการ                  11,196.90    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภัทรเมธากจิ จํากัด            11,196.90 บาท บรษิัท ภัทรเมธากจิ จํากัด            11,196.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181412 11.04.2018

40 Toner Printer RICOH        1 รายการ                27,00.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

           27,000.00 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

           27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181413 11.04.2018

41 TONER HP        4 รายการ                    9,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             9,125.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             9,125.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181414 11.04.2018

42 เครื7องบันทกึเสยีง        1 รายการ                    3,990.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ             3,990.00 บาท รา้น พัฒนากจิ             3,990.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181415 11.04.2018

43 คา่บํารงุรักษาระบบดับเพลงิ
อัตโนมัติ

       1 รายการ                    7,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตีbไฟร ์จํากัด             7,200.00 บาท บรษิัท แอนตีbไฟร ์จํากัด             7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181416 11.04.2018

44 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ                    1,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด             1,520.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากัด             1,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181417 11.04.2018

45 วัสดวทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ                  12,640.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากัด

           12,640.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากัด

           12,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181418 11.04.2018

46 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                  12,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,750.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181419 11.04.2018

47 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    1,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

            1,890.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

            1,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181420 11.04.2018

48 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    2,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            2,700.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            2,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181422 11.04.2018

49 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       8  รายการ                  11,930.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากัด

           11,930.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
จํากัด

           11,930.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181423 11.04.2018

50 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    5,610.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            5,610.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            5,610.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181424 11.04.2018

51 จา้งเหมาบรกิาร (PM)        1 รายการ                    3,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             3,500.00 บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด             3,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181425 11.04.2018

52 ขาเกา้อีb        1 รายการ                  27,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

           27,000.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

           27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181426 11.04.2018

53 อะไหลเ่ปลี7ยนใหก้ับเครื7อง
สรา้งผวิเคลอืบ

       1 รายการ                  35,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั7นแนลแวคคัม 
จํากัด

           35,000.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั7นแนลแวคคัม 
จํากัด

           35,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181427 11.04.2018

54 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ                  11,170.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           11,170.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           11,170.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181428 11.04.2018

55 วัสดสุิbนเปลอืงเพื7อใชใ้นแผนก
งานบรกิาร

      97 รายการ                  42,322.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทอง
รังสติ โบลท์

           42,322.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พานทอง
รังสติ โบลท์

           42,322.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181429 11.04.2018

56 จา้งทําแมพ่มิพ์       1  รายการ                  65,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท            65,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท            65,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181430 11.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

57 จา้งทดสอบ       2  รายการ                  40,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล            40,000.00 บาท มหาวทิยาลัย มหดิล            40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181431 11.04.2018

58 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                    4,795.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

            4,795.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด

            4,795.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181432 11.04.2018

59 ผงเพชร        2 รายการ                    7,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์
จํากัด

            7,400.00 บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปรดักส ์
จํากัด

            7,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181433 11.04.2018

60 ถังพลาสตกิ        2 รายการ                  26,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มลิเลอร ์คอรป์อเรชัน 
จํากัด

           26,800.00 บาท บรษิัท มลิเลอร ์คอรป์อเรชัน 
จํากัด

           26,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181434 11.04.2018

61 Spare Part       27 รายการ                  38,852.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            38,852.50 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            38,852.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181435 11.04.2018

62 เครื7องดดูฝุ่ น       1  รายการ                    2,290.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด             2,290.00 บาท บรษิัท สนิสยาม พลัส จํากัด             2,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181436 24.04.2018

63 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  21,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           21,900.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           21,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181437 17.04.2018

64 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์
จํากัด

           10,000.00 บาท บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด ์
จํากัด

           10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181438 17.04.2018

65 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ                  32,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

           32,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

           32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181439 17.04.2018

66 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    6,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชัยวัฒนา สามเอ จํากัด             6,770.00 บาท บรษิัท ชัยวัฒนา สามเอ จํากัด             6,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181440 17.04.2018

67 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ                  16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมี
คัล จํากัด

