
แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง 
(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
 ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของ
สญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการ
ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศว. ซือ เครื�อง Twin screw extruder    2,260,803.00     2,112,900.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แล็บ เทค 
เอนจเินยีริ�ง จํากัด

   2,260,803.00
บรษิัท แล็บ เทค 
เอนจเินยีริ�ง จํากัด

   2,260,803.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013413 02/08/2019

2 ศว.
ซือ คอมพวิเตอรป์ระสทิธสิงูตังโต๊ะพรอ้ม
จอมอนเิตอร ์และเครื�องสํารองไฟ

     191,530.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       191,530.00 บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       191,530.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013416 02/08/2019

3 ศว.

จา้ง ปรับปรุงระบบสง่จา่ยแกส๊พืนที�
หอ้งปฏบิัตกิาร M110 เพื�อความปลอดภัย
และใหส้อดคลอ้งกับกจิกรรมของ
หอ้งปฏบิัตกิารที�เป็นลักษณะของการ
ประกอบชินงาน จงึมคีวามจําเป็นตอ้งตดิตัง
โรงเรอืนภายนอกหอ้ง และตดิตังระบบทอ่สง่
จา่ยแกส๊ไปยังชดุเชื�อมดว้ย ROBOT

     454,750.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม 
จํากัด

      454,750.00
บรษิัท แลบไลน ์ซสิเท็ม 
จํากัด

      454,750.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013417 02/08/2019

4 ศว.
ซือ คอมพวิเตอรต์ังโต๊ะประสทิธสิงูพรอ้ม
จอแสดงผล

     219,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       219,992.00 บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       219,992.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013420 02/08/2019

5 ศว.

จา้ง จา้งเชื�อมประกอบชดุฐานหูยดึแบบรอ้ย
เพลาขาดัVม ชดุหูยดึรอ้ยเพลาขาดัVมบน และ
ประกอบตดิตังชดุขาดัVมขนาดกระบอกไฮดรอ
ลกิ 8 ตัน

     248,000.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ โดย
นาย พสิฐิพล เมฆพยัพ

      248,000.00 ชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ       248,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013422 02/08/2019

6 ศว.

ซือ เครื�องลดความชืน (Dehumidifiers) 
พรอ้มตดิตัง หอ้งM322  เพื�อใชใ้นการ
ควบคุมค่าความชืนสัมพัทธภ์ายในหอ้ง M322
 ซึ�งมขีนาดพืนที�ประมาณ 60 ตารางเมตร ให ้
อยู่ในเกณฑ ์50% (+/- 5%)

     300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บทีพี ีวศิวกรรม จํากัด       300,000.00 บรษิัท บทีพี ีวศิวกรรม จํากัด       300,000.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013423 02/08/2019

7 ศว. ซือ แผน่ซลิกิอนเปล่า Type P      281,250.00 เฉพาะเจาะจง Bunseki Kobo Corporation       281,250.00 Bunseki Kobo Corporation       281,250.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013443 02/08/2019

8 ศว.
จา้ง ตดิตังระบบระบายกาศ (Canopy) และ
งานตดิตังโต๊ะปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์
หอ้งMP310 อาคารโรงงานตน้แบบ ศว.

     181,900.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากัด

      181,900.00
บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากัด

      181,900.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013460 02/08/2019

9 ศว.
ซือ ชินสว่นสกรู (Screw element) แบบ 
Conveying 90/90 Half flight screw

     135,890.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แมททเีรยีลส ์
โซลูชั�นส ์จํากัด

      135,890.00
บรษิัท แมททเีรยีลส ์
โซลูชั�นส ์จํากัด

      135,890.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013468 02/08/2019

10 ศว.
ซือ Teflon line และ Stainless Steel 
Reactor

     141,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด       141,240.00
บรษิัท สยามจมิมารแ์มน 
จํากัด

      141,240.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013541 05/08/2019

11 ศว.
จา้ง ซอ่มแซมเครื�องมอื X-RAY 
Diffractometer (XRD Rigaku) หมายเลข
ครุภัณฑ ์6635-015-0001-0000006-000

     214,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น 
(ประเทศไทย) จํากัด

      214,000.00
บรษิัท เครส นาโนโซลูชั�น 
(ประเทศไทย) จํากัด

      214,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013643 06/08/2019

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนสงิหาคม 2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที	 1 - 31 สงิหาคม 2562

หนา้ที� 1 จาก 3
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12 ศว. ซือ เตาเผาอุณหภมูสิงู 2200 องศาเซลเซยีส  12,000,000.00   11,214,953.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด   12,000,000.00  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด  12,000,000.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013661 06/08/2019

13 ศว. จา้ง การจา้งขึนรูปใบพัดสําหรับกังหันลม      270,000.00 เฉพาะเจาะจง
มูลนธิ ิอนุรักษ์และพัฒนา
อากาศยานไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ์

      270,000.00
มูลนธิ ิอนุรักษ์และพัฒนา
อากาศยานไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ์

      270,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013707 07/08/2019

14 ศว. จา้ง จา้งตดิตังวัสดุอะคูสตกิซบัเสยีง      133,750.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท สยามไฟเบอรก์ลาส 
จํากัด

      133,750.00
บรษิัท สยามไฟเบอรก์ลาส 
จํากัด

      133,750.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013884 08/08/2019

15 ศว.

