
แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

1 ครุภัณฑต์น้แบบ (จอทชัสกรนี)        2 รายการ          33,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจดบับลวิ เทค จํากดั         33,300.00 บาท บรษิัท เจดบับลวิ เทค จํากดั          33,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181577 01.05.2018

2 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์(Workstation)        3 รายการ          74,760.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท จํากดั

        74,760.00 บาท บรษิัท คอนเน็ตแมนเน็จ
เมน้ท จํากดั

         74,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181578 01.05.2018

3 ครุภัณฑต์น้แบบ (อปุกรณ์)        1 รายการ          81,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

        81,150.00 บาท บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

         81,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181579 01.05.2018

4 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ            6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          6,300.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           6,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181580 01.05.2018

5 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ        189,780.00 189,780.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       189,780.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       189,780.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181581 01.05.2018

6 จา้งทําโครงแชสซี        1 รายการ        225,000.00 225,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดํารงค ์ด ีอโกรเทค
 จํากดั

       225,000.00 บาท บรษิัท ดํารงค ์ด ีอโกรเทค
 จํากดั

       225,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181582 01.05.2018

7 Harddisk        1 รายการ        100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั        100,000.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั        100,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181583 01.05.2018

8 จา้งพัฒนาตน้แบบเตยีงกระตุน้การ
เคลื>อนไหว

       3 รายการ        250,000.00 250,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั        250,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั        250,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181584 01.05.2018

9 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ            6,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั           6,900.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั            6,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181585 02.05.2018

10 Pulse/BET sample cell.        1 รายการ          16,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

        16,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

         16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181586 02.05.2018

11 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        4 รายการ          23,850.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        23,850.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

         23,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181587 02.05.2018

12 ผงโลหะ        7 รายการ          23,825.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ็คมี> อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

        23,825.00 บาท บรษิัท แอ็คมี> อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

         23,825.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181588 02.05.2018

13 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ            1,260.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

          1,260.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

           1,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181589 02.05.2018

14 จา้งทําชิYนงานอลูมเินยีม       17 รายการ          12,928.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด 
โซลูชั>น จกดั

        12,928.00 บาท บรษิัท ซสิเต็ม อพัเกรด 
โซลูชั>น จกดั

         12,928.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181590 02.05.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

15 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ          15,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

        15,600.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

         15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181591 02.05.2018

16 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            1,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

          1,750.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

           1,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181592 02.05.2018

17 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ            7,722.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั>น 
จํากดั

          7,722.00 บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั>น 
จํากดั

           7,722.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181593 02.05.2018

18 เครื>องวดัอณุหภูมแิละความชืYนสมัพัทธ์        1 รายการ        499,841.94 499,841.94    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรไ์ดรฟ์ ออ
โตเมชั>น จํากดั

       499,841.94 บาท บรษิัท เพาเวอรไ์ดรฟ์ ออ
โตเมชั>น จํากดั

       499,841.94 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181594 02.05.2018

19 เสน้พลาสตกิและวสัดสุําหรับ
เครื>องพมิพ ์3D

       5 รายการ          50,747.66    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั         50,747.66 บาท บรษิัท เซปทลิเลยีน จํากดั          50,747.66 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181595 02.05.2018

20 เครื>องวดัสารละลาย       1  รายการ        114,600.00 114,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั        114,600.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั        114,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181596 02.05.2018

21 เครื>องนึ>งขา้ว       2  รายการ          30,890.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สะพาน
ใหม่แกส๊

        30,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สะพาน
ใหม่แกส๊

         30,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181597 02.05.2018

22 Ethanol absolute and Hydrochloric 
acid

       2 รายการ            1,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

          1,950.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

           1,950.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181598 03.05.2018

23 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ          15,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

        15,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

         15,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181599 03.05.2018

24 เครื>องแกว้       17 รายการ          17,933.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

        17,933.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

         17,933.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181601 03.05.2018

25 ตะกรา้ลอ้เลื>อนสาหรับถังรุ่น LD25        1 รายการ            4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูนี>ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

          4,000.00 บาท บรษิัท ยเูนี>ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

           4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181602 03.05.2018

26  JET ASSY, FID (221-48258-91)        1 รายการ          15,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

        15,600.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

         15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181603 03.05.2018

27 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        1 รายการ            1,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทอปแพค เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

          1,000.00 บาท บรษิัท ทอปแพค เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

           1,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181604 03.05.2018

28 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        1 รายการ          17,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

        17,900.00 บาท บรษิัท อลิลนิอยส ์อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

         17,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181605 03.05.2018

29 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง ICP)        1 รายการ            6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมสิทรูเมน้ท ์จํากดั           6,000.00 บาท บรษิัท เคมสิทรูเมน้ท ์จํากดั            6,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181606 03.05.2018

Page 2 of 20



แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

30 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        3 รายการ        177,008.00 177,008.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       177,008.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       177,008.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181607 03.05.2018

31 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ        321,204.00 321,204.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       321,204.00 บาท บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลยี
 จํากดั

       321,204.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181608 03.05.2018

32 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ          81,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเอ็นซ ีเคมคิอลส ์
จํากดั

        81,000.00 บาท บรษิัท เอเอ็นซ ีเคมคิอลส ์
จํากดั

         81,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181609 03.05.2018

33 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ            9,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั>นส ์จํากดั

          9,900.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั>นส ์จํากดั

           9,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181610 03.05.2018

34 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ          16,000.00    เฉพาะเจาะจง  ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

        16,000.00 บาท  ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

         16,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181611 04.05.2018

35 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ          75,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติีY รพีอรท์ 
จํากดั

        75,000.00 บาท บรษิัท ควอลติีY รพีอรท์ 
จํากดั

         75,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181612 04.05.2018

36 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        2 รายการ          36,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

        36,900.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

         36,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181613 04.05.2018

37 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       22 รายการ          20,515.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเล่ย์

        20,515.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเล่ย์

         20,515.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181614 04.05.2018

38 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ            7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          7,000.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181616 04.05.2018

39 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ            3,640.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          3,640.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           3,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181617 04.05.2018

40 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)        1 รายการ            7,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          7,000.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181618 04.05.2018

41 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ          30,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อรั>น
 จํากดั

        30,000.00 บาท บรษิัท ไอ ด ีเอ็ม คอรป์อรั>น
 จํากดั

         30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181619 04.05.2018

42 จา้งวเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ            5,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

          5,400.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

           5,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181620 04.05.2018

43 เชื>อมชิYนงานทดสอบ        1 รายการ          18,560.00    เฉพาะเจาะจง นาย ทวศีกัดิm เอี>ยมพงษ์         18,560.00 บาท นาย ทวศีกัดิm เอี>ยมพงษ์          18,560.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181621 07.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

44 Final Finishing (Cloth)        3 รายการ          15,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม ไมโคร โปร
ดกัส ์จํากดั