           16,000.00 บาท บรษิัท กรนีพลาสตกิแอนดเ์คมี
คัล จํากัด

           16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181441 17.04.2018

68 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    4,504.67    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            4,504.67 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            4,504.67 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181442 17.04.2018

69 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สํานักงาน)      14  รายการ                    4,512.71    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            4,487.33 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            4,487.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181443 17.04.2018

70 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด             6,000.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด             6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181444 17.04.2018

71 จา้งทดสอบชิbนงาน       1  รายการ                    6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            6,000.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            6,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181445 17.04.2018

72 จา้งลา้งเชืbอรา       2  รายการ                  19,663.55    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด            19,663.55 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด            19,663.55 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181446 17.04.2018

73 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ                    2,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            2,300.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181447 17.04.2018

74 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                  23,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค 
เทคโนโลย ีจํากัด

           23,130.00 บาท บรษิัท สยามอนิเตอรเ์ทค 
เทคโนโลย ีจํากัด

           23,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181448 30.04.2018

75 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                  19,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           19,100.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           19,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181449 17.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

76 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ                  16,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาลี7 คัลเลอ่ร ์จํากัด            16,500.00 บาท บรษิัท สาลี7 คัลเลอ่ร ์จํากัด            16,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181451 17.04.2018

77 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ                    2,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

            2,070.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

            2,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181452 17.04.2018

78 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ                  10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีพ.ีโมเดลแอนดซ์ายน์
 จํากัด

           10,000.00 บาท บรษิัท ซ.ีพ.ีโมเดลแอนดซ์ายน์
 จํากัด

           10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181453 17.04.2018

79 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    1,308.41    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด             1,308.41 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด             1,308.41 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181454 17.04.2018

80 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)      11  รายการ                  36,404.41    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด            36,404.41 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด            36,404.41 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181455 17.04.2018

81 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,050.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181456 17.04.2018

82 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       3  รายการ                    9,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 จํากัด

            9,700.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 จํากัด

            9,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181457 17.04.2018

83 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ                    3,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            3,800.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181458 17.04.2018

84 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ                    4,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากัด             4,300.00 บาท บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากัด             4,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181459 17.04.2018

85 จา้งเหมาซอ่มเครื7อง       3  รายการ                  18,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกไฮแล็บ จํากัด            18,850.00 บาท บรษิัท บางกอกไฮแล็บ จํากัด            18,850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181460 17.04.2018

86 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       9  รายการ                    8,180.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์             8,180.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย์             8,180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181461 17.04.2018

87 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    5,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

            5,040.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

            5,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181462 17.04.2018

88 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์
(Function Generator)

       1 รายการ                  28,890.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี7 อนิสทรเูมน้ท์
 จํากัด

           28,890.00 บาท บรษิัท ไทรเ์นอรย์ี7 อนิสทรเูมน้ท์
 จํากัด

           28,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181463 17.04.2018

89 วัสดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       3  รายการ                 132,500.00                132,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั7นส 
จํากัด

         132,500.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชั7นส 
จํากัด

         132,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181464 17.04.2018

90 คา่จา้งผลติรองเทา้       1  รายการ                 311,214.40                311,214.40    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมสโมลด ์จํากัด          311,214.40 บาท บรษิัท แมสโมลด ์จํากัด          311,214.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181465 18.04.2018

91 วัสดวุทิยาศาสตร์        1 รายการ                  16,448.60    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์
จํากัด

           16,448.60 บาท บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์
จํากัด

           16,448.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181466 18.04.2018

Carbon film Mesh

92 จา้งวเิคราะห ์MATLAB        1 รายการ                  20,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ปราโมทย ์ควูัฒนสชุาติ            20,000.00 บาท นาย ปราโมทย ์ควูัฒนสชุาติ            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181467 18.04.2018

93 วัสดสุิbนเปลื7อง เพื7อใชใ้นแผนก
งานบรกิาร

       1 รายการ                  28,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            28,560.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            28,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181468 18.04.2018

94 จา้งผลติและประกอบแผ่นวงจร
วงจร

       5 รายการ                  73,525.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           73,525.00 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           73,525.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181469 18.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

95 อปุกรณ์สําหรับเครื7อง 
GC-Shimadzu

       3 รายการ                  21,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            21,400.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            21,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181470 18.04.2018

