
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศว. จา้ง ผลติ Additive tumbler               362,216.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซไก คัลเลอร ์จํากดั         362,216.40 บรษิัท เซไก คัลเลอร ์จํากดั         362,216.40
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19015290 03/09/2019

2 ศว. จา้ง สรา้งเครื(องเตรยีมแผน่เสน้ใยธรรมชาติ               246,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเกร็ส แมช จํากดั         246,100.00 บรษิัท โปรเกร็ส แมช จํากดั         246,100.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015292 03/09/2019

3 ศว.
จา้ง จา้งพนักงานรับสง่เอกสาร เพื(อรับ-สง่เอกสารใหก้บั
หน่วยงานภายในศูนยไ์ปตามสถานที(ต่างๆที(ไดร้ับมอบหมาย

              205,440.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส
เซอรว์สิ จํากดั

        205,440.00
บรษิัท ฟีนกิซ ์แมสเซนเจอร ์เอ็กซเ์พรส
เซอรว์สิ จํากดั

        205,440.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015324 04/09/2019

4 ศว.
จา้ง  ปรับปรุงพื5นที(หอ้งปฏบิตักิารสําหรับกลุ่มวจิัยวัสดุและ
อุปกรณ์เฉพาะทางชวีภาพ M333 อาคาร MTEC

              182,435.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรด2์9 จํากดั         182,435.00 บรษิัท ไพรด2์9 จํากดั         182,435.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015325 04/09/2019

5 ศว.

ซื5อ ชิ5นสว่นสําหรับประกอบแพ็กแบตเตอรี((Upper Case 36P,

 Top Plate V4, Plastic Base และ Aluminum Cooling 

Channel)

              115,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากดั         115,239.00 บรษิัท เคอเีอ็มอนิเวนท ์จํากดั         115,239.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015327 04/09/2019

6 ศว.
จา้ง ออกแบบและสรา้งตน้แบบหลังคารถพยาบาลเพื(อทดสอบ
เชงิทําลาย

              197,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         197,950.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         197,950.00
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19015463 06/09/2019

7 ศว. ซื5อ เครื(องวัดความตา้นทานต่อไฟฟ้า (Impedance analyzer)            1,699,160.00     1,588,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั      1,699,160.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั      1,699,160.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015464 06/09/2019

8 ศว. จา้ง ทําชดุบนัทกึขอ้มูลการทดสอบแรงกระทํา               199,020.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         199,020.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         199,020.00
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19015466 06/09/2019

9 ศว. ซื5อ คอมพวิเตอรแ์บบพกพาประสทิธภิาพสงู จํานวน 2 ชดุ               299,493.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีทอรน์ติี5 จํากดั         299,493.00 บรษิัท อเีทอรน์ติี5 จํากดั         299,493.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015493 06/09/2019

10 ศว.
ซื5อ Dynamic in-vitro gastrointestinal models (TIM 

systems): tiny-TIM และ TIM-2
              440,000.00 เฉพาะเจาะจง NBS Scientific Holding B.V.         440,000.00 NBS Scientific Holding B.V.         440,000.00

มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015753 20/09/2019

11 ศว.
จา้ง ปรับปรุงพื5นที(หอ้งปฏบิตักิาร M415 และ MP310 (กั 5น
ผนังอลูมเินียมและตดิตั 5งประตูกระจก)

              110,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พเิชษฐ ์สดุงาม         110,000.00 นาย พเิชษฐ ์สดุงาม         110,000.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015833 12/09/2019

12 ศว.
จา้ง ยา้ยตําแหน่งตู ้RACK ระบบ Computer อาคาร MTEC 

Pilot Plant
              171,521.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บวรชยั เอ็นจเินียริ(ง จํากดั         171,521.00 บรษิัท บวรชยั เอ็นจเินียริ(ง จํากดั         171,521.00

มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015867 12/09/2019

13 ศว. ซื5อ อะไหล่เครื(องเป่าลมเย็น Air Heading Unit (spare part)               154,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก ซนัชายน์ จํากดั         154,080.00 บรษิัท บางกอก ซนัชายน์ จํากดั         154,080.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015894 13/09/2019

14 ศว.
ซื5อ อุปกรณ์สําหรับการเชื(อมต่อทอ่สง่กา๊ซ และอุปกรณ์
สิ5นเปลอืงที(ใชใ้นการบรรจุตัวเร่งปฏกิริยิา

              248,532.38 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง
จํากดั

        248,532.38
บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิตติ5ง
จํากดั

        248,532.38
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015895 13/09/2019