        15,600.00 บาท บรษิัท สยาม ไมโคร โปร
ดกัส ์จํากดั

         15,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181622 07.05.2018

45 ปํY ายพลําสวดู หนํา 3 มม.สติoกเกอร์
สะทอ้นแสง

       4 รายการ          12,740.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอ เซ็นเตอร ์เท
รดดิYง จํากดั

        12,740.00 บาท บรษิัท นโีอ เซ็นเตอร ์เท
รดดิYง จํากดั

         12,740.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181623 07.05.2018

46 เครื>องฟืYนคนืคลื>นหัวใจดว้ยไฟฟ้า        1 รายการ        186,728.96 186,728.96    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากดั        186,728.96 บาท บรษิัท แอลโคเทค จํากดั        186,728.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181624 07.05.2018

47 Data logger High Voltage        1 รายการ          78,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนทรอนคิ จํากดั         78,300.00 บาท บรษิัท แอนทรอนคิ จํากดั          78,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181625 11.05.2018

48 เตรยีมตวัอยา่งทอ่กา๊ซขนาดใหญ่        1 รายการ          20,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจวรรณ ทอง
ชื>นตระกลู

        20,000.00 บาท นางสาว เบญจวรรณ ทอง
ชื>นตระกลู

         20,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181626 07.05.2018

49 วสัดสุ ิYนเปลอืงเพื>อใชใ้นแผนกวศิวกรรม        7 รายการ            8,070.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั           8,070.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั            8,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181627 07.05.2018

50 วสัดวุทิยาศาสตร์        3 รายการ          29,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากดั         29,700.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากดั          29,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181628 07.05.2018

51 กรวยกระดาษฯ        9 รายการ          22,360.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ         22,360.00 บาท รา้น พัฒนากจิ          22,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181629 07.05.2018

52 Quartz tube OD 22 mm length 52 
cm

       1 รายการ          37,250.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

        37,250.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

         37,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181630 07.05.2018

53 ตูแ้ล็ควางมกิซ ์(อลูมเินยีม)        2 รายการ          16,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิด์
วายด ์จํากดั

        16,500.00 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิด์
วายด ์จํากดั

         16,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181631 07.05.2018

54 วสัดคุอมพวิเตอร ์(ผงหมกึ)        4 รายการ            7,240.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทโีซลูชั>น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

          7,240.00 บาท บรษิัท ไอทโีซลูชั>น แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

           7,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181632 07.05.2018

55 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            5,130.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

          5,130.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

           5,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181633 07.05.2018

56 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            1,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั           1,700.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั            1,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181634 07.05.2018

57 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ          22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเมเชอร ์จํากดั         22,000.00 บาท บรษิัท อนิโนเมเชอร ์จํากดั          22,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181635 07.05.2018

58 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร(์เครื>องชั>ง)        1 รายการ          17,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ขอนแกน่
 สเกล แอนด ์ซสิเท็ม

        17,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ขอนแกน่
 สเกล แอนด ์ซสิเท็ม

         17,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181636 07.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

59 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        3 รายการ          39,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซจี ีเอ็นจิ
เนยีริ>ง

        39,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซจี ีเอ็นจิ
เนยีริ>ง

         39,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181637 07.05.2018

60 ลวดฮทีเตอร์        1 รายการ          19,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สวน
หลวง เอ็นจเินยีริ>ง

        19,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั สวน
หลวง เอ็นจเินยีริ>ง

         19,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181638 08.05.2018

61 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        3 รายการ            9,690.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั           9,690.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั            9,690.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181639 08.05.2018

62 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       8  รายการ            2,736.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั           2,736.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั            2,736.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181640 08.05.2018

63 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       5  รายการ          10,303.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เค.ยนูเิวอรเ์ซล
 จกดั

        10,303.00 บาท บรษิัท เอส.เค.ยนูเิวอรเ์ซล
 จกดั

         10,303.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181641 08.05.2018

64 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ          12,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        12,300.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

         12,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181642 08.05.2018

65 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       2  รายการ          12,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        12,050.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

         12,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181643 08.05.2018

66 จา้งซอ่มเครื>องมอืวทิย์        1 รายการ          20,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมนเทล จํากดั         20,000.00 บาท บรษิัท เมนเทล จํากดั          20,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181644 08.05.2018

67 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ            3,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อิ
โนเวชั>น จํากดั

          3,280.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์อิ
โนเวชั>น จํากดั

           3,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181645 08.05.2018

68 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ          15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั         15,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั          15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181646 08.05.2018

69 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            8,800.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีท ูเจ 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

          8,800.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีท ูเจ 
เซอรว์สิ แอนด ์ซพัพลาย

           8,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181647 08.05.2018

70 จา้งสอบเทยีบเครื>องมอื        2 รายการ            7,000.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกา้ธนบรุี

          7,000.00 บาท  มหาวทิยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกา้ธนบรุี

           7,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181648 08.05.2018

71 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ          23,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลัเลอร ์เอ็กซเ์ปิรต์
 จํากดั

        23,000.00 บาท บรษิัท คลัเลอร ์เอ็กซเ์ปิรต์
 จํากดั

         23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181649 08.05.2018

72 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        4 รายการ          18,906.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

        18,906.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

         18,906.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181650 08.05.2018
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73 จา้งเหมาบรกิาร (Calibration)        4 รายการ            9,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซิ
เอท จํากดั

          9,450.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซิ
เอท จํากดั

           9,450.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181651 08.05.2018

74 กลอ้งตดิรถยนต์        8 รายการ          26,168.24    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค-เทค 559 จํากดั         26,168.24 บาท บรษิัท เค-เทค 559 จํากดั          26,168.24 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181652 08.05.2018

75 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        1 รายการ            5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล
 จํากดั

          5,000.00 บาท บรษิัท โบว ์คอมเมอรเ์ชยีล
 จํากดั

           5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181653 08.05.2018

76 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ        128,700.00 128,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั>นส จํากดั

       128,700.00 บาท บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั>นส จํากดั

       128,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181654 08.05.2018

77 วสัดคุอมพวิเตอร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            3,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั           3,800.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั            3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181655 08.05.2018

78 วสัดวุทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)        1 รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิคคลัเลอร ์
จํากดั

        10,000.00 บาท บรษิัท แปซฟิิคคลัเลอร ์
จํากดั

         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181656 08.05.2018

79 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ          16,660.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

        16,660.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

         16,660.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181657 08.05.2018

80 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        4 รายการ            8,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

          8,200.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

           8,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181658 08.05.2018

81 จา้งเหมาบรกิาร       1  รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสัตอมไมซ ์
เทคโนโลย ีจํากดั

        10,000.00 บาท บรษิัท คสัตอมไมซ ์
เทคโนโลย ีจํากดั

         10,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181659 09.05.2018

82 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ            4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทร
อมั จํากดั