96 จา้งทําเสืbอยดึ        1 รายการ                  27,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด            27,600.00 บาท บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด            27,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181472 18.04.2018

97 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซัพพลาย
 จํากัด

            4,050.00 บาท บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซัพพลาย
 จํากัด

            4,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181473 18.04.2018

98 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(พริbน
เตอร)์

       1 รายการ                    9,028.04    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             8,800.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             8,800.00 บาท ราคาตํ7าสดุ 3041181474 18.04.2018

บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            9,028.04 บาท

99 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ                  44,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด            44,400.00 บาท บรษิัท ซลิโมเดล จํากัด            44,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181475 18.04.2018

100 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                  28,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด            28,500.00 บาท บรษิัท ดสี อสี ไอ. ท.ี จํากัด            28,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181476 18.04.2018

101 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(รางบด)        4 รายการ                  85,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากัด            85,400.00 บาท บรษิัท เซรามคิส ์อาร ์อัส จํากัด            85,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181477 18.04.2018

102 จา้งทําชิbนงานตน้แบบ        8 รายการ                  32,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั7น จํากัด            32,200.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั7น จํากัด            32,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181478 18.04.2018

103 วัสดคุวามปลอดภัย        2 รายการ                  84,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           84,000.00 บาท บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           84,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181479 19.04.2018

Laser face sheild and 
protector eyeware

104 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       3 รายการ                  24,110.00     ตกลงราคา บรษิัท เคป อนิดัสเตรยีล จํากัด            24,110.00 บาท บรษิัท เคป อนิดัสเตรยีล จํากัด            24,110.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181480 19.04.2018

105 ครภุัณฑส์ง่มอบ ทําชิbนสว่น
แขนหุน่ยนต์

       8 รายการ                  30,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด            30,300.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด            30,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181481 20.04.2018

106 TONER BROTHER        4 รายการ                    6,910.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             6,910.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             6,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181482 20.04.2018

107 โซลนิอยดว์าลว์ SMC 
SY7140-1LZ, SY7240-1L

       2 รายการ                  31,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           31,720.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.ซ.ี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           31,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181483 20.04.2018

108 ทอ่ดดูอเนกประสงคท์นนา้มัน        2 รายการ                  12,560.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส สตลี จํากัด            12,560.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส สตลี จํากัด            12,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181484 20.04.2018

109 Seagate Barracuda 
(64MB,ST) 1TB SATA-III

       1 รายการ                    1,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             1,350.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากัด             1,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181485 20.04.2018

110 OEM- HP-88 100m, 0.25mm 
ID, 0.2um

       1 รายการ                  51,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด            51,700.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด            51,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181486 20.04.2018

111 EpoxiCure 2        2 รายการ                  15,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            15,500.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            15,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181487 20.04.2018

112 Sample Tube (502)        1 รายการ                    2,080.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด             2,080.00 บาท บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด             2,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181488 20.04.2018

113 วัสดซุอ่ม Hood        3 รายการ                    6,440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             6,440.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด             6,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181489 20.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

114 นํbามันดเีซล        1 รายการ                  18,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            18,600.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            18,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181490 20.04.2018

115 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                    1,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั7น จํากัด             1,900.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั7น จํากัด             1,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181491 20.04.2018

116 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       15 รายการ                    5,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด 
โซลชูั7น จํากัด

            5,300.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อัพเกรด 
โซลชูั7น จํากัด

            5,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181492 20.04.2018

117 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                    8,971.96    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั7น จํากัด             8,971.96 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั7น จํากัด             8,971.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181493 20.04.2018

118 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ                    7,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์
จํากัด

            7,050.00 บาท บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์
จํากัด

            7,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181494 20.04.2018

119 วัสดคุอมพวิเตอร(์UPS)        1 รายการ                    2,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด             2,300.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด             2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181495 20.04.2018

120 จา้งสอบเทยีบเครื7องมอื        2 รายการ                  39,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรเมซี7 ซัพพลาย จํากัด            39,000.00 บาท บรษิัท ไพรเมซี7 ซัพพลาย จํากัด            39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181496 20.04.2018

