
แบบ สขร.1

ลําดบัท ี	 งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิท ี	จดัซื�อหรอื

จดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาท ี	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

 ราคาท ี	ตกลงซื�อหรอื
จา้ง

เหตผุลท ี	คดัเลอืก
เลขท ี	ของสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง วนัท ี	เอกสาร

1
ซื
อ ระบบตรวจวัดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ  (Air 
pollution and particulate matter monitoring system) (ใช ้
งบประมาณ RI)

2,996,000.00          2,996,000.00
การประกาศเชญิชวนทัBวไป วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding)

 บริษัทนีดสี ซัพพลาย อินสตรูเมน้ท์ จํากัด  2,900,000.00            บริษัทนีดสี ซัพพลาย อินสตรูเมน้ท์ จํากัด  2,900,000.00            
ราคาตํBาสดุ PO20000949 24/10/2019

บริษัทเวิร์คช็อป เอ็นจิเนีย จํากัด  2,976,740.00           
บริษัทสยาม เจนเนอรัล อีควิปเมน้ท์ จํากัด 2,969,250.00           

2 จา้ง สรา้งตน้แบบเครืBอง Steam Explosion ขนาด 5 ลติร 1,800,000.00            1,800,000.00

การประกาศเชญิชวนทัBวไป วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) บริษัท จีอาร์ด ีเทค จํากัด 1,790,000.00              บริษัท จีอาร์ด ีเทค จํากัด 1,790,000.00               มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000927 24/10/2019

3

จา้ง เหมาบริการ งานบริหารระบบอาคาร จํานวน 12 เดอืน ( 1
 ตลุาคม 62 - 30 กันยายน 63 ) 1,831,775.70            1,831,775.70

การประกาศเชญิชวนทัBวไป วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) บริษัทรักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี 1,797,600.00              บริษัท  คอมพลที ซายน์ จํากัด 1,625,000.00               ราคาตํBาสดุ PO20000011 01/10/2019

หา้งหุน้สว่นจํากัด รวย แอนด ์รวย พรีเมีBยม 1,788,000.00              

บริษัท พรอพเพอร์ตี
 โปร บวิดิ
ง แมเนจเมน้ท์ จํากัด 1,797,600.00              

บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 1,625,000.00              

บริษัท ทีดับบลวิ ฟาซลิติี
 เซอร์วิส จํากัด 1,714,140.00              

4 ซื
อ สารเคมีเพืBอทดสอบ anti-oxidant activity 112,852.90               112,852.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 112,852.90                 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 112,852.90                  มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000277 08/10/2019
5 ซื
อ ขวดใสต่ัวอยา่งสําหรับปัBนเหวีBยง 11,984.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตร โซลชูัBน จํากัด 11,984.00                   บริษัท ไตร โซลชูัBน จํากัด 11,984.00                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000036 02/10/2019
6 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์เพืBอใชใ้นโครงการวิจัย 14,466.40                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,466.40                   บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 14,466.40                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000040 02/10/2019

7

จา้ง ดําเนินการทดสอบประสทิธิภาพของสารสกัด BG139 

ในอาสาสมัคร 373,831.78               373,831.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดริ์มสแกน เอเชยี จํากัด 373,831.78                 บริษัท เดริ์มสแกน เอเชยี จํากัด 373,831.78                  มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001078 29/10/2019

8 ซื
อ Biosafety Cabinet 570,000.00               532,710.28

การประกาศเชญิชวนทัBวไป วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 569,680.00                  บริษัท เอสพีซ ีอาร์ที จํากัด 569,680.00                  มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000394 10/10/2019

9

ซื
อ เครืBองมือวัดและควบคมุอัตราการไหลของก๊าซ (Mass 

Flow Coltroller) 330,095.00               330,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโทรนิค จํากัด 330,095.00                 บริษัท เทคโทรนิค จํากัด 330,095.00                  มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000768 21/10/2019
10 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์ใชส้ําหรับเตรียมเมเบรน 77,350.30                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 77,350.30                   บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 77,350.30                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000551 16/10/2019
11 ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์เพืBอใชใ้นโครงการวิจัย 37,450.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่อินกรีเดยีนส ์(ที) 37,450.00                   บริษัท เจ๊บเซน่ แอนด ์เจ๊สเซน่อินกรีเดยีนส ์(ที) จํากัด 37,450.00                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000619 17/10/2019
12 ซื
อ วัสดอุุปกรณ์ 810.00                      เฉพาะเจาะจง JIANGSU JIUWU HITECH CO.,LTD 810.00                        JIANGSU JIUWU HITECH CO.,LTD 810.00                         มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000823 22/10/2019

13

ซื
อ centrifuge tube ขนาด 100 mL เพืBอใชใ้นการปัBนแยก
อนุภาค 12,840.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 12,840.00                   บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 12,840.00                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000889 22/10/2019

14

จา้ง ซอ่มแซมเปลีBยนอะไหล ่Diaphragm Pump ของ 
Vacuum Oven เลขครุภัณฑ์ 
4430-004-0001-0000087-000 สังกัด ทีมวิจัย ( ACP ) 

จํานวน 1 เครืBอง 16,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เครืBองมือวิทย ์จํากัด 16,050.00                   บริษัท พี.ที.เครืBองมือวิทย ์จํากัด 16,050.00                    PO20000881 22/10/2019

15

ซื
อ วัสดวุิทยาศาสตร์เพืBอนํามาใชใ้นการทดลองการ
สังเคราะหส์ารเร่งปฏกิิริยา 67,360.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 67,360.00                   บริษัทพี ซ ีแอล โฮลดิ
ง จํากัด 67,360.00                    มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000848 22/10/2019

16 ซื
อ สารเคมีเพืBอใชใ้นงานวิจัย 6,034.80                   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,034.80                     บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด 6,034.80                      มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20000832 22/10/2019

17

จา้ง เหมาบริการ จัดทําเอกสารระบบคณุภาพและความ
ปลอดภัย 247,170.00               247,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพลที ซายน์ จํากัด 247,170.00                 บริษัท  คอมพลที ซายน์ จํากัด 247,170.00                  PO20001015 28/10/2019

18

จา้ง เพืBอทดสอบประสทิธิภาพสารกันเสยี การปนเปื
อนจุลิ
นทรยแ์ละโลหะหนักของชดุผลติภัณฑ์ดแูลเสน้ผมผสม
อนุภาคนาโนสารสกัดใบหมีBบัวบก จํานวน 3 รายการ 32,645.70                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมยย์เูม แมนูแฟคเจอริBง (ประเทศไทย) จํากัด 32,645.70                   บริษัท เมยย์เูม แมนูแฟคเจอริBง (ประเทศไทย) จํากัด 32,645.70                    มีคณุสมบัตแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20001043 28/10/2019

19

ซื
อ วัสดเุพืBอนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบและคัดกรองสารออกฤทธิ_จากธรรมชาตทิีBมี
คณุสมบัตชิะลอวัยและตา้นมะเร็ง 2,996.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด 2,996.00                     บริษัท แบงเทรดดิ
ง 1992 จํากัด 2,996.00                      มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001052 28/10/2019

20 จา้ง ผลติหนา้กากอนามัย 321,000.00               321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จํากัด (มหาชน) 321,000.00                 บริษัทเท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จํากัด (มหาชน) 321,000.00                  มีคณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001239 30/10/2019

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ

ระหว่างวนัท ี	 1-31 ตลุาคม 2562
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