          4,500.00 บาท บรษิัท แฟนแทสตคิ ไทร
อมั จํากดั

           4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181660 09.05.2018

83 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ            4,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท นโีอเทค คอมโพสทิ
 จํากดั

          4,050.00 บาท บรษิัท นโีอเทค คอมโพสทิ
 จํากดั

           4,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181661 09.05.2018

84 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)      14  รายการ          19,308.00    เฉพาะเจาะจง  ไฮ-แอท ไบโอเทค         19,308.00 บาท  ไฮ-แอท ไบโอเทค          19,308.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181662 09.05.2018

85 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        7 รายการ          18,234.29    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

        18,234.29 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

         18,234.29 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181663 09.05.2018

86 วเิคราะหท์ดสอบ       1  รายการ            2,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอร์
เนชั>นแนบ จํากดั

          2,000.00 บาท บรษิัท มริาเคลิ อนิเตอร์
เนชั>นแนบ จํากดั

           2,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181664 09.05.2018

87 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       3  รายการ          11,775.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

        11,775.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

         11,775.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181665 09.05.2018
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คดัเลอืก
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

88 จา้งเหมาบรกิาร       1  รายการ            2,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

          2,400.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

           2,400.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181666 16.05.2018

89 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       4  รายการ          31,176.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

        31,176.00 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

         31,176.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181667 09.05.2018

90 Sodium silicate solution (Merck)        1 รายการ            4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์
จํากดั

          4,000.00 บาท บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์
จํากดั

           4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181668 09.05.2018

91 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        5 รายการ          20,040.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

        20,040.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

         20,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181669 09.05.2018

92 จา้งเตรยีมตวัอยา่ง        1 รายการ            5,000.00    เฉพาะเจาะจง ศนูยบ์รกิารวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

          5,000.00 บาท ศนูยบ์รกิารวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

           5,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181670 09.05.2018

93 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ          12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั         12,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั          12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181671 09.05.2018

94 จา้งพมิพโ์ปสเตอร์        2 รายการ            4,975.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

          4,975.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

           4,975.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181672 09.05.2018

95 อปุกรณ์ GPS        2 รายการ          24,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย พรอสเพอรัส 
ไอท ีจํากดั

        24,000.00 บาท บรษิัท ไทย พรอสเพอรัส 
ไอท ีจํากดั

         24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181673 09.05.2018

96 อปุกรณ์สําหรับเครื>องเคลอืบฟิลม์ 
Sputteri

       2 รายการ          18,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์
ไฮเทค จํากดั

        18,600.00 บาท บรษิัท เมอรแ์คนไทล ์
ไฮเทค จํากดั

         18,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181674 09.05.2018

97 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์(Power Supply)        1 รายการ          16,626.02    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากดั

        16,626.02 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากดั

         16,626.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181675 09.05.2018

98 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        6 รายการ          66,620.00    เฉพาะเจาะจง  แสงตะวนั         66,620.00 บาท  แสงตะวนั          66,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181676 09.05.2018

99 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ          80,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิโมเดล จํากดั         80,500.00 บาท บรษิัท ซลิโมเดล จํากดั          80,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181677 09.05.2018

100 ครุภัณฑส์ํานักงาน (ชั Yนเหล็ก
เอนกประสงค)์

       2 รายการ          47,009.35    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอืงเกา่เฟอรน์เิจอร์
 จํากดั

        47,009.35 บาท บรษิัท เมอืงเกา่เฟอรน์เิจอร์
 จํากดั

         47,009.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181678 09.05.2018

101 หัว RJ 45 ,HDD ,Converter ,RAM ,
 Drum Pr

       8 รายการ          43,330.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั         43,330.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั          43,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181679 09.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

102 ถุงขยะสดีํา        5 รายการ          21,685.05    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี 
คลนี

        21,685.05 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี 
คลนี

         21,685.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181680 09.05.2018

103 แบตเตอรี>ลเิธยีมไอออน        1 รายการ          66,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตา้ โซลูชั>น เอ็น
เนอยี> จํากดั

        66,000.00 บาท บรษิัท เบตา้ โซลูชั>น เอ็น
เนอยี> จํากดั

         66,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181681 09.05.2018

104 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ          15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ
 จํากดั

        15,000.00 บาท บรษิัท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ
 จํากดั

         15,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181682 10.05.2018

105 งานซอ่มบํารุงเครื>องมอืวทิยาศาสตร์        1 รายการ          64,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

        64,000.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

         64,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181683 10.05.2018

106 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        1 รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั>น 
จํากดั

        10,000.00 บาท บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิั>น 
จํากดั

         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181684 10.05.2018

107 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        2 รายการ          19,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากดั

        19,600.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากดั

         19,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181685 10.05.2018

108 นํYายาลา้งจานทโีพล ์สขีาว ชนดิเตมิ        1 รายการ            2,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

          2,300.00 บาท บรษิัท โคลเวอร ์อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

           2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181686 11.05.2018

109 วสัดสุํานักงาน        4 รายการ              683.17    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

             683.17 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

             683.17 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181687 11.05.2018

110 กระดาษเช็ดมอื        1 รายการ          13,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์
จํากดั

        13,500.00 บาท บรษิัท วนิเนอร ์เปเปอร ์
จํากดั

         13,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181688 11.05.2018

111 กระดาษชําระมว้นใหญ่        3 รายการ          67,550.00    เฉพาะเจาะจง  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิYง         67,550.00 บาท  พ ีแอนด ์พ ีเทรดดิYง          67,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181689 11.05.2018

112 แบตเตอรร์ี>และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์        2 รายการ            5,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั           5,900.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากดั            5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181690 11.05.2018

113 ครุภัณฑต์น้แบบสง่มอบ (Software)        3 รายการ          90,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         90,000.00 บาท บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั          90,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181691 11.05.2018

114 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ          60,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

        60,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

         60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181692 11.05.2018

115 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ          63,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

        63,000.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

         63,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181693 11.05.2018

116 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        2 รายการ          92,925.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

        92,925.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

         92,925.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181694 11.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

117 วสัดวุทิย ์สารเคมี        1 รายการ          20,580.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

        20,580.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

         20,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181695 17.05.2018

118 ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์(Workstation)        2 รายการ        271,544.86 271,544.86    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติีY จํากดั        271,544.86 บาท บรษิัท อเีทอรน์ติีY จํากดั        271,544.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181696 11.05.2018

119 ตูอ้บเพาะเชืYอควบคมุอณุหภูมฯิ 
261,800.00

       1 รายการ        261,800.00 261,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากดั

       261,800.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากดั

       261,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181698 11.05.2018

120 ตูป้ลอดเชืYอ (Laminar flow)        1 รายการ        467,000.00 467,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากดั

       467,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอทส ์จํากดั

       467,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181699 11.05.2018

121 เครื>องปั>นเหวี>ยง        1 รายการ        280,000.00 280,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

       280,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

       280,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181700 11.05.2018

122 จา้งซอ่มเครื>องวเิคราะหก์า๊ซไอเสยี        1 รายการ 364,750.00 364,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮอรบิา (ประเทศ
ไทย) จํากดั

       346,930.00 บาท บรษิัท ฮอรบิา (ประเทศ
ไทย) จํากดั

       346,930.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181701 11.05.2018

123 จา้งเหมาบรกิาร       3  รายการ        327,184.00 327,184.00    เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหาสารคาม        327,184.00 บาท มหาวทิยาลัย มหาสารคาม        327,184.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181702 11.05.2018

124 Diract-zol RNA MiniPrep        1 รายการ          30,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        30,200.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

         30,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181703 11.05.2018

125 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       4  รายการ          28,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

        28,600.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

         28,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181704 14.05.2018

126 เครื>องตปี่น       1  รายการ          17,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนทยา  เลศินภากาศ         17,500.00 บาท นาย สนทยา  เลศินภากาศ          17,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181705 14.05.2018

127 เครื>องสบัและเครื>องอดั       2  รายการ          73,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขนุนรนิทร ์จํากดั         72,200.00 บาท บรษิัท ขนุนรนิทร ์จํากดั          72,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181706 14.05.2018

128 วสัดวุทิยาศาสตร ์(แกส๊)       2  รายการ            3,990.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          3,990.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           3,990.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181707 14.05.2018

129 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ            7,894.05    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

          7,894.05 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

           7,894.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181708 14.05.2018

130 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       2  รายการ          36,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

        36,450.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

         36,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181709 14.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

131 จา้งเหมาบรกิาร       1  รายการ            2,550.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็น
เตอร ์จํากดั

          2,550.00 บาท บรษิัท จารพ์า เท็คเซ็น
เตอร ์จํากดั

           2,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181710 14.05.2018

132 เครื>องควบคมุแรงดนัไฟฟ้า       2  รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บที ีคอนเนค จํากดั         10,000.00 บาท บรษิัท บที ีคอนเนค จํากดั          10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181711 14.05.2018

133 water bath        1 รายการ          28,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

        28,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

         28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181712 14.05.2018

134 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ            1,530.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

          1,530.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

           1,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181713 14.05.2018

135 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ            7,470.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั           7,470.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั            7,470.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181714 14.05.2018

136 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       1  รายการ            8,310.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

          8,310.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

           8,310.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181715 14.05.2018

137 วสัดวทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ            8,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยโพ
ลแีอด

          8,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยโพ
ลแีอด

           8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181716 14.05.2018

138 วสัดสุํานักงาน       38 รายการ          38,448.00    เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ         38,448.00 บาท รา้น พัฒนากจิ          38,448.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181717 15.05.2018

139 circular power connector        4 รายการ          37,222.65    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรปิเปิYล อ ีเทรดดิYง
 จํากดั

        37,222.65 บาท บรษิัท ทรปิเปิYล อ ีเทรดดิYง
 จํากดั

         37,222.65 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ>าสดุ 3041181718 15.05.2018

140 Alumina combustion boat        1 รายการ          38,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั         38,400.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั          38,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181719 15.05.2018

141 Injection Driver        1 รายการ        285,000.00 285,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

       285,000.00 บาท บรษิัท คสิทเ์ลอร ์อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

       285,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181720 16.05.2018

142 Multi gas detector        1 รายการ        150,000.00 150,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟิรส์ เซฟ เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

       150,000.00 บาท บรษิัท เฟิรส์ เซฟ เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

       150,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181721 16.05.2018

143 ซอ่มบํารุงรักษาลฟิต์        8 รายการ        141,800.00 141,800.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์จํากดั

       141,800.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์จํากดั

       141,800.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181722 16.05.2018

144 sample cell,        1 รายการ          22,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

        22,000.00 บาท บรษิัท แอลเอ็มเอส อนิสทรู
เมน้ท ์จํากดั

         22,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181723 16.05.2018

145 Alumina Ball size 5 mm        1 รายการ            5,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

          5,000.00 บาท บรษิัท เซอรน์คิ อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

           5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181724 16.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

146 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ            4,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์
และเคมภีัณฑ์

          4,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์
และเคมภีัณฑ์

           4,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181725 16.05.2018

147 บอรด์ Hood        3 รายการ          28,620.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจดบับลวิ เทค จํากดั         28,620.00 บาท บรษิัท เจดบับลวิ เทค จํากดั          28,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181727 17.05.2018

148 จา้งเหมาการทําตน้แบบแบบพมิพ์
เซรามกิ

       9 รายการ        295,000.00 295,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วรุจนพ์งษ์ วงศแ์คะ
หลา้

       295,000.00 บาท นาย วรุจนพ์งษ์ วงศแ์คะ
หลา้

       295,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181730 17.05.2018

149 Teflon 200 ml        1 รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้น กลาสแวร ์เคมคิอล         10,000.00 บาท รา้น กลาสแวร ์เคมคิอล          10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181731 25.05.2018

150 จา้งเหมาบรกิาร (PM+Cal)       12 รายการ          89,700.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ซจี ีเอ็นจิ
เนยีริ>ง

        89,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ซจี ีเอ็นจิ
เนยีริ>ง

         89,700.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181732 18.05.2018

151 สารเคม ีBenzene        1 รายการ            6,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

          6,190.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

           6,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181733 18.05.2018

152 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)       1  รายการ            3,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ
 จํากดั

          3,600.00 บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ
 จํากดั

           3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181734 20.05.2018

153 วสัดวทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี       3  รายการ            5,590.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั           5,590.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั            5,590.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181735 20.05.2018

154 วสัดวทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ            5,980.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน
 พรซีชิั>น จํากดั

          5,980.00 บาท บรษิัท โกลบอล-ไทยซอน
 พรซีชิั>น จํากดั

           5,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181736 20.05.2018

155 วสัดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ          12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

        12,000.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

         12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181737 20.05.2018

156 วสัดวทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ          14,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาลี> คลัเล่อร ์จํากดั         14,000.00 บาท บรษิัท สาลี> คลัเล่อร ์จํากดั          14,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181738 20.05.2018

157 จา้งเหมาบรกิาร       2  รายการ            4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกไฮแล็บ 
จํากดั

          4,000.00 บาท บรษิัท บางกอกไฮแล็บ 
จํากดั

           4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181739 20.05.2018

158 วสัดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       5  รายการ          79,075.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

        79,075.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั

         79,075.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181740 21.05.2018

159 วสัดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ            6,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          6,720.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           6,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181741 21.05.2018