121 จา้งซอ่มเครื7องมอืวทิย์        3 รายการ                  31,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

           31,400.00 บาท บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

           31,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181497 20.04.2018

122 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                  20,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นอรท์ เซฟตีbอคีวปิเมน้ท์
 จํากัด

           20,400.00 บาท บรษิัท นอรท์ เซฟตีbอคีวปิเมน้ท์
 จํากัด

           20,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181498 20.04.2018

123 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ                  15,770.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           15,770.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           15,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181499 20.04.2018

124 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ                  64,910.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           64,910.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           64,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181500 20.04.2018

125 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        9 รายการ                  12,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,030.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181501 20.04.2018

126 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        2 รายการ                    7,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั7น
แนล จํากัด

            7,900.00 บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั7น
แนล จํากัด

            7,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181502 20.04.2018

127 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์( OVEN)        1 รายการ                  68,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น 
จํากัด

           68,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น 
จํากัด

           68,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181503 20.04.2018

128 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(Digital 
Meter)

       1 รายการ                    5,780.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอร ์
จํากัด

            5,780.00 บาท บรษิัท โปรโทรนกิส ์อนิเตอร ์
จํากัด

            5,780.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181504 20.04.2018

129 วัสดวุทิย ์Alumina ball        1 รายการ                    5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั7น
แนล จํากัด

            5,000.00 บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอรเ์นชั7น
แนล จํากัด

            5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181505 23.04.2018

130 วัสดวุทิย ์ถว้ยครซูเิบิbล        1 รายการ                  23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุมา อนิดัสทรีb จํากัด            23,000.00 บาท บรษิัท บญุมา อนิดัสทรีb จํากัด            23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181506 23.04.2018

131 วัสดวุทิย ์สารเคมี        2 รายการ                  39,840.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์
จํากัด

           39,840.00 บาท บรษิัท อนิโนแม็กซ ์ไซเอนซ ์
จํากัด

           39,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181507 23.04.2018

132 ชดุจ่ายนํbามันหนา้ถัง Piusi 
Panther

       1 รายการ                  56,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พดี ีเอ็นจเินียริ7ง จํากัด            56,000.00 บาท บรษิัท พดี ีเอ็นจเินียริ7ง จํากัด            56,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181508 23.04.2018

133 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                  20,186.92    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากัด            20,186.92 บาท บรษิัท พดีับบลวิ พลัส จํากัด            20,186.92 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181509 23.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

134 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื7อง 
ไตรเตรท)

       2 รายการ                  17,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           17,010.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           17,010.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181510 23.04.2018

135 computer notebook       6  รายการ                  51,195.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด            51,195.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด            51,195.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181511 23.04.2018

136 ชดุควบคมุปรมิาตรนํbาอัตโนมัติ        2 รายการ                    4,100.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ี
จํากัด

            4,100.00 บาท บรษิัท เอเน็กซ ์เทคโนโลย ี
จํากัด

            4,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181512 24.04.2018

137 จา้งทําแผ่นยดึ Slave BMS        1 รายการ                  28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด            28,000.00 บาท บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากัด            28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181513 24.04.2018

138 Nickel Chloride low 
Cobalt,6H2O,RPE 250g

       1 รายการ                    5,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            5,200.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181514 24.04.2018

139 ทดสอบนํbามันเครื7องรถยนต์
ทดสอบ

       1 รายการ                  18,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด            18,240.00 บาท บรษิัท โฟคัสแล็บ จํากัด            18,240.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181515 24.04.2018

140 ผา้ขัดงาน        1 รายการ                    6,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             6,850.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด             6,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181516 24.04.2018

141 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อะไหล)่       6  รายการ                 140,270.00                140,270.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล 
จํากัด

         140,270.00 บาท บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล 
จํากัด

         140,270.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181517 24.04.2018

142 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื7องวัด
ความเร็วลม

       2 รายการ                  18,060.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท 
จํากัด