จา้ง บํารุงรักษาเครื�องมอื  LC/MS//MS 
Model LCMS-8045 Triple Quadrupole 
หมายเลขครุภัณฑ ์
6625-011-0001-0000108-000

     135,034.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

      135,034.00
บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

      135,034.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19013887 08/08/2019

16 ศว.
ซือ Strain & displacement measurement
 system

   4,166,162.70     3,893,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมนเทล จํากัด    4,160,000.00 บรษิัท เมนเทล จํากัด    4,160,000.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19013932 09/08/2019

17 ศว. ซือ ชดุเลนสป์รับขนาดลําแสงเลเซอร์      355,641.25 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์
จํากัด

      355,641.25
บรษิัท โฟโทนคิศ ์ไซเอ็นซ ์
จํากัด

      355,641.25
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19014051 13/08/2019

18 ศว.
จา้ง สรา้งแม่พมิพฉ์ีดชินงานดว้ยวัสดุ 2 ชนดิ 
(2K Mold)

     248,989.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัทเอส-เทค โมลด ์แอนด์
 พารท์ จํากัด

      248,989.00
บรษิัทเอส-เทค โมลด ์แอนด์
 พารท์ จํากัด

      248,989.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014112 14/08/2019

19 ศว. ซือ  Gas Regulator      158,788.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท ์
แอนด ์เคมคิัล จํากัด

      158,788.00
บรษิัท โตนเิทค อคิวปิเมนท์
 แอนด ์เคมคิัล จ

      158,788.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19014128 14/08/2019

20 ศว. จา้ง จา้งวเิคราะหท์ดสอบคุณสมบัตวิัสดุ      192,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด       192,600.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากัด       192,600.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014135 14/08/2019

21 ศว.
ซือ คอมพวิเตอรป์ระสทิธสิงูตังโต๊ะพรอ้ม
ระบบปฏบิัตกิาร Linux จํานวน 1 ชดุ

     184,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       184,040.00 บรษิัท อเีทอรน์ติี จํากัด       184,040.00
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19014218 15/08/2019

22 ศว.
จา้ง ทําชดุโครงหอ้งบังคับแทน่ดัVม โครงฝา
ครอบเครื�อิง พรอ้มตดิตังอุปกรณ์และระบบ
ควบคุม

     428,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค 
จํากัด

      428,000.00
บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค 
จํากัด

      428,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014221 15/08/2019

23 ศว.
จา้ง จา้งบํารุงรักษาตูดู้ดไอสารเคม ี(FUME 
HOOD) จํานวน 40 ตู ้ อาคาร MTEC และ
อาคาร MTEC Pilot Plant

     180,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากัด

      180,000.00
บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค 
จํากัด

      180,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014222 15/08/2019

24 ศว. ซือ เครื�อง Planetary High Speed Mixer      387,802.24 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี
(ประเทศไทย) จํากัด

      387,802.24
บรษิัท เอ็ลส์เวริธ์ แอ็ดฮซีฟี
(ประเทศไทย) จํากัด

      387,802.24
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19014349 19/08/2019

25 ศว.
ซือ การซือ screw และอุปกรณ์ประกอบ
สําหรับทํากลไกใบพัดกังหันลม

     256,766.52 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

      256,766.52
บรษิัท มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ 
จํากัด

      256,766.52
มคีุณลักษณะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

PO19014357 19/08/2019

26 ศว.
จา้ง จา้งทําตน้แบบโครงสรา้งรถตูส้ําหรับ
ทดสอบแบบทําลาย

     299,600.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากัด

      299,600.00
บรษิัท กรนี พารท์ เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากัด

      299,600.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014362 19/08/2019
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27 ศว.

จา้ง ปรับปรุงพืนที�ชั น 2 และ ชั น 3 เพื�อ
ตดิตังผนังเบาและประตูกระจกกรอบ
อลูมเินยีมที�บรเิวณโถงดา้นหนา้ชั น 2 และชั น
 3 ของอาคาร โรงงานตน้แบบ ศว.

     299,144.18 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ตังกมิฮง เอ็นจเินยีริ�ง 
จํากัด

      299,144.18
บรษิัท ตังกมิฮง เอ็นจเินยีริ�ง
 จํากัด

      299,144.18
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014417 20/08/2019

28 ศว.
จา้ง จา้งเหมาบรหิารจัดการและใหบ้รกิาร
รักษาความสะอาด

   9,685,031.78

การประกาศ
เชญิชวนทั�วไป 
วธิปีระกวด
ราคา

บรษิัท ดวงบรรฎการ เซอรว์สิ
 จํากัด

  10,171,200.09
บรษิัท ดวงบรรฎการ 
เซอรว์สิ จํากัด

 10,171,200.09
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19014721 23/08/2019

29 ศว.

จา้ง ตรวจซอ่มและสอบเทยีบเครื�องมอื 
ScanTRAK Laser Scanning System 
หมายเลขครุภัณฑ ์
6670-001-0001-0000450-000

   1,070,000.00     1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เคนฮลิล ์เมโทรโลย ี
(ไทย) จํากัด

   1,070,000.00
บรษิัท เคนฮลิล ์เมโทรโลย ี
(ไทย) จํากัด

   1,070,000.00
มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015033 30/08/2019
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