160 งานจา้งปรับปรุงพืYนที>       14 รายการ        467,000.00 467,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ประพันธ์
 อลูมเินยีมกรุฟ

       467,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ประพันธ์
 อลูมเินยีมกรุฟ

       467,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181742 21.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

161 วสัดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)      1   รายการ            6,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

          6,300.00 บาท บรษิัท บางกอกอนิดสัเทรี
ยลแกส๊ จํากดั

           6,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181743 22.05.2018

162 คา่บรกิารสอบเทยีบ        2 รายการ            4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยทาดาช ิคาลิ
เบรชั>น จํากดั

          4,500.00 บาท บรษิัท ไทยทาดาช ิคาลิ
เบรชั>น จํากดั

           4,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181744 22.05.2018

163 เครื>องดดูควนั        1 รายการ        175,500.00       175,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภูสวุรรณ อนิเตอรเ์ท
รด จํากดั

       175,500.00 บาท บรษิัท ภูสวุรรณ อนิเตอรเ์ท
รด จํากดั

       175,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181745 22.05.2018

164 วสัดซุอ่มเครื>อง X-Ray       11 รายการ          12,175.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั         12,175.50 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั          12,175.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181746 22.05.2018

165 probe วดัออกซเิจนในนํYาและนํYายาวดั        2 รายการ            3,782.50    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากดั           3,782.50 บาท บรษิัท แสงชยัมเิตอร ์จํากดั            3,782.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181747 22.05.2018

166 Lubricant Standard Oil        1 รายการ          10,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากดั

        10,700.00 บาท บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากดั

         10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181748 22.05.2018

167 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ        244,000.00 244,000.00    เฉพาะเจาะจง  ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

       244,000.00 บาท  ลโีก ้อนิสตรูเมนทส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

       244,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181749 22.05.2018

168 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ            7,550.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทอง
รังสติ โบลท์

          7,550.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พานทอง
รังสติ โบลท์

           7,550.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181751 23.05.2018

169 นํYายาลา้งเครื>องแกว้ DECON-90        1 รายการ            1,040.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

          1,040.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

           1,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181752 23.05.2018

170 อปุกรณ์วดัอตัราการไหลของกา๊ซ        3 รายการ          44,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด์
 จํากดั

        44,600.00 บาท บรษิัท ไฮแอท แทมมารนิด์
 จํากดั

         44,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181753 23.05.2018

171 DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25um        1 รายการ          33,640.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป 
จํากดั

        33,640.00 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป 
จํากดั

         33,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181754 23.05.2018

172 Patterned ITO glass และ FTO glass        2 รายการ          39,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ี อนิเทคค ์
จํากดั

        39,650.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ี อนิเทคค ์
จํากดั

         39,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181755 23.05.2018

173 White AL Oxide        1 รายการ          50,000.00    เฉพาะเจาะจง  วฒันารุ่งเรอืง เอ็นจเินยีริ>ง         50,000.00 บาท  วฒันารุ่งเรอืง เอ็นจเินยีริ>ง          50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181756 23.05.2018

174 6-Dimethy ldibenzothiophene,97%        1 รายการ          13,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

        13,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

         13,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181757 23.05.2018
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ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

175 Agate Mortar and Pestle, top OD 
114 mm

       1 รายการ          11,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

        11,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากดั

         11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181758 23.05.2018

176 จา้งทําเสืYอยดื RDC2018        9 รายการ          26,825.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกส ท ีเชิYต จํากดั         26,825.00 บาท บรษิัท เกส ท ีเชิYต จํากดั          26,825.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181759 23.05.2018

177 Alkaline Phosphate Yellow        1 รายการ            9,720.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

          9,720.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

           9,720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181760 23.05.2018

178 Software GEN64-APP-150 V10.9        1 รายการ        120,000.00 120,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อดีเีอ อนิเตอรเ์นชั        120,000.00 บาท บรษิัท อดีเีอ อนิเตอรเ์นชั        120,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181761 23.05.2018

179 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        1 รายการ            7,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชวโชต ิจํากดั           7,500.00 บาท บรษิัท ชวโชต ิจํากดั            7,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181762 23.05.2018

180 จา้งเหมาบรกิาร (PM)        1 รายการ          15,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

        15,000.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

         15,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181763 23.05.2018

181 จา้งเหมาบรกิาร (ซอ่มเครื>อง)        4 รายการ          35,520.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์
จํากดั

        35,520.00 บาท บรษิัท ไอทพี ีเพาเวอร ์
จํากดั

         35,520.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181764 23.05.2018

182 ถุงมอื        5 รายการ          11,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

        11,300.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

         11,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181765 23.05.2018

183 จา้งทําแม่พมิพแ์ละใชเ้ครื>องฉีด
พลาสตกิ

       2 รายการ        299,000.00 299,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ
ส.เอส.ท ีรวมชา่ง

       299,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ
ส.เอส.ท ีรวมชา่ง

       299,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181766 23.05.2018

184 วสัดวุทิยาศาสตร ์(อปุกรณ์)        1 รายการ            3,600.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พี           3,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีเอ็ม พี            3,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181767 24.05.2018

185 จา้งทําเหรยีญรางวลั RDC2018        2 รายการ            7,950.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวลั
 จํากดั

          7,950.00 บาท บรษิัท วจิติรศลิป์ถว้ยรางวลั
 จํากดั

           7,950.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181768 24.05.2018

186 จา้งทํา Roll Up        1 รายการ            1,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

          1,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ว ีเอส 
เอท อนิเตอร์

           1,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181769 24.05.2018

187 วสัดวุทิยาศาสตร ์(ผงRDP)        1 รายการ            8,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บซิบสี ์จํากดั           8,000.00 บาท บรษิัท บซิบสี ์จํากดั            8,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181770 24.05.2018

188 จา้งสอบเทยีบเครื>องมอืวทิย์        1 รายการ          22,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

        22,500.00 บาท บรษิัท สยามอนิเตอรค์อรป์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

         22,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181771 24.05.2018

189 จา้งเหมาบรกิาร (PM+Cal)        1 รายการ          37,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท หาดใหญ่ธนกร
วศิวกรรม จํากดั

        37,000.00 บาท บรษิัท หาดใหญ่ธนกร
วศิวกรรม จํากดั

         37,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181772 24.05.2018
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บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

190 จา้งทําแทน่ตดิตั Yงเครื>องวดัความเร็วลม        1 รายการ          18,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ตงกี>เอ็นจิ
เนยีริ>ง

        18,900.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ตงกี>เอ็นจิ
เนยีริ>ง

         18,900.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181773 24.05.2018

191 เม็ดพลาสตกิ        1 รายการ        103,125.00       103,125.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิYง 
จํากดั

       103,125.00 บาท บรษิัท เลยีกเซง้เทรดดิYง 
จํากดั

       103,125.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181774 24.05.2018

192 วสัดวทิยาศาสตร ์(แผน่)       1  รายการ          40,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยโพ
ลแีอด