           18,060.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซเิอท 
จํากัด

           18,060.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181518 24.04.2018

143 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ                    9,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั7น จํากัด             9,950.00 บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั7น จํากัด             9,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181519 24.04.2018

144 จา้งทําชิbนงาน        1 รายการ                  18,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด รุง่สยามเอ็นจิ
เนียริ7ง โปรดักส์

           18,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด รุง่สยามเอ็นจิ
เนียริ7ง โปรดักส์

           18,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181520 24.04.2018

145 จา้งประกอบอา่งปนูปาสเตอร์        1 รายการ                  29,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว จริาภรณ์ เมธาวรียากลุ            29,000.00 บาท นางสาว จริาภรณ์ เมธาวรียากลุ            29,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181521 24.04.2018

146 อปุกรณ์เครื7องแกว้วทิยาศาสตร์        9 รายการ                  12,030.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,030.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           12,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181523 25.04.2018

147  Back Drop กจิกรรม Big 
Cleannig Day

       3 รายการ                    4,240.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

            4,240.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

            4,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181524 25.04.2018

148 จา้งบรกิารวัดสถติแิละ Mornitor
 เว็บไซต์

       2 รายการ                  15,514.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรม
อนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด

           15,514.02 บาท บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรม
อนิเทอรเ์น็ตไทย จํากัด

           15,514.02 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181525 25.04.2018

149 วัสดวุทิย ์กระดาษทราย        4 รายการ                  25,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            25,200.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            25,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181526 25.04.2018

150 สทีากันซมึหลังคาหอ้ง        1 รายการ                  21,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            21,350.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด            21,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181527 25.04.2018

151 จา้งเปลี7ยนสายไฮดรอลกิส์        1 รายการ                  18,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์
เอส อนิสทรเูมนท์

           18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เค แอนด ์
เอส อนิสทรเูมนท์

           18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181528 25.04.2018

152 ACETONE AR, 2.5L (AR1003-
G2.5L)

       1 รายการ                       860.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

               860.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

               860.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181529 25.04.2018
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
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ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

153 จา้งเหมาทําเฟรม       1  รายการ                  28,035.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรี
ซชิั7น จํากัด

           28,035.00 บาท บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน พรี
ซชิั7น จํากัด

           28,035.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181530 25.04.2018

154 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ                    1,755.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์             1,755.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์             1,755.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181531 25.04.2018

155 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ                    2,385.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมคโต ้ไดโปร จํากัด             2,385.00 บาท บรษิัท แมคโต ้ไดโปร จํากัด             2,385.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181532 25.04.2018

156 จา้งออกแบบการวางแผนการ
ผ่าตัด

      1  รายการ                  10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลยี
 จํากัด

           10,000.00 บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลยี
 จํากัด

           10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181533 25.04.2018

157 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    7,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ซ.ีท.ี 2007 จํากัด             7,200.00 บาท บรษิัท เอส.ซ.ีท.ี 2007 จํากัด             7,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181534 25.04.2018

158 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แจ่มวา้ว อนิเตอร ์เทรด
ดิbง จํากัด

            4,050.00 บาท บรษิัท แจ่มวา้ว อนิเตอร ์เทรด
ดิbง จํากัด

            4,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181535 25.04.2018

159 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สํารองไฟฟ้า)       1  รายการ                  17,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด            17,000.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด            17,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181536 25.04.2018

160 ครภุัณฑอ์ปุกรณ์ทดสอบ       1  รายการ                  28,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท            28,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิทเิกรทเตท            28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181537 25.04.2018

161 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                    7,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด             7,700.00 บาท บรษิัท ไทย-เจแปน แกส๊ จํากัด             7,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181538 25.04.2018

162 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                  26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากัด

           26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดัสเทรยีลแกส๊ 
จํากัด

           26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181539 25.04.2018

163 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ                  51,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนีเนอรี7 
จํากัด

           51,750.00 บาท บรษิัท เค.ท.ีท.ี แมชชนีเนอรี7 
จํากัด

           51,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181540 25.04.2018

164 จา้งออกแบบการวางแผนการ
ผ่าตัด

      1  รายการ                  10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลยี
 จํากัด