15 ศว.
ซื5อ เครื(องปรับอากาศแบบแยกสว่นพรอ้มตดิตั 5ง หอ้งประชมุ 
M405A และ M405B

              118,449.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี5 เซอรว์สิ จํากดั         205,343.70 บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี5 เซอรว์สิ จํากดั         205,343.70
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19015897 13/09/2019

16 ศว.
ซื5อ เครื(องวัดปรมิาณแกส๊ออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซด ์
(Head space analyzer)

              140,244.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินียริ(ง จํากดั         140,244.90 บรษิัท เบรฟ เอ็นจเินียริ(ง จํากดั         140,244.90
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016031 16/09/2019

17 ศว.
จา้ง ซอ่มแซมเครื(องกรองนํ5า Deionize Water System  

หมายเลขครุภัณฑ ์1202-001-0001-0000251-000
              166,278.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั         166,278.00 บรษิัท ทรที เคมคิอล จํากดั         166,278.00

มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19016133 18/09/2019

18 ศว. ซื5อ เลนสถ์า่ยภาพ               110,231.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ปจํากดั         110,700.01 บรษิัท เวลิดค์าเมร่า กรุ๊ปจํากดั         110,700.01
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016180 19/09/2019

19 ศว.
จา้ง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอ้งM316  M333 และ 
MP136

              169,060.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากดั         169,060.00 บรษิัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากดั         169,060.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016186 19/09/2019

20 ศว. จา้ง จา้งเหมาใหบ้รกิารรับโทรศัพทแ์ละตอ้นรับบคุคลที(มาตดิต่อ               269,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั         269,640.00 บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั         269,640.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016187 19/09/2019

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนกนัยายน 2562

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที	 1 - 30 กนัยายน 2562

หนา้ที( 1 จาก 2
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21 ศว. ซื5อ เครื(องหลอมอัดรดีขนาดเล็กพรอ้มระบบขึ5นรูปเสน้ใย          14,974,650.00     8,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั    14,974,650.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากดั    14,974,650.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016331 23/09/2019

22 ศว.
ซื5อ พัฒนาชดุตน้แบบสญัญาณไรส้ายและโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์และระบบ

              288,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดจิติอล ปิกนกิ จก.         288,900.00 บรษิัท ดจิติอล ปิกนกิ จก.         288,900.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016557 26/09/2019

23 ศว.
จา้ง เพื(อจัดจา้งการสรา้งชดุอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื5นในขั 5นตอนทดสอบ

              105,181.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00 บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016559 26/09/2019

24 ศว.
จา้ง เพื(อจัดจา้งการสรา้งชดุอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื5นในขั 5นตอนทดสอบ

              105,181.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00 บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016559 26/09/2019

25 ศว.
จา้ง เพื(อจัดจา้งการสรา้งชดุอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื5นในขั 5นตอนทดสอบ

              105,181.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00 บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016561 26/09/2019

26 ศว.
จา้ง เพื(อจัดจา้งการสรา้งชดุอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื5นในขั 5นตอนทดสอบ

              105,181.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00 บรษิัท โปรเจ็คมูฟ จํากดั         105,181.00
มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

PO19016561 26/09/2019

27 ศว.
จา้ง จา้งขึ5นรูปชดุเพลา และกลไกสําหรับกงัหนัลม สําหรับใช ้
ประกอบชดุกงัหนัลม

              479,574.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากดั         479,574.00 บรษิัทดํารงค ์ด ีอโกรเทค จํากดั         479,574.00
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19016574 26/09/2019

28 ศว. จา้ง ทําตน้แบบอุปกรณ์ป้องกนัดา้นทา้ยแบบปรับได ้               192,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         192,600.00 บรษิัท บญุวศิวกรรม จํากดั         192,600.00
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19016579 26/09/2019

29 ศว.

จา้ง การจา้งตดิตั 5ง และประกอบชดุระบบเกยีรฝ์าก เพลาขับ 
ปั> มไฮดรอลกิ ถงันํ5ามันไฮดอรลกิ วาลว์ไฮดรอลกิ และระบบ
วงจรสายไฮดรอลกิ สําหรับควบคุมการทํางานของขาดั>มบน
โครงแทน่ดั>ม

              260,000.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ โดยนาย พสิฐิพล 
เมฆพยัพ

        260,000.00 ชยัมงคลรุ่งเรอืงกจิ         260,000.00
มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

PO19016581 26/09/2019

หนา้ที( 2 จาก 2