        40,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยโพ
ลแีอด

         40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181775 24.05.2018

193 วสัดวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ          39,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ)
 จํากดั

        39,500.00 บาท บรษิัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ)
 จํากดั

         39,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181776 24.05.2018

194 วสัดวทิยาศาสตร ์(เม็ดพลาสตกิ)       1  รายการ            8,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาลี> คลัเล่อร ์จํากดั           8,750.00 บาท บรษิัท สาลี> คลัเล่อร ์จํากดั            8,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181777 24.05.2018

195 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

      2  รายการ          28,037.38    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั         28,037.38 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั          28,037.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181778 24.05.2018

196 อปุกรณ์วทิยาศาสตร์       1  รายการ          21,450.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

        21,450.00 บาท บรษิัท เบตเตอร ์ซนิดเิคท 
จํากดั

         21,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181779 25.05.2018

197 อปุกรณ์วทิยาศาสตร์        2 รายการ          33,400.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

        33,400.00 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอ
ร ีจํากดั

         33,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181780 25.05.2018

198 วสัดวทิยาศาสตร ์(แกส๊)       1  รายการ          26,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

        26,000.00 บาท บรษิัท รังสติอนิดสัเทรยีล
แกส๊ จํากดั

         26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181781 25.05.2018

199 หมกึดรั Yมเครื>องแฟ็กซ ์Panasonic        1 รายการ            4,700.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั           4,700.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั            4,700.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ>าสดุ 3041181782 25.05.2018

200 สบูเ่หลว        6 รายการ          23,481.82    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี 
คลนี

        23,481.82 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ไอเดยี 
คลนี

         23,481.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181783 25.05.2018

201 Nitric Acid 65% RPE 2500ml 
(C408025)

       1 รายการ              680.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

             680.00 บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

             680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181784 25.05.2018

202 Urea, Vetec reagent grade        3 รายการ            4,300.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

          4,300.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

           4,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181785 25.05.2018

203 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ            7,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

          7,600.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

           7,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181786 25.05.2018

204 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ            8,540.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั           8,540.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีเคมคิอล จํากดั            8,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181787 25.05.2018
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วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

205 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        8 รายการ          20,875.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั         20,875.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั          20,875.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181789 25.05.2018

206 ขอ้ตอ่        6 รายการ          11,050.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์ จํากดั

        11,050.00 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์ จํากดั

         11,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181791 25.05.2018

207 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ            4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั           4,000.00 บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั            4,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181793 28.05.2018

208 วสัดวทิยาศาสตร ์(วสัด)ุ       1  รายการ            3,734.64    เฉพาะเจาะจง บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

          3,734.64 บาท บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากดั

           3,734.64 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181794 28.05.2018

209 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       1 รายการ          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากดั

        10,000.00 บาท บรษิัท ไอแลป ฟลูอดิ 
คอนโทรล จํากดั

         10,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181795 28.05.2018

210 วสัดสุํานักงาน       17 รายการ          13,725.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั         13,725.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั          13,725.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181796 28.05.2018

211 ชดุอา่งลา้ง        1 รายการ          46,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์น
ทฟี จํากดั

        46,500.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ออลเทอรเ์น
ทฟี จํากดั

         46,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181797 28.05.2018

212 งานซอ่มบํารุงรักษาเครื>องมอื
วทิยาศาสตร์

       3 รายการ          43,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์
อนิโนเวชั>น จํากดั

        43,500.00 บาท บรษิัท เค เอ็น ไซเอ็นซ ์
อนิโนเวชั>น จํากดั

         43,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181798 28.05.2018

213 อลูมเินยีม        3 รายการ          11,830.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโต ้
เมชั>น จํากดั

        11,830.00 บาท บรษิัท โทนัน อาเชยี ออโต ้
เมชั>น จํากดั

         11,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181799 28.05.2018

214 เทปพมิพอ์กัษร        1 รายการ            1,303.74    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

          1,303.74 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

           1,303.74 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181800 28.05.2018

215 Main Filter 90/95% 14ft^2 model 
250,500

       1 รายการ            7,900.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากดั           7,900.00 บาท บรษิัท ซายนเ์ทค  จํากดั            7,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181801 28.05.2018

216 แทน่ป้ายตั Yงโตะ๊        1 รายการ              841.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

             841.20 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

             841.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181802 28.05.2018

217 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)       18 รายการ          24,960.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากดั

        24,960.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากดั

         24,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181803 28.05.2018

218 เสืYอ SHOP       12 รายการ          92,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฐติา มารเ์ก็ตติYง 
จํากดั

        92,650.00 บาท บรษิัท ฐติา มารเ์ก็ตติYง 
จํากดั

         92,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181804 28.05.2018

219 SI BRASS WIRE        1 รายการ          26,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั         26,500.00 บาท บรษิัท สยามอเีคดะ จํากดั          26,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181805 28.05.2018

Page 15 of 20



แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

220 คา่ซอ่ม Portable Survey Meter #2 
(2000)

       1 รายการ            2,500.00    เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

          2,500.00 บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี

           2,500.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181806 28.05.2018

221 โปรแกรม NX        1 รายการ        500,000.00 500,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมชซอฟท ์จํากดั        467,250.00 บาท บรษิัท แมชซอฟท ์จํากดั        467,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181807 28.05.2018

222 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        4 รายการ          18,010.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

        18,010.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

         18,010.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181808 28.05.2018

223 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ            6,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

          6,000.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

           6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181809 28.05.2018

224 วสัดคุอมพวิเตอร(์ผงหมกึ)        1 รายการ            3,842.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั           3,842.00 บาท บรษิัท โฟทกีา้ จํากดั            3,842.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181810 28.05.2018

225 บํารุงรักษาเครื>องมอื       1  รายการ            4,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

          4,500.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

           4,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181811 30.05.2018

226 งานจา้งเหมาตดิตั Yงระบบไฟฟ้าหอ้ง
ปฏบิตั ิ

       1 รายการ          99,425.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

        99,425.00 บาท บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

         99,425.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181812 30.05.2018

227 จา้งประชาสมัพันธก์ารแขง่ขนั 
RDC2018

       1 รายการ        100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิสไปร ์คอมมวินิ
เคชั>น จํากดั

       100,000.00 บาท บรษิัท อนิสไปร ์คอมมวินิ
เคชั>น จํากดั

       100,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181813 30.05.2018

228 จัดจา้งตดัเตรยีมชิYนงานดว้ยเทคนคิ        2 รายการ          96,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แอล.พ.ี
เอ็น แมชชนี

        96,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แอล.พ.ี
เอ็น แมชชนี

         96,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181814 30.05.2018

229 อะไหล่ซอ่มตูด้ดูความชืYน        4 รายการ          18,990.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากดั

        18,990.00 บาท บรษิัท อารเ์อส คอมโพ
เน็นส ์จํากดั

         18,990.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181815 30.05.2018

230 ขอ้ตอ่        8 รายการ          17,778.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั>น 
จํากดั

        17,778.00 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั>น 
จํากดั

         17,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181816 30.05.2018

231 กลอ้งวงจรปิด        1 รายการ            6,542.06    เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิ อทิ กรุ๊ป จํากดั           6,542.06 บาท บรษิัท วนิ อทิ กรุ๊ป จํากดั            6,542.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181817 30.05.2018

232 ซืYอสําหรับฉีดตวัอยา่ง GC        1 รายการ            5,816.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีท.ีเครื>องมอืวทิย ์
จํากดั

          5,816.00 บาท บรษิัท พ.ีท.ีเครื>องมอืวทิย ์
จํากดั

           5,816.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181818 30.05.2018

233 ชดุเฟืองทา้ยหกลอ้เชื>อมตอ่เพลาขา้ง
เยืYองศนูย์

       3 รายการ        240,000.00 240,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พสิฐิพล  เมฆพยพั        240,000.00 บาท นาย พสิฐิพล  เมฆพยพั        240,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181819 31.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

234 เครื>องมอือปุกรณ์ที>ใชใ้นงานวจิัย       18 รายการ          50,730.00    เฉพาะเจาะจง  ยนตถ์าวร (รังสติ)         50,730.00 บาท  ยนตถ์าวร (รังสติ)          50,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181820 30.05.2018

235 บรกิารลับใบมดี (LZ-120)        1 รายการ          10,440.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ>ง จํากดั

        10,440.00 บาท บรษิัท แล็บ เทค เอนจิ
เนยีริ>ง จํากดั

         10,440.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181821 30.05.2018

236 ซอ่ม UPS        4 รายการ            1,570.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั           1,570.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั            1,570.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181822 30.05.2018

237 เพลาขบั        1 รายการ            7,225.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ 
จํากดั

          7,225.00 บาท บรษิัท ภูเจรญิ เซอรว์สิ 
จํากดั

           7,225.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181823 30.05.2018

238 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรเ์ครื>องวดั
คา่กระแสยาง

       1 รายการ          17,121.50    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั โซนเมก
เกอร์

        17,121.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั โซนเมก
เกอร์

         17,121.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181824 30.05.2018

239 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        6 รายการ            9,165.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

          9,165.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

           9,165.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181825 30.05.2018

240 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ          20,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด์
 เอส อนิสทรูเมน้ท์

        20,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เค แอนด์
 เอส อนิสทรูเมน้ท์

         20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181826 30.05.2018

241 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        3 รายการ          27,650.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซมเพรพ จํากดั         27,650.00 บาท บรษิัท แซมเพรพ จํากดั          27,650.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181827 30.05.2018

242 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        1 รายการ            7,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

          7,600.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

           7,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181828 30.05.2018

243 วสัดวุทิยาศาสตร(์อปุกรณ์)        2 รายการ            3,700.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

          3,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วลัเลย์

           3,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181829 30.05.2018

244 หัวตอ่ทางไฟฟ้าและอปุกรณ์
อเิล็กทรอนคิส์

      12 รายการ        186,896.00 186,896.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอลโทรนคิ 
อนิเตอร ์จํากดั

       186,896.00 บาท บรษิัท โกลบอลโทรนคิ 
อนิเตอร ์จํากดั

       186,896.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181830 31.05.2018

245 วสัดวุทิยาศาสตร ์(สารเคม)ี        1 รายการ          29,500.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

        29,500.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

         29,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181831 31.05.2018

246 วสัดวุทิยาศาสตร(์สารเคม)ี        2 รายการ        280,000.00 280,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

       280,000.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

       280,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคาตํ>าสดุ 3041181832 31.05.2018

247 Stabilizer        1 รายการ          46,750.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิคิอน พาวเวอร ์
ซพัพลาย จํากดั

        46,750.00 บาท บรษิัท ซลิคิอน พาวเวอร ์
ซพัพลาย จํากดั

         46,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181833 31.05.2018

248 จา้งสอบเทยีบเครื>องมอืวทิย์        2 รายการ        262,000.00 262,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศ
ไทย) จํากดั

       262,000.00 บาท บรษิัท อนิสตรอน (ประเทศ
ไทย) จํากดั

       262,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181834 31.05.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

249 ตะแกรงร่อนมาตรฐานเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
 8 นิYว

       2 รายการ          10,200.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากดั         10,200.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากดั          10,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181835 31.05.2018

250 ตดิตั Yงระบบไฟฟ้าหอ้งปฏบิตักิาร        1 รายการ          55,420.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

        55,420.00 บาท บรษิัท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจิ
เนยีริ>ง จํากดั

         55,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181836 31.05.2018

251 NEO Micro        1 รายการ          12,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อก๊โซ เคมคิอลส ์
แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากดั

        12,000.00 บาท บรษิัท อก๊โซ เคมคิอลส ์
แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากดั

         12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181837 31.05.2018

252 ขอ้ตอ่ตา่งๆ        4 รายการ            6,291.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั>น 
จํากดั

          6,291.00 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั>น 
จํากดั

           6,291.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181838 31.05.2018

253 MANUAL BUBBLE PART, 50 ML 
(20432)

       2 รายการ            8,920.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั           8,920.00 บาท บรษิัท เคมคิอล ฮบั จํากดั            8,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181839 31.05.2018

254 PART_K        1 รายการ            4,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั>น จํากดั           4,000.00 บาท บรษิัท ไอ.อ.ี พรซีชิั>น จํากดั            4,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181840 31.05.2018

255 คา่สอบเทยีบอปุกรณ์ Testo 340        1 รายการ            7,102.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซิ
เอท จํากดั

          7,102.00 บาท บรษิัท เอ็นเทค แอสโซซิ
เอท จํากดั

           7,102.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181841 31.05.2018

256 ถอดกระจก        1 รายการ            7,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม           7,000.00 บาท นาย พเิชษฐ ์สดุงาม            7,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181842 31.05.2018

257 ผา้ใบกนัฝนและอื>นๆ        3 รายการ            8,600.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั           8,600.00 บาท บรษิัท เอ.ทลูส ์จํากดั            8,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3041181843 31.05.2018

258 เครื>องวดัการผา่นของอากาศ        1 รายการ           
CHF33,320.00

          
CHF33,320.00

   เฉพาะเจาะจง  TEXTEST AG         33,320.00 CHF  TEXTEST AG          33,320.00 CHF มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180045 03.05.2018