           10,000.00 บาท บรษิัท คัสตอมไมซ ์เทคโนโลยี
 จํากัด

           10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181541 25.04.2018

165 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                    6,495.33    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด             6,495.33 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด             6,495.33 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181542 25.04.2018

166 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคมจี       1  รายการ                    4,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            4,200.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            4,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181543 25.04.2018

167 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                       180.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด                180.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากัด                180.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181544 25.04.2018

168 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ                  21,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           21,600.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           21,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181545 25.04.2018

169 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                    6,815.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขนุนรนิทร ์จํากัด             6,815.00 บาท บรษิัท ขนุนรนิทร ์จํากัด             6,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181546 25.04.2018

170 วัสดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       6  รายการ                  22,975.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิbง 1992 จํากัด            22,975.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิbง 1992 จํากัด            22,975.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181547 25.04.2018

171 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ                  40,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

           40,500.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีล
แกส๊ จํากัด

           40,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181548 25.04.2018

172 Vial 20 ml with cap และ 
strile tape

       2 รายการ                  11,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอดเีอ็มดี            11,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอดเีอ็มดี            11,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181549 25.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําดบั รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ  ราคากลาง      วธิกีาร ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคา

เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

173 จา้งเหมาบรกิาร       1  รายการ                       850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์
จํากัด

               850.00 บาท บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็นเตอร ์
จํากัด

               850.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181550 25.04.2018

174 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                  18,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 จํากัด

           18,000.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 จํากัด

           18,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181551 25.04.2018

175 วัสดวุทิยาศาสตร ์(ถงุมอื)       2  รายการ                    2,175.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,175.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,175.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181552 25.04.2018

176 วัสดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ                  11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           11,000.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181553 25.04.2018

177 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       15 รายการ                  24,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซอเมอรว์ลิล ์ (สยาม) 
จํากัด

           24,520.00 บาท บรษิัท ซอเมอรว์ลิล ์ (สยาม) 
จํากัด

           24,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181554 26.04.2018

178 วัสดวุทิย ์carbon film mesh       1  รายการ                  41,121.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์
จํากัด

           41,121.50 บาท บรษิัท ไรทส ์อนิสตรเูมนส ์
จํากัด

           41,121.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181555 26.04.2018

179 เครื7องพมิพ ์3 มติสิําหรับขึbนรปู        1 รายการ                  35,514.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั7น จํากัด            35,514.02 บาท บรษิัท ซงิค ์อนิโนเวชั7น จํากัด            35,514.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181556 26.04.2018

180 ซอฟแวรค์วบคมุการทํางานของ
วงจรควบคมุ

       1 รายการ                 250,000.00                250,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย เบา้ทอง          250,000.00 บาท นาย สมชาย เบา้ทอง          250,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181557 26.04.2018

181 เครื7องทําความชืbน        1 รายการ                  93,350.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์คอนโทรล 
จํากัด

           93,350.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์คอนโทรล 
จํากัด

           93,350.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ7าสดุ 3041181558 27.04.2018

182 ซอ่มแซมเครื7องมอื เครื7องตัด
โลหะแผ่น

       6 รายการ                  35,662.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูอสอ.ี โพล -ไลน์ 
จํากัด

           35,662.00 บาท บรษิัท ยเูอสอ.ี โพล -ไลน์ 
จํากัด

           35,662.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181559 27.04.2018

183 QUARTZ TUBE 
24mm.od/2mm./700mm

       1 รายการ                  14,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นํา
ดํา

           14,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ประโยชน์นํา
ดํา

           14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181560 27.04.2018

184 ซอ่มพรอ้มเปลี7ยนอะไหล ่
เครื7องกลั7นไนโตร

       3 รายการ                    4,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น 
จํากัด

            4,700.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั7น 
จํากัด

            4,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181561 27.04.2018

185 วัสดสุิbนเปลอืง Epoxi 
hardenner-Rasin

       2 รายการ                  20,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            20,800.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากัด            20,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181562 27.04.2018

186 จา้งซอ่ม TriboIndenter        1 รายการ                 400,000.00                428,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น 
(ประเทศไทย) จํากัด

         400,000.00 บาท บรษิัท เครส นาโนโซลชูั7น 
(ประเทศไทย) จํากัด

         400,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181563 27.04.2018

187 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       2 รายการ                  11,624.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด            11,624.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด            11,624.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181564 27.04.2018

188 วัสดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ                  94,360.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด            94,360.00 บาท บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากัด            94,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181565 29.04.2018

190 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       3 รายการ                  50,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

           50,000.00 บาท บรษิัท เอ็ม แอนด ์เอ็ม อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

           50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181566 30.04.2018

191 งานซอ่มบํารงุเครื7องมอื
วทิยาศาสตร์

       8 รายการ                  14,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

           14,800.00 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั7น 
จํากัด

           14,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181567 30.04.2018

192 ซืbอถาดรองเผาชิbนงาน        1 รายการ             300,000JPY    เฉพาะเจาะจง  REPTON CO.,LTD          300,000.00 JPY  REPTON CO.,LTD          300,000.00 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181568 30.04.2018
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สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
วนัที# 1-30 เมษายน 2561

193 Normal paper        2 รายการ                  14,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           14,300.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           14,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181569 30.04.2018

194 เสน้พลาสตกิและวัสดสุําหรับ
เครื7องพมิพ ์3D

       5 รายการ                  50,747.74    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด            50,747.74 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากัด            50,747.74 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181570 30.04.2018

195 เกา้อีbสํานักงาน       10 รายการ                  37,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

           37,000.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ 
จํากัด

           37,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181571 30.04.2018

196 Acetone        2 รายการ                    2,100.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์             2,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์             2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181572 30.04.2018

197 คลปิดํา        3 รายการ                       298.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ                298.00 บาท รา้น พัฒนากจิ                298.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181573 30.04.2018

198 วัสดวุทิย์        1 รายการ                  53,271.03    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            53,271.03 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            53,271.03 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181574 30.04.2018

powder sample holder

199 สารเคมี        1 รายการ                  60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) 
จํากัด

           60,000.00 บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) 
จํากัด

           60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3041181575 30.04.2018

200 จา้งทดสอบกาวดักแมลง        3 รายการ                 370,000.00                370,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้          370,000.00 บาท  มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้          370,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181576 30.04.2018

201 วัสดวุทิยาศาสตร์        4 รายการ                312.50 USD    เฉพาะเจาะจง  AREMCO                312.50 USD  AREMCO                312.50 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3042180042 11.04.2018

202 คอมพวิเตอร์        6 รายการ           11,038.24 EUR           11,038.24 EUR    เฉพาะเจาะจง  Bruckner Servtec GmbH            11,038.24 EUR  Bruckner Servtec GmbH            11,038.24 EUR มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3042180043 27.04.2018

และอปุกรณ์สําหรับเครื7องดงึ
ยดืฟิลม์

203 LabVIEW Site License        1 รายการ                 895,092.00                895,092.00    เฉพาะเจาะจง  National Instruments 
Singapore

         895,092.00 บาท  National Instruments 
Singapore

         895,092.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3042180044 27.04.2018

204 แบตเตอรี7        1 รายการ                 896,000.00                896,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมมี7 คอรป์อเรชั7น 
จํากัด

         896,000.00 บาท บรษิัท คอมมี7 คอรป์อเรชั7น 
จํากัด

         896,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3043180049 03.04.2018

205 คา่สอบเทยีบและบํารงุเครื7องมอื        2 รายการ                  56,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด            56,700.00 บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากัด            56,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180050 04.04.2018

206 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร ์(เครื7อง
วเิคราะห)์

       1 รายการ              2,897,196.26             2,897,196.26    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์จํากัด       2,897,196.26 บาท บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร ์จํากัด       2,897,196.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3043180051 04.04.2018

207 เครื7อง Degassed Cation 
Conductivity Ana

       1 รายการ                 765,450.00                765,450.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ศริปิัญญา          613,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ศริปิัญญา          613,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

3043180052 04.04.2018

208 จา้งเหมาศกึษาทดสอบโรงเรอืน        1 รายการ              1,150,000.00             1,150,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์       1,150,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์       1,150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180053 24.04.2018
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