259 จา้งบํารุงรักษาเครื>อง Knee Simulator        1 รายการ           
GBP6,680.00

          
GBP6,680.00

   เฉพาะเจาะจง  Simulation Solutions Ltd           6,680.00 GBP  Simulation Solutions Ltd            6,680.00 GBP มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180046 07.05.2018

260 เครื>องทดสอบแบตเตอรี>        1 รายการ           
USD80,253.47

          
USD80,253.47

    คดัเลอืก  Novonix Battery Testing         80,253.47 USD  Novonix Battery Testing          80,253.47 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180047 09.05.2018

261 Battery Clamps        2 รายการ           
USD168.00

   เฉพาะเจาะจง  XIAMEN TOB NEW 
ENERGY  

             168.00 USD  XIAMEN TOB NEW 
ENERGY  

             168.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180048 16.05.2018

262 สาร ด-ีแล็กไทด,์ด-ีแล็กตกิแอซดิ        2 รายการ           
USD11,400.00

          
USD11,400.00

   เฉพาะเจาะจง  HAIHANG INDUSTRY 
CO., LTD

        11,400.00 USD  HAIHANG INDUSTRY 
CO., LTD

         11,400.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180049 17.05.2018

263 สารเคม ีLiPF6        1 รายการ           
USD600.00

   เฉพาะเจาะจง  Gotion Inc.              600.00 USD  Gotion Inc.              600.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180050 17.05.2018
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ลําด ั
บ

        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
ราคาที#เสนอ

        ผูท้ ี#ไดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา

          เหตุผลที#
คดัเลอืก

เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

264 สารเคม ี(Catalys)        1 รายการ        
JPY2,016,000.00

          
JPY2,016,400.0

0

    คดัเลอืก  JGC Catalysts and 
Chemical

    2,016,000.00 JPY  JGC Catalysts and 
Chemical

    2,016,000.00 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180051 18.05.2018

265 vacuum system board+print head        1 รายการ           
USD500.00

   เฉพาะเจาะจง  One World Trading(HK) 
Company

             500.00 USD  One World Trading(HK) 
Company

             500.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180052 23.05.2018

266 White powder        1 รายการ           
USD600.00

   เฉพาะเจาะจง  HAIHANG INDUSTRY 
CO., LTD

             600.00 USD  HAIHANG INDUSTRY 
CO., LTD

             600.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180053 25.05.2018

267 อะไหล่เครื>อง SEM        5 รายการ  JPY64,800.00    เฉพาะเจาะจง  JEOL ASIA PTE LTD         64,800.00 JPY  JEOL ASIA PTE LTD          64,800.00 JPY มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3042180055 25.05.2018

268 ชดุฉีดเสน้ใย        1 รายการ        736,265.20 736,265.20    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคลฟเวอร ์อนิเตอร ์
เท็กซ ์จํากดั

       736,265.20 บาท บรษิัท เคลฟเวอร ์อนิเตอร ์
เท็กซ ์จํากดั

       736,265.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180054 01.05.2018

269 จา้งปรับปรุงพืYนที>ชั Yน 2,3,4        1 รายการ      3,600,000.00 3,600,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เจรญิกจิโสภณ จํากดั     2,429,906.54 บาท บรษิัท เจรญิกจิโสภณ จํากดั     2,429,906.54 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180055 01.05.2018

270 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภัย        1 รายการ      6,199,200.00 6,199,200.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอ็ซเซ็ท โปร
เท็คชั>น จํากดั

    5,706,168.22 บาท บรษิัท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอ็ซเซ็ท โปร
เท็คชั>น จํากดั

    5,706,168.22 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180056 02.05.2018

271 จา้งฉีดพ่นฉนวนโฟมกนัความรอ้นและ
เสยีง

       1 รายการ      6,000,000.00 6,000,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท คฟัเวอรเ์ทค จํากดั     4,560,747.66 บาท บรษิัท คฟัเวอรเ์ทค จํากดั     4,560,747.66 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180058 09.05.2018

272 จา้งปรับปรุงหอ้ง MP136        1 รายการ      1,230,000.00 1,230,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท อนิแอกเซส จํากดั     1,149,528.50 บาท บรษิัท อนิแอกเซส จํากดั     1,149,528.50 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180059 16.05.2018

273 Chamber        1 รายการ      2,300,000.00 2,300,000.00     คดัเลอืก บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

    2,300,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชั>น จํากดั

    2,300,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180060 16.05.2018

274 ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์ION 
Chromatography

       1 รายการ      3,350,000.00 3,350,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

    3,350,000.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร์
เนชั>นแนล จํากดั

    3,350,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180061 23.05.2018

275 จา้งตดิตั Yงฟิลม์กนัความรอ้นภายใน
อาคาร

       1 รายการ      2,448,598.13 2,448,598.13    เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์เทค เอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากดั

    2,448,598.13 บาท บรษิัท สมารท์เทค เอ็น
เตอรไ์พรส ์จํากดั

    2,448,598.13 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180062 28.05.2018

276 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย นาวนิ บญุสกลุ        132,000.00 บาท นาย นาวนิ บญุสกลุ        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180063 28.05.2018
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        รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน         งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และ
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เลขที#เอกสาร วนัที#

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาติ
วนัที# 1-31 พฤษภาคม 2561

277 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สนิทบ ศรสีวุรรณ        132,000.00 บาท นาย สนิทบ ศรสีวุรรณ        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180064 28.05.2018

278 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย มานะ ทรงศรี        132,000.00 บาท นาย มานะ ทรงศรี        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180065 28.05.2018

279 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ชศูกัดิm  ศรสีวุรรณ        132,000.00 บาท นาย ชศูกัดิm  ศรสีวุรรณ        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180066 28.05.2018

280 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย บรรจง  แสงมาศ        132,000.00 บาท นาย บรรจง  แสงมาศ        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180067 28.05.2018

281 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย วเิชยีร  แตงเอม        132,000.00 บาท นาย วเิชยีร  แตงเอม        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180068 28.05.2018

282 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สพุจน ์ ไพประดษิฐ        132,000.00 บาท นาย สพุจน ์ ไพประดษิฐ        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180069 28.05.2018

283 จา้งขบัรถยนตท์ดสอบนํYามันไบโอดเีซล        1 รายการ        132,000.00 132,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย  ไมอ้อ่น        132,000.00 บาท นาย สมชาย  ไมอ้อ่น        132,000.00 บาท มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180070 28.05.2018

284 จา้งเตรยีมโรงเรอืนและเพาะปลูก        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 มคีณุสมบตัแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180071 30.05.2018

285 นํYามันเชืYอเพลงิสําหรับงานวจิัย        1 รายการ      6,000,000.00 6,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางจาก คอร์
ปอเรชั>น จํากดั

    5,607,476.64 บาท บรษิัท บางจาก คอร์
ปอเรชั>น จํากดั

    5,607,476.64 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

3043180072 05.06.2018
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